
 

 

 

 

 

Téli élmények 

Az utóbbi években a tél sokszor megviccelt 

minket. Az időjárás nagyon enyhe volt és ha 

hidegebb lett, akkor sem havazott.  A 

gyerekek nagy bánatára a téli szünet ideje alatt egyeltalán 

nem havazott és a legszebb hópelyhek akkor kezdtek el szállínkózni, amikor 

az online iskola ismét lefoglalta őket. 

Így el tudjuk képzelni, hogy milyen 

bosszankodva ültek mindannyian a 

számítógépek előtt, hallgatva amit a 

tanítók, tanárok mondanak, de szeműk 

egyre csak az ablakot leste, és alíg várták a 

szünetet, hogy kimehessenek a friss hóba.  

Délutánonként a dombra mentünk ki a szánkókkal és órák 

hosszát szánkóztunk a kellemes havon. Mindenki nagyon 

örvendett ezen szórakozásnak. Végre élveztük a tél nyújtotta 

legsjobb szórakozást!  

De nem mondhatjuk, hogy sokáig tudtuk 

élvezni a szép fehér hótakarót. A Berettyó partján 

még sikerült a maradék hóból egy kis hóembert 

építeni, de ez másnapra már el is olvadt. Maradunk a 

szép emlékekkel és várjuk, hátha a február még meglep 

bennünket egy kis hóval.  
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Születésnapok   

Január hónapban több születésnapot is ünnepeltünk Központunkban. 

Megkértem az ünnepelteket, hogy feleljenek pár kérdésre, hogy így 

megtudják olvasóink is szülinapi élményeiket.  

1. Nemrég volt a születésnapod... Hány éves lettél?  

Diana: - Kedden ünnepeltük meg a szüleésnapomat és nagyon jó volt, 

nagyon jól érztem magam.  11 éves lettem! 

Sz. Andrea: - Igen, nem rég volt a szülinapom 17 éves lettem. 

Gabriela: - Ikertestvéremmel együtt 16 évesek lettünk. 

Miklós: - Nemrég volt a születésnapom és nagyon jól éreztem magam.  15 

éves lettem! 

 

 

2. Hogyan ünnepeltétek meg a szülinapodat?  

Diana: - A születésnapomat mint, egy rendes család úgy ünnepeltük 

meg. 

Sz. Andrea: - Mindenki  nagyon várta ezt a napot de  főleg én 

vidámságal vártam . 

Gabriela: - Én egyszer ünnepeltem a faluban a barátaimmal és aztán 

itt az otthonban is felköszöntöttek minket. 

Miklós: A születésnapomat mindenki felköszöntött a házban, mint 

egy  családban együtt ünnepeltük. Az is tetszett, hogy eljött hozzám 

az én keresztapám és ő is felköszöntött. A régi nevelőszüleim is 

gondoltak rám és eljöttek engem felköszönteni, Ez nagyon jól esett 

nekem, hogy ilyen sokan gondolnak rám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milyen ízesítésű volt a tortád és ki készítette el?  

Diana: - Az én tortám csokis és vaniliás ízesítésű volt,és  Erika készítette. 

Sz. Andrea: - Hát a tortám gyümölcsös  volt. Marici keszítette el. 

Gabriela: Az én tortám finettis izű csokis torta volt . 

Miklós:  Az én tortám csokis és vaniliás ízesítésű volt,   Erika készítette 

el és Szera nővér díszitette ki. Szuper finom volt!!! Köszönöm szépen! 

 

4. Ki köszöntött fel a legszebben és mit kívánt neked? 

Diana: Engem Kati néni és Nővér köszöntött fell a legszebben és azt 

kívánták nekem, hogy boldog születésnapom legyen és legyen mindig 

jó egészségem. 

Sz. Andrea: - Sok szép felköszöntést kaptam,  mindenki mondott  

jó kívánságokat , de akinek a kívánsága legjobban tetszett az Krisztina 

néni és Emese néni volt. 

Gabriela: Emese neni es Krisztina neni  köszöntöttek fel a legszebben. 

Miklós: - Engem felköszöntött mindenki a házban és keresztapum  és a volt 

nevelőcsaládom. Azt kívánták nekem hogy: ,,boldog legyek erőben és 

egészségben”. ,,Minden álmom váljon valóra”. Az is tetszett, hogy  végül 

keresztapu mondott egy hálaimát azért, hogy megéltem  a 15. évemet. Ez 

nagyon meghatott. Köszönöm! 

 

 5. Mi a vágyad ebben az új évedben? Mik a közeli terveid? 

Diana: -Nekem ebben az új éveben az a vágyam, hogy az iskolában 

első tanuló legyek! 

Sz. Andrea: - Nekem az a vágyam,  hogy végre kezdődjön meg az 

iskola ...  Nekem csak ez lenne most  a vágyam . 

Gabriela: - Én szeretnék jobban odafigyelni a környezetemre, a 

személyes fejlődésemre. 

Miklós: - Nekem ebben az új éveben az a vágyam, hogy: első tanuló 

legyek, hogy megkaphatjam a szaxofont. A másik tervem pedig az, hogy 

továbbtanuljak egy jó szakliceumban. 

 

 
 


