
Mozgalmas decemberi programok a 3. lakásban 

 

A decemberi hónap nagyon izgalmas, változatos volt, akárcsak az időjárás! Amikor hét ágra sütött a 

nap a tavaszt idézve, kicsalogatta a fiúkat a szabadba focizni, bajnokságokat rendezni.  

    
Amikor szakadt a hó, lehetőséget adott a gyerekeknek a kint tartózkodásra, egy kis hógolyócsatára 

vagy hóemberépítésre. Behúzódva a jó meleg szobába egy-egy kártyapartit játszottak le. 

    

  

 

Az egyik izgalom követte a másikat. A nagyszakállú Mikulás borzolta a kedélyeket, mint a mesében. 

Mindent kitakarítottak gyerekeink, kipucolták cipőiket, jó gyerekként viselkedtek és lám, eljött a 

Mikulás, csomagokkal lepte meg a gyerekeket. A csomag tartalma gyorsan elfogyott, eltűnt a 

pocakokban, nem érte meg az újévet.  



  

   

Az Adventi időszak alatt rengeteg dísz, dekoráció készült az otthonukban. Nagyon jó érzékük van a 

gyerekeknek a díszítéshez, illetve annak elkészítésében is ismét remekeltek. Egyre több alkotás került 

ki a kezük alól, és varázsoltak karácsonyi, meghitt hangulatot. A készülődés lekötötte őket, szuper 

beszélgetések alakultak ki. 

 



    

Közös vacsorakészítésben sem volt hiány, ez egy nagyon fontos momentum a fiúk számára. A közös 

étkezés mindig rendkívül jó hangulatban telik, mindenki elmeséli mi történt vele aznap, vagy mit 

szeretne holnap csinálni. 

  

 

 

 



Szülinapoztunk is. Családunk legfiatalabb tagja betöltötte 13-dik életévét, Kisöcsi szavaival élve, már 

13 vagyok! Boldog szülinapot! 

 

 

December 13-án Luca- búzát ültettek a gyerekek, őrizvén a hagyományokat. Kíváncsian lesték, 

szorgosan locsolták, gondozták az ültetvényeket, vajon kié lesz a legszebb? 

  

 

Az új kedvenc a póker, amit most már mindenki megtanult, Téli esték egyik kedvenc elfoglaltsága 

természetesen pókerarccal. 



  

 

 

Hamarosan elérkezett a várva várt nap is, a karácsony. Semmi sem múlhatja felül azt a gyermeki 

izgalmat, várakozást, ami ebben az időszakban a gyerekeket körbelengi. Egyik legszebb ünnepe az 

évnek. A szeretet, a béke és a nyugalom járja át a házat, a családot. Nagy összhangban díszítették a 

karácsonyfát, ami igazán szép lett. A fotókon az arcok is beszédesek, boldogok, vidámak. 

    



 

December 18-án tartottuk a lakásunkban a karácsonyt, ahol együtt ünnepeltek gyerekek és felnőttek. 

Egy plusz meglepetés is akadt, mert ezen a napon a Vár-lak családja egy új családtaggal bővült, 

Zsoltot örömmel fogadták a fiúk. Az ünnepi teríték még inkább fokozta a nap hangulatát, 

különlegességét. Az asztalra került a sok finomság, helyet foglaltak gyerekek, vendégek, elhangzott az 

asztali imádság, és aztán jött az eszem-iszom. Miután mindenki jól lakott, és szusszant néhányat, 

elérkezett az ajándékozás. Először a gyerekek bontották ki ajándékaikat, csillogó szemekkel, 

boldogsággal az arcukon. A saját ajándékaik átvétele után nem szűnt az izgalom, hiszen mindenki 

készített valami meglepetést a felnőtteknek, illetve barátainak is. Nagy izgalommal adták át 

kincseiket, csak úgy sugároztak az örömtől, majd kíváncsian lesték az arcokat, hogyan reagálnak az 

átadott ajándékokra. Nagyon szép dolgokat készítettek, ezek örök emlékek maradnak. 

   







 

December 21-én eljött a következő izgalmas és fontos esemény, a Szent Ágota Karácsony. A sok 

újabb meglepetés és ajándék mellett ez a nap kiemelten fontos volt, hiszen a gyerekek egy 

színdarabot adtak elő a hatalmas tömeg előtt. Nagyon sokat gyakoroltak az elmúlt hetekben, 

mindenki a legjobb tudását, színészi tehetségét tette bele. Hatalmas sikert arattak, a több mint 1300 

fős közönség állva tapsolta a gyerekeket, nagyon megható volt, szem nem maradt szárazon. 

   



  

Az ünnepnapok nagy összhangban teltek, közös sütés, főzés, programok, karácsonyi filmnézések, 

pihenés, játék, szórakozás követte egymást. Igazi lazítós napok következtek. 

   

 



 

Alex fodrásznak állt és új frizurát csinált Zsoltinak. 

  

Az év utolsó napja is beköszöntött. A szilveszteri hangulatot a lakás díszítésével idézték meg a fiúk, 

egész nap szólt a trombita, zene, majd kora délután elkezdődött az esti bulira való készülődés: csinos 

ruha, színes haj. Semmi akadálya nem volt, hogy elkezdődjön az óév búcsúztatása és az Újév 

köszöntése! B.Ú.É.K mindenkinek!  

 



  

  

 

 


