
Nyugalom Sziget 

 

Eljött az év utolsó hónapja is, a december, ami leginkább a karácsonyi készülődéssel telt. Az 

ünnepi készülődés sajnos nem csak a felhőtlen örömről szól a gyermekeink számára, hiszen a 

szeretet ünnepe sokukat fájdalmasan érint, így igyekeztünk még nagyobb odafigyeléssel, 

türelemmel és szeretettel feléjük fordulni. 

Sok színes programmal, ünnepi készülődéssel telt el a hónap. Készültünk meglepetésekkel a 

lakáskarácsonyra, mind a gyerekekkel, mind a felnőttekkel.  

Természetesen 6-án a Mikulás is ellátogatott a fiataljainkhoz, nagy örömmel fogadták az 

édességcsomagot, ami reggel a velük készített kandallóra kitűzött kiscsizmákban várta őket. A 

fiatalok december 24-éig az adventi naptárunkban is találtak minden nap valami kis apróságot 

maguknak.  

 

1. képcsoport: Fali dekoráció készítése – Anita nénivel 



 

2. képcsoport: Ünnepi szalvétahajtogatás – Pista bácsival 

 

3. képcsoport: Mikuláscsomag 

 

4. képcsoport: Karácsonyi mécses tartó készítése – Tünde nénivel 



 

5. képcsoport: Téli ajtódekoráció készítése – Tünde nénivel 

 

6. képcsoport: Betlehem készítése – Detti nénivel 



 

7. képcsoport: Pasztoráció – Tibi bácsival 



 

8. képcsoport: Karácsonyi meglepetés ajándék készítése – Detti nénivel 



 

9. képcsoport: Karácsonyi meglepetés ajándék készítése – Tünde nénivel 

 

10. képcsoport: Szalvétahajtogatás az ünnepi asztalra – Pista bácsival 

 

11. képcsoport: Luca napi búzaültetés – Pista bácsival 



 

12. képcsoport: Asztalközép dekoráció – Detti nénivel 

 



13. képcsoport: Dekoráció színezett sóból – Detti nénivel 

 

14. képcsoport: Dekoráció – Tünde nénivel 

A hónap közepe felé új lakó érkezett a lakásunkba. A „Vártunk rád” élményprogram keretén 

belül egy kis megvendégeléssel üdvözöltük őt új lakóhelyén. Gábor gyorsan beilleszkedett 

közénk és hamar kiderült róla az is, hogy igen tehetséges a rajzolásban és a fociban is 

 

 

15. képcsoport: Új lakónk, Gábor beilleszkedése, tehetségének felfedezése 



A gyerekek közkedvelt programja a sütés-főzés, aminek gyakorlására a decemberi ünnepek 

remek lehetőséget nyújtottak. A vasárnap délutáni süteményeken kívül a karácsonyi asztalra 

felkerülő finomságokat is együtt készítettük el a fiatalokkal. 

 

16. képcsoport: Vasárnapi sütemény készítése – Éva nénivel 

 

17. képcsoport: Mirinda szelet készítése karácsonykor – Éva nénivel 



 

18. képcsoport: Vasárnapi kókuszgolyó készítése – Tünde nénivel 

 



 

19. képcsoport: Mézes kalács készítése a lakáskarácsonyra – Detti nénivel 

Még karácsony előtt végre sikerült eljutnunk bowlingozni is Bajára. A játék után finom pizzát 

is vacsoráztak a fiatalok. Nagyon jól éreztük magunkat. 



 

20. képcsoport: Bowling Baján – Anita nénivel és Detti nénivel 

Vasárnap esténként körbeültük az adventi koszorúnkat és meggyújtottuk a gyertyákat, illetve 

beszélgető kör keretében lelkileg is igyekeztünk ráhangolni a gyerekeket a karácsony 

misztériumára. Megbeszéltük a négy gyertya jelentését – béke, szeretet, remény és hit – és 

arról is beszéltünk, kinek mit jelentenek e szavak, és maga a karácsony. 



 

21. képcsoport: Adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása  

December 18-án végre elérkezett a lakás karácsonyunk időpontja. Mivel szerencsére sok 

gyermekünknek lehetősége volt az ünnepekre hazautazni, így pár nappal előrébb hoztuk az 

ünneplést, hogy mindenki együtt élhesse meg ezt a csodás estét. Az előtte levő napokban 

megkezdett készülődések meghozták munkánk gyümölcsét. Nagyon kellemes, meghitt, szép 

estét töltöttünk el együtt. A gyerekeket megleptük saját készítésű ajándékkal, és ők is 

hasonlóan megleptek minket a maguk által készített ajándékkal. Mindenki nagyon örült a fa 

alatt rejtőző ajándékoknak, és a finom vacsorának, illetve süteményeknek. 

21-én Szegedre utaztunk el együtt a nagy ÁGOTÁ-s karácsonyi ünnepségre, ahol a fiataljaink 

csodálatos színdarabot adtak elő, majd svédasztalos megvendégelés után átvették ajándékaikat 

is. A szinte egész napos program kellőképp elfárasztotta őket, hazatérésünk után egyesével 

megnéztük a csomagokat, majd másnap megkezdődött a hazautazás. 

 

 



 

22. képcsoport: Lakáskarácsony 

 

23. képcsoport: Szegedi karácsony  



 

24. képcsoport: Éjféli mise Szenteste 

A szünidő legnagyobb részében Gábor és Rudi volt itthon. Sokat pihentek a fiatalok, de 

minden napra biztosítottunk számukra megfelelő programot is. A karácsonyi filmek sem 

maradhattak el. Nagy ping-pong versenyeket rendeztünk, süteményt készítettünk, és mivel az 

időjárás is igen enyhe volt, sokat tartózkodtunk a szabadban is. A fiúk ociztak, passzolgattak, 

és Gilbert is tartott edzést a teremben nekik. Esténként pedig nagy kártya partikat rendeztünk. 

Gábor és Rudi karácsony napján kapott még egy édesség csomagot is, és természetesen az 

ünnepi ebéd sem maradhatott el egyetlen karácsonyi napon sem. 

 

25. képcsoport: Esti kártya parti – Pista bácsival 

 

26. képcsoport: Esti kártya parti – Éva nénivel 

 



 

27. Fociedzés – Zsilberttel 

 

28. képcsoport: Ajándékozás Szent este 

 

29. képcsoport: Foci az udvaron 3-as lakással+ süteményezés – Detti 

 



 

30. képcsoport: Nagy Römi partik – Detti nénivel 

 

31. képcsoport: Cappuccinózás és kártya parti – Éva nénivel 

 

32. képcsoport: Passzolgatás – Éva nénivel 

 



 

33. képcsoport: Passzolgatás – Tünde nénivel 

 

34. képcsoport: Ping-pong – Detti nénivel 

Szilveszter előtt pár nappal Laci és Norbi visszaérkezett az otthonba. Beszámoltak, hogyan 

teltek az ünnepek, és így már négyen készültek a szilveszter estére is. Megrendezésre került 

egy házi ping-pong verseny, amin Rudi, Norbi és Gábor bravúrozott. A közkedvelt „Mi van a 

kosárban” játék is előkerült többször. 

 

35. képcsoport: Házi ping-pong verseny – Detti nénivel 



 

36. képcsoport: Mi van a kosárban – Tünde nénivel 

 

37. képcsoport: Szilveszteri dekorálás – Tünde nénivel 

 

38. képcsoport: Szilveszteri buli – Pista bácsival 

Így teltek el nálunk az ünnepek, sok színes programmal, pihenéssel. Jókedvvel búcsúztattuk 

az óévet és nagy lelkesedéssel, megújult erővel köszöntöttük az újévet. 

 

 



Kedves Kollégák, Vezetők, Olvasók! 

A Nyugalom Sziget (2-es lakás) nevében ezekkel a karácsonyi képekkel 

kívánunk mindenkinek EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 



 

 

BUÉK!! 
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