
 

11.E hálaüzenetei 

 Hálás vagyok azért, hogy a családom egészséges, senki nem lett beteg. Azért is, hogy 
az idei karácsonyt habár furcsa körülmények között, de együtt tölthetjük. 

 Hálás vagyok Édesanyámnak, hogy megpróbál mindent megadni egyedül, és hogy 
mindig számíthatok rá. Hálás vagy az Istennek, hogy Nagymamámat meggyógyította 
és megóvta a Nagypapámat a vírustól. Hálás vagyok, hogy egészségesnek születtem 
és az is vagyok. 

 Hálás vagyok, mert a szüleim és a barátaim is egészségesek. 
Hálás vagyok, hogy mindjárt téli szünet és szilvesztert. 

 Mindennap találkozhatok a legjobb barátaimmal, sokat beszélgetünk és 
hülyéskedünk egymással. Edzésre is tudok járni. Nem bukok meg matekból 
(legalábbis eddig úgy néz ki), emellett minden más tantárgyból, úgy ahogy sikerült 
javítanom. Mindenki egészséges a családban és a barátaim családjában is. Sokkal 
több idő jut mostanában magamra és azokra a személyekre, akik fontosak nekem. 
Igaz, amiket le írtam nem mindegyik pont a mai naphoz kapcsolódnak, de én ezekért 
a dolgokért vagyok hálás 

 Hálás vagyok a barátaimért, hogy mellettem vannak. A családomért,hogy 
egészségesek vagyunk és sokat vagyunk együtt. 

 Hálás vagyok azoknak az embereknek akik, mellettem állnak jóban, rosszban, és 
halas vagyok a családomnak. Köszönöm a jó Istennek, hogy nekem adta a legjobb 
anyát és apát semmiben nem szenvedek hiányt! Hálás vagyok azért, hogy 
egészséges vagyok és minden nap csak jobb ember lehetek, mert erre törekszem! 

 Hálás vagyok azért, hogy a nővérem kigyógyult a koronavírusból. Szerencsére a 
környezetemben jelenleg mindenki egészséges. 2 nap múlva itt a téli szünet, és 
lehet egy kicsit pihenni. Hálás vagyok a családomért és a barátaimért. 

 Hálás vagyok, hogy a rossz dolgok ellenére is voltak jó pillanatok ebben az évben. 
Hálás vagyok a barátaimnak, hogy mindig mellettem vannak. Hálás vagyok, hogy 
nem kaptam el a betegséget. 

  



 

 Mivel ez az időszak elég nehéz volt, én hálás vagyok mindazokért a barátokért, akik 
ebben az időszakban is kitartottak mellettem. Hálás vagyok a családomért, hogy így 
az online oktatás alatt segítenek nekem. És hálás vagyok a barátomért, akivel így 
ebben az időszakban kevesebbet tudunk találkozni, de így is kitartottunk egymás 
mellett. 

 Hálás vagyok az egészségemért, a családomért, a barátaimért, a mindenpapi ételért, 
a szobámért, az anyagi dolgokért, amik megadatottak számomra. Hálás vagyok, 
hogy van miért boldognak lennem minden nap, a bíztató szavakért, az apró 
örömökért, azért , hogy amit eltervezek mindig sikerül elérnem, a sok küzdelemért, 
a sok okulásért, oktatásért, fejlődésért, a mozgásért és még sorolhatnám 
naphosszat miért. De köszönöm. hogy mind ez megadatott, hálás vagyok! (általában 
az emberek képesek csak a negatívat látni az életükben, amitől nem látják meg a 
sok jót amiért hálásnak lehetnének) 

 Első sorban azért vagyok hálás, mert a családomban mindenki egészséges, nem 
beteg senki. Azért is hálás vagyok, hogy mindig tanulok a dolgokból, és minden csak 
erősebbé tesz, nem gyengülök el, nem adom fel. Hálás vagyok azokért, akik 
támogatnak engem és végig kísérnek a rossz napokon is. 

 Én azért vagyok hálás elsősorban, hogy a családom és én is egészségesek vagyunk. 
Azért vagyok hálás mindennap, hogy van mit ennem, van ruhám, és van otthonom. 
Azért vagyok még hálás, hogy vannak barátaim, akikkel mindennap megoszthatom 
az örömeimet és a szomorúságaimat. 

 Hálás vagyok, mert, itt van velem a családom, és nincsenek tőlem távol. Azért is 
hálás vagyok, mert a barátaim támogatnak bármikor, amikor szükségem van rá. 
Meg azért is mert, egészségben élünk. És azért is hálás vagyok, amiért találtam egy 
személyt, akinek ugyanannyira fontos vagyok, mint ő nekem. 

 Hálás vagyok a családomért, hogy itt vannak nekem jóban, rosszban. Azért hogy 
egészségesek. Hálás vagyok a barátaimért, hogy itt vannak nekem. 

 Azért vagyok ma hálás, mert mindenki, aki számít, nekem életben van. 
Hálás vagyok, mert egészséges vagyok. 

 Hálás vagyok a családomnak és, hogy csodás és segítőkész emberek vesznek körbe. 
Mert ha baj van, támogatnak és segítenek és mellettem állnak. 

  



 

 Hálás vagyok, hogy vannak szerető szüleim, testvéreim és barátaim. Hálás vagyok, 
hogy rendes emberekkel ismerkedhettem meg a nyáron. Hálás vagyok, hogy kezdek 
jobban lenni, a sok segítség miatt, amit a barátaimtól kaptam/kapok. 

 Hálás vagyok a barátnőimnek, mert mindig ott vannak, ha segítségre van 
szükségem. Hálás vagyok a barátomnak, mert mellettem áll mindig, és a szüleimnek, 
hogy mindenre megteremtik a megfelelő hátteret. 

 Hálás vagyok anyukámnak, hogy mindig itt van nekem! Hálás vagyok, hogy 
megismerhettem új embereket a munkahelyemen! Köszönöm, hogy édesapámmal 
az utóbbi időben kezd visszatérni a régi kötelékünk! Örülök, hogy a testvérem 
életben van, és hogy számíthatok rá, ha valami bajom van! 

 Nagyon örülök, hogy én is és a családom is egészséges maradt ebben az időszakban. 
Hálás vagyok kifejezetten egy személynek a barátaim közül, akivel minden nap 
beszélgettünk és felvidítottuk egymást és ki álltunk egymás mellett. 

 Hálás vagyok a családomért, szeretteimért, barátaimért, akik nem csak ma, de 
szinte minden nap képesek mosolyt csalni az arcomra. Hálás vagyok a sok 
szeretetért és, hogy egészségesek vagyunk. 

 Hálás vagyok, hogy ilyen szerető családban nőhetek fel. Hálás vagyok, hogy ilyen 
segítőkész és önzetlen emberek vesznek körül. Azért is, hogy nem kell semmit 
nélkülöznöm az életben, mert a szüleim mindenben támogatnak. Hálás vagyok, 
hogy nagyon szoros és mély viszonyban vagyok az egész családommal akármi bánt 
velük mindent meg tudok beszélni. Azért is hogy ilyen jó haza jönni akár hol is 
vagyok. Hálás vagyok a kiskutyámnak is hogy van nekem valahogy mintha érezné 
mindig ha szomorú vagyok és oda jön megvigasztalni. 

 Hálás vagyok, hogy nem kaptam el a vírust. 
Hálás vagyok, mert egyben van a családom és békében élek. Hálás vagyok, mert sok 
jó barátom van és újakra is szert tehettem. Hálás vagyok, hogy sok ember nem 
fontos vagyok és számítok nekik. 

 Én nagyon hálás vagyok azért, hogy van tetõ a fejünk felett! Hálás vagyok, hogy itt 
vannak a szeretteim velem! Hálás vagyok, hogy van mit ennünk! Hálás vagyok, hogy 
van mit fel vennem! Hálás vagyok, hogy minden reggel fel kelek, es hogy a 
családommal lehetek! 

  



 

 Én hálás vagyok a családomnak, hogy a legnehezebb időszakban is ott voltak 
mellettem. Hálás vagyok a barátaimnak is hogy mindig számíthattam, számíthatok 
rájuk. Hálás vagyok az anyukámnak is hogy mindent megtesz értem, amit csak lehet. 

 Hálás vagyok a családomért. Hálás vagyok, hogy egészséges vagyok. Hálás vagyok a 
körülöttem lévő emberekért, mindenkitől tanultam valamit. Hálás vagyok a 
barátaimért, a tőlük kapott tanácsokért és segítségekért. Hálás vagyok, azért mert 
nagyon sok embert megismerhettem nyáron. Hálás vagyok a sok jó közös 
élményekért velük. 

 Hálás vagyok a nagyszüleimért. 
Hálás vagyok azért, hogy ezt a vírusos helyzetet eddig átvészeltük betegség nélkül. 
Hálás vagyok a páromért, mert mindig mellettem van és számíthatok rá. 
Hálás vagyok az egész családomnak, mert mindenben támogatnak. 
Hálás vagyok a barátaimnak, akik minden helyzetben mellettem vannak. 
Hálás vagyok, hogy a családom megteremti nekem a kellő körülményeket. 
Hálás vagyok a tanáraimnak, hogy az online oktatás alatt is próbálnak segíteni 
nekünk mindenben. 
Hálás vagyok, hogy a családom egészséges. 

 Hálás vagyok a családomért, az odaadó szeretetükért. Hálás vagyok, mert ma nem 
feleltünk töriből, hálás vagyok, mert jó lett a dolgozatom. Hálás vagyok, mert nem 
sokára vége van a hétnek és itt a karácsony. 

 Hát sok mindenért igazából, de a fontosabbakat felsorolnám: 
A családomban nem kapta senki ezt a korona vírust még szerencsére. Egészségesek 
vagyunk. 
Csőtörés volt a lakásunkban és nem volt meleg víz, de szerencsére sikerült 
megcsinálni. 
Boldog vagyok, hogy jóban vagyok a szüleimmel bármit megtudok beszélni velük és 
a barátom is segít mindenben és itt van nekem mindig. Ezekért a számomra fontos 
dolgokért nagyon hálás vagyok! 

 Hálás vagyok a barátomnak, mert sokat segít nekem mindenben és támaszt nyújt 
nekem nehezebb időkben. 
Hálás vagyok azért, mert a szüleim megadták nekem azt a lehetőséget, hogy 
megcsináljam a jogosítványt. 

 


