
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

Vezetőtanács Gyűlés 
  

A  rendkívüli idő diktálta keretek között, 

ebben az évben Központunk 

Vezetőtanácsa online fogja megtartani 

éves naggyűlését, 2020 november 21-én.  

 Gondoljunk ezen a napon 

mindazokra, akik sorsunkat szívükön 

viselik, különösképpen azokra akik 

betegek, vagy családjukban van aki 

szenved.   

Kérjük az Urat, kísérje áldásával a 

gyűlésezők munkáját! 

KRISZTUS KIRÁLY ünnepe 
az egyházi év befejező vasárnapja. 

 

A völegény a hazatérő Úr (vö MT 25,1,-30) 

immár királyként trónol, megitéli a világot, 

szétválasztja a jót és a rosszat. Az evangéliumi 

szakaszok ólvasoi eddig alternativákkal találkoztak, 

amelyek közül választaniuk kellett. Most elérkezik a 

pillanat, hogy szembenézzenek a biróval Jézus 

Krisztussal, aki itél felettünk,választ közülünk. 

Máté képe formaliag nem látomás, mégis 

megrázó erővel jelenik meg képzeletünkben. Az 

Emberfia, vagyis a Feltámadt Jézus dicsőségben jön 

el, angyalok kiséretében, ahogy a zsidó hagyomány 

szerint Isten, mindent felülmúlva, mindent átlátva, 

teljes megkérdőjelezhetetlen és magától való 

hatalommal. A dicsőség amelyben látható ragyógást 

sejtünk a trón, amely mindennek felett és mindenki 

szine előtt áll, szembesít és feltár:a király minden 

hatalom és igazság birtokosa, az azelőtt a 

szegényegben..a segitségre szorulókban..a 

gyengégben rejtőzködött. 

Az Emberfia király és pásztor vagyis 

gondoskodó és életadó hatalom birtokosa, Izrael és 

az Egyház, egyben az egész világ Úra. Az Emberfia 

fiú, aki Atya áldását és országát igéri azoknak akik 

jót tettek vele. Az Emberfia biró, aki elválaszt, 

igazságot tesz, aki beavat és megmagyaráz, mint az 

apokalipszis angyala. Az emberek csodálkoznak, 

mintha most kelnének fel halálos álmukból, mintha 

most döbbenének életük igaz távlatára és 

lehetőségére. Ez a csodálkozás valojában nem más 

mint a megnyílt szív válasza Istennek: mert tőbbé 

senki sem zárkozhat el Isten jelenléte elől. 

Számomra ez az ünnep egyike a 

legszebbeknek. Eszembe jut, amikor a nővérrel erre 

az ünnepre külön énekeket tanultunk és vasárnap 

köszöntöttük Krisztus a mi Királyunkat.  
 

„Király vagy, Király vagy, 

Jézus Király! /2x/ 

Most felemeljük kezeinket, 

Most felemeljük a szívünket , 

Trónod elé járulunk, imádva légy!” 

 

Jó érzés tudni, hogy van egy Urunk, aki 

minden és mindenki fölött áll. Én hiszem, hogy 

Krisztus meg tudja védeni azt, aki bizalommal 

hozzá fordul segítségért.    K. István  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online oktatás a nagyoknál 

 

Online tanulni nem kellemes és bár az első napokban még 

élvezetes  volt, pár nap után már a kamaszok is megunták a 

képernyők, telefonkészülékek bámulását, az állandó feladatok 

letöltését, feltöltését de legfőképpen az egyhelyben ücsörgést.  

A napokban a nyagyház lakóit kérdeztem arról, hogy mi a 

véleményük az online 

tanulásról. Sz. Andrea 

eképpen válaszolt: - Hát 
szerintem sokkal jobb 
lenne ha végre mehetnénk újra iskolába maszk nélkül,  mert az 
online óra nagyon  rosz. Reggel korán  kelek,  hogy online órára 
lépjek fel. Egész kettőig tanulunk, utána megoldjuk a 
házifeladatokat és visszaküldjük a tanárnak.  Ha be van  fejezve 
a tanulás, akkor van, hogy összegyűlünk zenét hallgatunk,  
táncolunk vagy filmet nézünk. Néha kézimunkázunk a 
nevelőkkel, készülünk az Adventre. De a napok összefolynak és 
nincs semmi érdekesség. Minden nap ugyanolyan.  

 

„Az ősz színei” fotóverseny legjobbjai 

A hónap elején meghírdettem egy fotóversenyt a CSS Gyermekei facebook csoportján, mely szerint, minden gyerek 
feltőlthetett három olyan fotót, melyet saját maga készített az őszről.  

Nagyon szép képek érkeztek a csoportba. Gratulálok azoknak, akik sokat fáradtak a szép eredményekért. Ezen képek 

közül viszont ki kell válasszuk a három nyertest, aki 5, 10 illetve 20 Euros jutalmat kap. 
A képeket feltöltöm a facebookon, kérlek rjátok meg, hogy melyik kép tetszik a legjobban. A képek alatt van egy szó, 

ezt a szót kérem nekem üzenetben elküldeni. Ide feltöltök pár képet izelítőül. 

 

     
 
Központunk alkalmazottai november 17-19 között résztvesznek Nagyváradon az éves orvosi felülvizsgálaton a következő 

beosztás szerint: 

 

MARTI 1 Tamas Erica-Sonia 
 17.11.2020 2 Matiz Arpad 
   3 Matiz Terez 
   4 Fabian Krisztina-Margit 
   5 Matiz Eva 
   6 Zak Erzsebet 
   7 Csilik Ilona 
   8 Laszlo Edit 
  

 
 
 

 
 

 

MIERCURI 1 Rauch Emese-Maria 
 18.11.2020 2 Fodor Katalin 
   3 Fabian Anna 
   4 Pal Eniko-Paraschiva 
   5 Toth Maria 
   6 Miko Eva 
   7 Horgos Maria 
   8 Iaricza Lorand 
 

    JOI 1 Soos Attila 
 19.11.2020 2 Kozma Eniko 
   3 Kertesz Magda 
  


