
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

„Az ősz színei” elnevezést adtam 

annak a fotóversenynek, 

melyet Központunk 

gyermekei között 

indítottam el ezen hónap 

elején. A gyermekek és 

fiatalok feladata az volt, 

hogy környezetükben 

olyan természet-fotót 

készítsenek, amelyen a 

legjobban be tudják 

mutatni, hogy milyen szép színekkel kápráztat el bennünket az ősz. A 

fotókat a CSS gyermekei zárt csoportjába kellett feltőlteni. Nagy 

örömömre  több mint 70 fénykép került az 

elődöntőbe. Gratulálok a fényképészeknek, 

mert nem volt könnyű kiválasztani a képeket, 

mindenik nagyon jó volt! 

A döntőbe végül 25 fénykép került be. A 

szavazást a facebook oldalon vittük végbe. 

Több mint 60 értékelés érkezett be. Ennek 

alapján az első helyet Pap Cristina nyerte 20 

szavazással, második helyen Burghelea Sergiu van 18 szavazással míg harmadik 

helyen Rézműves Diana áll 15 szavazással. A nyertes fotókat itt  is meglehet 

tekinteni. Gratulálok a győzteseknek de azoknak is, akik résztvettek a versenyben, 

mert nagyon szép fényképeket készítettetek mindannyian!  Szerafina n. 

 

 

Vezetőtanácsunk 2020-as gyűlése 

 
Szombaton, november 21-én délelőtt tartotta meg VEZETŐTANÁCSUNK a 

rendszeres éves gyűlését,  rendkívüli keretek között. Az  egészségügyi 

intézkedéseket és szabályokat 

figyelembevétele a tanács vezetői úgy 

döntöttek, hogy  online találkoznak. A 

gyűlésen résztvettek a Vezetőtanácsunk 

elnöke Reinhard Koller úr, Georg Wilfinger 

Apát úr, Karl Nestelberger és Peter Zidar 

urak Ausztriából, Romániából pedig Ft. 

Rajna József Caritas Igazgató úr és Ft. Pék 

Sándor Esperes úr.  

A gyűlés, a távolság és a technika 

okozta nehézségeket félretéve, a megszokott 

formában zajlott. Reinhard Koller elnök úr 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd Georg 

Apát úr is szólt az egybegyültekhez. 

 

P. Cristina 
I hely 

B. Sergiu 
II díj 

B. Sergiu 
II hely 

R. Diana 
III hely 



 

 

Ezt követően Kozma Enikő igazgatónő számolt be a 

2019-es év lezárásáról  és a 2020-as év pénzügyeiről. 

Ezután Sóos Attila igazgató éves beszámolója 

következett a gyerekek helyzetéről, a személyzet 

mozgásáról, az új törvényekről és a jövőbeni 

tervekről. A beszámoló sorozatot jómagam egy nagyon 

rövid összefoglalóval zártam a 2020-as év megvalósított programjainkról a 

gyerekekkel.   

A gyülés a Vezetőtanács tagjainak különvonulásával folytatódott, melynek a végén még közösen 

összejöttünk egymástól elköszönni. A gyűlés döntéseit igazgatónk szerdán, november 25-én délután egy gyűlés 

keretében fogja majd tudatni a munkatársakkal.  

Köszönjük támogatóinknak, különösképpen Georg Apát úrnak és Vezetőtanácsunk minden tagjának  a 

sok fáradtságot, a gondoskodást amelyet Közpotnunkért tesznek! Nem könnyű feladat ez, ebben az egyre 

bizonytalanabb lábakon álló világban. 

Személy szerint hálás vagyok a jó Istennek, hogy ez idáig megörzött minket mindnyájunkat a betegségtől, 

támogatóinkat a nagyobb bajoktól és biztatok mindenkit, hogy  továbbra is kérjük az Úr oltalmát és segítségét 

Központunkra. Szera n.  

 

TRANSZPORT 

 

A Schweighofer cégtől kaptunk az elmúlt héten 

adományba 4 kamion faanyagot, kb. 180 m3. Ezek nagy 

része fenyőfa lapokból áll, különböző méretben, hasonló, 

amilyet már kaptunk máskor is. Lehet belőle butort 

készíteni, fel lehet használni építkezésre is, ennek bizonyos 

fázisaiban! Mi a nagyrészét megprobáljuk értékesíteni. Egy 

kisebb mennyiséget meghagyunk Központunk részére! 

Soos Attila 
 

 

 

 

 



Köszönjük a helyi 

önkormányzatnak és a 

polgármesteri hivatalnak 

ezt a  már régen várt 

felújítást! 
 

Boldog születésnapot kívánunk 

november 23-án 

Sebastiánnak 
aki 18-ik életévét tölti be. 

Gratulálunk neki és sok 

sikert kívánunk most 

kezdődő   

felnőtt éveihez! 

 

November 30-án pedig  

nevelőnket 

Matiz Évát 

köszöntjük  

sok szeretettel! 

 

Új járda a családház előtt 

Az elmúlt hét folyamán a gyerekek nagy figyelemmel 

kísérték a munkálatokat, amelyek a családház előtt, a járda 

felújítása érdekében folytak. Meg is barátkoztak a 

munkásokkal, akik néha megengedték nekik, hogy egy-egy 

szerszámot is kipróbáljanak. A járda nagyon jól jött. - Végre, 

most már lehet jól görkorizni! – mondta boldogan Roli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Az  online tanulás előnyei 

Az elmúlt héten folytatódtak az online tanulások. 

Sajnos a délelőtti órákat a gyerekek a számítógépek és 

telefonok előtt ülve kénytelenek eltölteni. De néha 

akadnak jó feladatok is.  

Ilyen volt Andreának az egyik feladata. Ő ugyanis 

kókuszgolyó készítését kapta feladatul. Ennél jobb  

feladat nem is lehetett volna. Nagyon ügyesen állította 

össze a receptet és Kati néni felügyelete alatt el is készültek a finomságok, melyet a 

ház minden lakója megízlelhetett. Azt hiszem ilyen szívesen még senki sem készített 

házifeladatot sőt a többiek is kiakarták próbálni ezt a leckét! 

 


