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A  C A R I T A S  S Z E N T  
I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  

K Ö Z P O N T   
H E T I L A P J A  

V .  É V A D  2 5 .  S Z Á M  

 

Tanévzáró 

Az elmúlt héten véget 

ért a 2016-2017-es iskolai év. 

A gyerekek minden 

osztályban szép kis 

előadással készültek e napra. 

Csütörtökön 8 órakor volt a 

Szentjobb-i iskola évzárása, 

10-től pedig a Csuha-i 

iskolások zárták le a tanévet. 

Mondhatjuk, ez az a nap amelyet a gyerekek az iskolakezdés első napjától 

kezdve repesve várnak. Pedig mily sok élmény, mily sok izgalom van az 

iskolaévek mindennapjaiban. Az év elején az új tanárok megismerése, türelmük próbáratétele, annak 

kitapasztalása, hogy meddig bírják cérnával... Megannyi kihívás, érdekfeszítő közös összefogása az 

osztálynak. De aztán ott van a mindennapi készülés az órákra... az a kimondhatatlan izgalom, amikor a tanár 

kinyitja a naplót és titokban összekulcsoljuk a 

kezünket a pad alatt, imádkozva, hogy csak ne 

minket szólítson fel. Igazi adrenalin bomba. 

Aztán az a megkönyebbülés amikor 

kicsengetnek, semmihez sem fogható. 

Kiváncsi is voltam, hogy a gyerekeknek 

milyen élmények maradtak emlékezetesek az 

elmúlt iskolai évből. Lássunk ebből párat!  

Cristina: - Nekem a legjobban az a nap tetszett 

az iskolában, amikor farsang volt és mindenki 

beöltözött különféle jelmezbe. De nagyon jó 

volt az utoló nap is. Most kicsit hiányoznak az 

iskolatársak.  

Robert: - Nekem az volt a legjobb ebben az 

évben, amikor jó jegyeket kaptam, meg amikor 

voltak a vakációk és amikor vége volt az 

iskolának. 

 

Sergiu:  

- Nekem akkor tetszett amikor volt az iskola másképpen program, mert 

akkor nem tartottunk órákat és sokat játszodtunk. 

 

 

 

 

 

       Vajda Zita, Bonifacia nővér  az iskola igazgatója és Zatykó Jácint 

alpolgármester úr  zárták le 2016-17-es Iskolai évet.  

        Sok változásról, fejlesztésről számoltak be valamint azon új 

tervekről, amelyek még megvalósításra várnak. Ft. Kurila Gábor atya 

egy imádsággal zárta a tanévet jó vakációt kívánva mindenkinek! 
 



Hírek, infók: 

- Június 18-23 között a 

Melk-i Gimnázium 7-ei 

(nálunk 11-ik osztályosok) 

 segédkeznek nálunk. 

Összesen 44 diák és 2 

felnőtt, meg  az Apát úr 

jöttek különféle festési, 

meszelési feladatokat 

fognak teljesíteni.  

Jó munkát kívánunk 

nekik! 

- E héten van a 

nyolcadikosok képesség 

vizsgája. Sok sikert 

kívánunk három 

diákunknak! 

- Vasárnap Covaci Marius 

az elsőáldozás 

Szentségében fog 

részesülni. Jó felkészülést 

és csodaszép ünnepet 

kívánunk neki! 

- Június 26- Júli 1 között 

lesz Nagyváradon a 

Zenetábor.  

Ide azon gyerekeket 

fogjuk elvinni, kik az év 

folyamán a zenélés vagy 

tánc területén 

tevékenykedtek: Zsanett, 

Roli, Lali, István, 

 Sz. Andrea, Sergiu, 

Gabriela és Cristina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 22-én 

Kurilla Gábor  
vezetőtamács tagunkat  

 

Június 23-án 

 Bálint Dániel 
gyermekünket 

 

Június 24-én 

Boros Zsuzsanna 
kolléganőnket köszöntjük 

  

  

   

Tanulmányi 

eredményeink 

Az elmúlt 

évekhez hasonlóan, 

ebben az évben is 

felállítottunk 

Központunkban egy 

tanulmányi 

eredmény listát. Az 

ikolai év lezárása 

szerint a Központunkban nevelkedő gyerekek és fiatalok a közepes arányt érték el. 

Csupán ketten végeztek 8-on felüli médiával. A legtöbben a 7-8 közötti médiát 

érték el. Ez dicséretre méltó és gratulálunk mindazoknak, akik ezt elérték, mert 

tudjuk, hogy nem kis munkájukba került. Viszont egyben bíztatjuk is őket, hogy 

jövőre egy kicsit több erőfeszítéssel, talán a 8-as médiát is elérhetik, ha igazán 

akarják. Osztályt nem ismétel ebben az évben senki sem, de bizonyos 

tantárgyakból: román nyelv, matematika, fizika, vannak akik 4-re zártak, így 

három szetjobbi diákunk és két fiatalunk Váradon a nyáron pótvizsgázni fog. 

Az eredmények alapján I. helyen Zsombi végzett 8.33 eredménnyel, 

második helyen Claudia áll 8,5 átlaggal, harmadik a csuhai iskolából Gabriel 

7.86-os eredménnyel. Szívből gratulálok nekik és nem marad el jutalmuk sem! 

Külön dicséretet érdemel Zsombi, aki bár rontott átlagán az elmúlt évhez képest, 

mégis megőrízte első helyét. Gratulálunk neki! 

A további eredmények a következőképpen alakultak: Árpi 7.80, Benjamin 

7.66, Sz. Andrea 7.59, István 7.53, Dani 7.49, Sebastian 7.44, Sergiu 7.23, Robert 

7.18, Gabriela 7.10. Ti is ügyesek voltatok és biztos vagyok benne, hogy egy 

kicsit több szorgalommal jobbak is lehettek majd a jövőévben. 

A Váradon tanuló diákjaink közül még nem számoltak be mindnyájan 

iskolai eredményeikről. Az eddigi lezárások alapján Andrei 7.37-el, Florin 7.35-el, 

Darius 7.29-el, Feri 6.86-al végeztek.  

 Kellemes vakációt és sok örömteli élményt kívánunk minden diáknak de 

azt is, hogy vigyázzanak egymásra és néhanapján olvasgassanak is egy kicsit saját 

továbbfejlesztésük érdekében!  

 

 


