
 

 

  

 

 

 

  „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus...“  
                 A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzőseinek éneke csendült fel 2019. 

május 30-án, csütörtökön a nagyváradi római katolikus székesegyházban, ahol 11.00 órakor Fodor József 

általános helynök hálaadó szentmisét mutatott be az iskola tanári karának és diákjainak közösségében. 

A ballagók szokás szerint tanáraikkal a soraikban a Kanonok 

sorról vonultak át a Székesegyházba, miközben énekelték a 

Gaudeamus igiturt. Az idén három osztály, összesen 65 fiatal intett 

búcsút iskolás éveinek. A teológia profilú XII. B- Konrád Ildikó 

tanárnő osztályába járt Danca Tünde, aki meghívta ballagására, 

barátait, ismerőseit, nevelőit. 

Örömünkre 

szolgált őt elkísérni 

életének ezen 

fontos 

eseményére, 

szívből 

kívánjuk, hogy 

életének új 

fejezetét 

boldogság és öröm 

sugározza be, és legyen 

szerencséje egy jó munkahelyet találni.  

Konrád Katalin igazgatónő ünnepi beszédében kitért arra, hogy a      

ballagás csodálatos és szép ünnep, és 

ugyanakkor egyszeri és 

megismételhetetlen. Lezár egy korszakot, 

és elkezdődik valami új, egy remélt szebb 

jövő. Ilyenkor a diákok nem csak a 

testüket öltöztetik ünneplő ruhába, hanem 

a lelküket is feldíszitik emlékekkel.  

A Szent László-ban végzett diákoknak az 

kell legyen a küldetésük, hogy szebbé és 

jobbá tegyék a világot. „Őseidnek szent 

hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, 

testvér, ne légy hűtlen soha!”- tanácsolta 

végül József atya, annak az óriási 

székelykapunak a feliratát idézve, melyet 

a pápalátogatás tiszteletére állítottak a 

napokban.  

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... 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 I I .  É V A D  2 3 .  S Z Á M  

J Ú N I U S  



Ballagás a művészeti iskolában 

Pénteken, május 31-én délben ballagtak el 

a Művészeti Líceum végzősei, 86 diák. A 

magyar tagozatos XII. D osztályból ballagott 

Patcas Ferenc, aki bár nem volt egyike a 

legszorgalmasabb diákoknak, mégis végigjárta az 

iskolát és ezért büszkék vagyunk rá.  

Az ünneplőket Mihaela Bodor igazgatónő 

köszöntötte, majd Nagy Gabriella 

igazgatóhelyettes magyar nyelvű beszédében úgy 

fogalmazott: jó tudni, hogy ezen diákoknak az 

iskola a bizalom, a 

biztonság helyét és művészi 

kibontakozásuk színterét bíztosította. Most ugyan új   utak, 

új kihívások várnak rájuk, de reméljük, hogy bármerre 

mennek feltudják majd használni azt a tudást és a bennük 

rejlő tehetséget, amelyet a Líceumban kifejlesztettek.  

Ferinek mi is szívből gratuláltunk és mi is azt 

kívántuk, hogy azt a nagy tehetséget, amelyet 

Istentől kapott, élete folyamán  kamatoztatni tudja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 1-én 

sok szeretettel 

köszöntjük 

születésnapjuk 

alkalmából 

Fodor Katalint  
és  

Rafaella 
nővért 



 

                    András konfirmálása 

 

2019 május 26-án konfirmált le Andris a szentjobbi 

Református Gyülekezetben. Mint tudjuk, ugyanitt 

konfirmáltak le az ő nővérei Erika és Enikő is pár évvel 

ezelőtt és jó volt látni, hogy a kis testvérük is részesül ezen 

kegyelemben. Mert ez az Úr egy különleges ajándéka, hogy 

Gyülekezetének tagjai közé sorolhatnak minket. Megtartott 

minket a sok megprobáltatások közepedte és a hitünket 

megerősítette a gyülekezet tagjai, a templomi szokások 

megtartása által.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andris nem sokat mesélt a várva várt napról. Azt 

azonban örömmel újságolta, hogy mellette álltak 

keresztszülei       

és testvére Erika a kis Raullal.  

 

 

 

 

Mi is szívből örülünk, hogy Andris, talán  

kicsit eröltetve, de mégis megtette ezt a nagy 

lépést az életében és azt kívánjuk, hogy most már 

megerősödve, az egyház felnőtt tagjaként jó 

példát adva viselkedjen, több felelőséget 

vállaljon tetteiért. Ne felejtse el azokat a 

jóakaratú embereket, akik bíznak benne, 

felkarolták és 

támogatják őt.  

 

 

   

 



   

 

 

   

   

Beszámoló 

 2019 június 1-én az „Ajungem Mari” Alapítvány 

jóvoltából egy több órás kiránduláson vettünk részt 

Nagyváradon. Először az Auschan áruház aulájában 

tekintettünk meg egy bábelőadást „A klirály új ruhája” 

címmel. Atanulságos előadás után átmentünk az Era 

Shopping Parkba, ahol nemzetközi vasúti-modell 

kiállítást nézhettünk végig. 

   

Az önkéntesek megvendégeltek bennünket egy-egy KFC-s 

hamburgerrel és ásványvízzel. 

Nagy örömünkre szolgált,hogy felülhettünk a 

dodzsemekre,melyeket többször is kipróbálhattunk,mely program utólag szólva a nap fénypontjának 

bizonyultak több gyerek számára. 

Köszönjük szépen az önkénteseknek a támogatásukat és az odaadásukat,várva a következő találkozási 

alkalmat. 

 

   


