
 

 

  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Lezárult  

az iskolai év 

 

Mint mindennek, úgy az iskolának is egyszer 

vége lesz. A gyerekek nagy örömmel várják a tanév végét, sőt olyan is akad bőven közöttük, akik az 

iskolában legjobban a szünetet kedvelik. 

A 2018-2019-es tanév sok örömteli pillanatot, de sok szomorú tapasztalatot is hozott magával. Sa jnos 

a fiataljaink nem igazán igyekeznek odatenni magukat, hogy jobb eredményeket érjenek el. Igazából R. 

Emese néni, és Krisztina néni, na meg a román csoportban Rafaella nővér  tudnák megmondani, hogy azok a 

jegyek amelyekkel büszkéldenek a diákok, milyen kínszenvedések árán lettek megszerezve, hány csúfos 

megjegyzés, hány pluszóra és hány idegtépő pillanat árán lettek megszerezve.   

Szomorúan tapasztaltuk  fiataljaink teljes érdektelenségét a tanulás, a továbbjutás, a motiváció 

területén. Úgy látszik, hogy minél több jóban van valakinek része, anál inkább hanyatlik a semmittevésbe, a 

passzív „NEM ÉRDEKEL”, „HA NEKEM EZ MEGFELEL, MAGÁT MIT ÉRDEKLI” stilusba. Ismerek 

olyan gyerekeket, akik hazatérve, a földön, gyertyafény mellett írják meg a 

házifeladatukat, egyedül, és hálásak szüleiknek, ha azok egy falat szárazkenyeret 

adnak nekik enni. Mégis kitűnő eredménnyel végezték az osztályt és boldogak, 

hogy valami eredményt értek el.  

Az az érzésem, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk. Van egy magyar 

közmondás „SOK BÁBA KÖZÖTT ELVÉSZ A GYERMEK”  azt hiszem mi 

bebizonyítottuk. Központunk minden területen, mindent megadott az itt nevelkedő 

gyerekeknek és eljútottunk oda, hogy a legalapvetőbb feladatot, önmaguk és 

környezetük tisztántartását és rendbentartását sem képesek egyedül, önállóan 

elvégezni. Mindenben irányítást, segítséget várnak, sőt kikövetelik, hogy a 

felnőttek kiszolgálják őket. Ez a vezetőségben igazán új kérdéseket kellene 

felvessen az elkövetkezendő évre vonatkozóan, melyhez egy teljesen új 

továbbfejlesztési terv kidolgozozását javasolnám.   

Az iskolai eredmények siralmasak. Tisztelet a kivételnek! 

Egyedül a Családház mutatott fel ebben az évben sikeres eredményt, sőt akik 

ebben a házban eddig csak tengődtek, azok 

is  sokat fejlődtek az elmút év során. 

Gratulálunk is nekik és nagyon örvendünk, 

hogy megörvendeztettek minket jó tanulási 

eredményeikkel! Büszkén és örömmel 

vettünk részt a Szentjobbi iskola évzáróján, 

amikor a őket kitüntették tanulásuk jó 

eredményeiért. Milyen szép lenne, ha 

mindenki, aki annyi segítséget kap a 

tanulásban, legalább elérte volna azt, hogy 

ne bukjon meg vagy ne kelljen osztályt 

ismételjen rosz magaviselete miatt.  

Szerafina n. 

 

 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 5 .  S Z Á M  

J Ú N I U S  



 

De hogy ne csak én legyek a varjú, amelyik „kár, kár-t” kiált... beszéljenek az elmúlt év tanulmányi 

eredményei. 

 

Szentjobbon a Szent István Általános iskolában 

 

II. osztályban  I    helyen végzett  FB lezárással    R. Diana 

   II   helyen végzett  -FB lezárással   B. Lajos 

   III helyen végzett  B lezárással    K. Zsanett 

   III helyen végzett  -B lezárással    K. Roland 

Gratulálunk nekik, mert ügyesen dolgoztak és szófogadóak voltak az iskolai évben!!! 

IV. osztályban  végzett    B lezárással   R. Zsolt 

Gratulálunk neki, mert ő nagyon sokat fejlődött ebben az  iskolai évben!!! 

VI. osztályban    végzett   8,58 lezárással  B. Miklós 

Gratulálunk neki, mert ő érte el a legjobb eredményt ebben az  iskolai évben!!! 

 

VII. osztályban évre megbukott     R. András 

 

VIII. osztályt végzett    7.02 lezárással  B. Dániel 

   végzett    7.38 lezárással  D. Robi 

   végzett    7.38 lezárással  K. István 

   végzett    7.66 lezárással  Sz. Andrea 

   pótvizsgázik      H. Bobi 

   pótvizsgázik      K. Andrea 

 

Csuhajban  a Szent István Általános iskolában 

 

IV. osztályban végzett     B  lezárással   J. Ilie 

VI. osztályban  pótvizsgázik      P. Cristina 

VIII. osztályban  pótvizsgázik      L. Gabriela 

   pótvizsgázik      L. Gabriel 

 

Nagyvárdon vagy környékén jártak iskolába 

 

VIII. osztályban     végzett Nagyváradon  7,07  B. Andi 

   végzett Nagyváradon  6,85  B. Laci 

 

XI. osztályban  praktikai idejét tölti Borson   P. Benjamin 

   praktikai idejét tölti Nagyváradon   D. Claudia  

   praktikai idejét tölti Nagyváradon   B. Sergiu 

 

X. osztályt   végzett  Nagyváradon  6,87  B. Sebastian 

   praktikai idejét tölti Borson   B. Zsombi 

   évismétlő Nagyváradon   C. Árpi 

 

XI. osztályt   végzett  Nagyváradon  7,81  P. Amália 

   végzett  Nagyváradon  7,72  O. Florin 

   végzett  Nagyváradon  7,53  T. Darius 

 

XII. osztályban pótvizsgázik      P. Ferencz 

végzett  Nagyváradon    D. Tünde     

  

 


