
 

 

 

 

 

Ballagás 

a Szent István  

Általános Iskolában 
Az elmúlt héten a Szent 

István iskola VIII. osztályosai 

intettek búcsút azon 

intézménynek, amely első éveik 

sok örömteli, néha izgalmakkal 

fűszerezett  napjait juttatja eszükbe. 

  Szentjobbon június 10-én volt 

megszervezve az ünnepség, rendkívüli módon az 

apátsági kertben, hol a több 

évtízedes fák árnyékában 

nagyon meghitt és 

érzelemdús búcsúztatásnak 

lehettünk tanui.   

 A fiatalokat jó tanácsokkal 

látták el, az igazgató nő Bonifácia nővér, Ft. Majernyik Mihály lébános 

úr, Jóo Katalin Tiszteletes asszony, Zatykó Jácint polgármester ór,  

valamint osztályfőnökük Benke Timea.  

  A ballagók között ott álltak büszkén Miklós és Andris, akik 

bár már alíg 

várták, hogy 

befejezzék ezt 

az osztályt, most mégis kissé meghatódva, 

szinte visszavágyva álltak a nagy tömeg 

előtt. Őket elkísértük ezen eseményre a ház 

szociális munkása, pedagógusai és nevelői. 

Andris nagy örömére eljött őt felköszönteni 

nővére Erika is, aki  két tündéri fiával 

„unokáinkkal” bearanyozták ezt a napot.  

  Ballagóinkra mi is nagyon 

büszkék vagyunk. Külön gratulálok 

Miklósnak, aki 9,05-ös átlaggal a harmadik 

lett az osztályban. Kívánunk nekik sok 

sikert a továbbtanulásban és kitartást 

mindabban, amit el szeretnének érni!  

Szera n. 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

   24 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Sok szeretettel köszöntjük születésnapjuk 

alkalmából június 15-én 

Vezetőtanácsunk tagját 

 Ft. Pék Sándor atyát  

és kolléganőnket László Editet 
 

 

ULTIMUL CLOPOȚEL 

la Școala din Ciuhoi 
Săptămâna aceasta a sunat clopoțelul 

pentru ultima data pentru elevii clasei  

a VIII-a. 

În data de 11 junie 2021 elevii clasei a VIII-

a din Ciuhoi și-au luat rămas bun 

de la școala, care atâtea ani le-a fost 

îndrumător și le a umplut capul cu disipline și cunoaștere.  

Din Centrul nostru Cristina era printre 

cei sărbătoriți.   

Alături de ae erau 

lucrătorii sociali, 

pedagogii, și 

îngijitoarele cine 

i-au dorit mult 

succes și spor la 

învățătură mai 

departe!  

Serbarea a 

avut loc în curtea biserici Ortodoxe, 

într-un anturaj familiar și plin de 

emoții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


