
 

 

 

 

TANÉVNYITÓ 

A második pandémiás tanév ismét 

maszkok mögé rejtett mosolyokkal 

kezdődött. A gyerekek szorongva várták, 

hogy mi is fog történni. A tanévnyitóra 

az iskola udvarán került sor, a szülők 

tisztes távolságból figyelve a gyerekeket.  

Központunk legkisebbjei átlépték az 

V.osztály küszöbét és már első nap sms-t 

küldtek a  tanítónéninek, hogy nagyon hiányzik nekik. Igen, hiszen az óránként váltakozó tanárokat, a 

különféle tantárgyak váltakozását nem könnyű megszokni.  

Nagyváradon is nagy volt az iskolák körül a nyüzsgés. A 

Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban 

közel 800 gyermek kezdte meg a 2021-2022-es tanévet. 

Köztük két diákunk István a XI.osztályba lépett, míg 

Miklós a IX. A Közgazdász szakot kezdte meg.  

A Veni sancte szentmisét Böcskei László megyés püspök 

mutatta be a székesegyház előtti téren, majd Konrád 

Katalin igazgatónő köszöntötte a diákokat.  

A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy: egy olyan 

evangéliumi részt hangzott el a Veni sancte szentmise elején, mely arról a századosról szólt, aki egy elég nehéz 

helyzetbe került. Érezte, hogy valahonnan segítségre van szüksége, és ezért Jézushoz fordult. „Mi is most 

érezzük, hogy kell még valami ahhoz, hogy jó iskolai évünk legyen: a szülőknek a gondoskodása, a 

pedagógusoknak az átölelő szeretete, olykor szigora, figyelme, odafigyelése. Kell egymástól a barátság, a 

kedvesség, hogy érzékenyen tudjunk egymás gondjaiban osztozni, és kell még a fentről jövő segítség is, melyet 

csak Istentől kapunk. Ez a tanévnyitó mise azt jelzi: el merünk indulni feléje, ahogyan azt az a százados is tette. 

Azt kívánom, hogy ti is élő hittel lépjetek tovább. Higyjetek saját magatokban, hogy értékesek vagytok, ügyesek 

és szépek, hogy a Jóisten sok mindennel megáldott titeket, hiszen mindenki egy egyedi, különleges alkotás.  

Higyjetek szüleitekben és nevelőitekben, higyjetek abban, hogy Isten felettünk van, és mellénk rendeli a 

megfelelő embereket, hogy 

biztonságosan haladjatok a növekedés 

útján”- fogalmazott az egyházmegye 

elöljárója. 

 

Kívánunk mi is minden diákunknak sok 

sikert az új tanévben, kitartást a 

tanulásban és hogy használjátok fel jól a 

segítséget, amellyel mellettetek állunk és 

segítségetekre vagyunk, hogy egy sikeres 

jövő elé nézhessetek! 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Sok szeretettel köszöntjük e héten 

21-én Toth Mária  

kolléganőnket 

22-én Rauch Emese 

Házvezetőnőnket 

Hírek, infók: 

- szeptember 21-23 között 

meglátogat minket Georg Wilfinger 

Apát úr. Sok szeretettel várjuk 

közénk. 

-szeptember 23-án U. Pécsi Rita 

neveléskutató tart előadást a Szent 

László Líceumban,   

Ismét vendégünk lesz  

 Uzsalyné dr. Pécsi Rita! 

„Mit tehetünk az online világ 

térnyerése ellen? (...) Kevesen veszik 

figyelembe, hogy a számítógép-

használat csak abban az életkorban 

járhat valós előnyökkel, amikor már 

kifejlődött az idegrendszer, a 

döntésképesség, az érzelmi 

intelligencia...” 

Előadásának címe:  

 

ONLINE LÉTEZÜNK? ...AVAGY 

FEJLESZT VAGY ROMBOL A 

VIRTUÁLIS LÉT? 

Szeptember 23-án, délután 18.00-kor, a 

díszteremben. 

Szeretettel várjuk a szülőket a szülők 

iskolájába! 

 

 

 

A Caritas Szent István Szociális Központban 

nevelkedő gyerekek iskolai besorolása 

a 2021-2022-es tanévben 

 

Szentjobbon, a "Szent István" Általános Iskolában négy 

gyermek jár: 

- V osztályosok: Diana, Zsanett, Roli 

-VII osztályos: Zsolti 

 

Csuhajon, a "Szent István" 2 számú Általános Iskolába 

egy diák jár:  

-VII. osztályba: Ilie 

 

Borson, a Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző 

Iskolában egy tanulónk van  

-XI osztályban Andrea 

 

Nagyváradon,  

 A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban 

két diákunk van: 

XI. osztályos István,  vallásturisztika szakon 

IX. osztályos Miklós, Közgazdaságtan szakon 

 

 A Traian Vuia Technikai Kollégiumba  négy diákunk jár: 

XI. osztályba autószerelő magyar szakon jár  Robert 

XI. osztályba autóbádogos magyar szakon jár  Dániel 

XI. osztályba autóbádogos román szakon jár Gábriel 

IX. osztályba autóbádogos magyar szakra most kezdett el 

járni Andris 

 

 "Mihai Viteazul" Technikai Kollégiumba   két diákunk 

van 

XI. osztályban cukrászatot tanul Gabriella 

IX. osztályban fodrászatra íratkozott be Cristina 

 

 Liceum utáni képzésre íratkozott be  

Sebastian, autószerelő szakra 

A 2021–2022-es tanévben a tanítás szeptember 13-án 
kezdődik. 

Az oktatási minisztérium által jóváhagyott 
tanévszerkezet szerint az első szemeszter 2021. december 22-
éig tart és tizennégy hétből fog állni, a 2022. január 10-én kezdődő második 
félév húszhetes lesz, és június 10-én ér véget.  

A téli vakáció 2021. december 23-án kezdődik, és 2022. január 9-éig 
tart. A tavaszi vakáció 2022. április 15-e és május 1-je közé 
esik, a nyári vakáció június 11-én veszi kezdetét.  

A szakiskolai osztályok tanéve 37 hetes lesz. 


