
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 .  É V A D  2 5 .  S Z Á M  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Wir gratulieren ihnen und wir freuen uns 
auf ihre guten Leistung! 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  
 

 

Andók Veronika:             

            Vakáció 
Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 

Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 

Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

 

 

  

 

   Végre eljött az a nap, 

amikor minden gyermek 

sarokba teheti a táskáját és 

nem jön álom a szemére, 

tudván, hogy reggel, amúgy 

sem kell korán kelni. Ez 

majdnem sikerült 

Központuk gyerekeinek is, 

csak  nem ezen a héten, 

hiszen megérkeztek hozzánk 

az Melki fiatalok, akik nagy 

lelkesedéssel láttak neki a 

gyerekrészleg felújításának. 

Így a nyugodt 

éjszakákról és a 

kényelmes ágyikóról 

kicsit le kell mondjanak 

a gyerekek, de ez a 

legkevesebb áldozat 

mindazért, hogy szépen 

kimeszelt, felfrissitett 

szobába térhetnek 

hamarosan vissza. 

 Az elmúlt héten a 

különféle osztályok 

szerepein vettünk részt.  

A kisebb osztályok nagyon szép kis előadással lepték meg a 

szülőket, nevelőket.   

 Pénteken az évzárón, 

megtudtuk azok nevét is, akik 

egész évben ügyesen tanultak és 

nagyon jó eredményeket értek 

el az iskolában.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy 

a legkisebb gyerekek mind 

kitüntetéssel végezték el az 

iskolai évet.  

Az első osztályban 

Diana és Lajos I. díjjat, Roli II. díjjat és Zsanett kitüntetést kapott a 

tanulásáért, míg a csuhai iskola harmadik osztályában  Ilie  III. díjban 

részesült. 

Gratulálunk nekik és nagyon örülünk az elért eredményeikért! 

        
       

      
   

       
      

       
     

    
     
       

      
     

     
       

Montagsbericht
- Endlich ist der Tag gekommen, an dem 
alle Schüler ihre Schultasche in die Ecke 
stellen können. Darauf freuen sich auch
die Kinder unseres Sozialzentrums.
       

      
       

     
    

      
       

      
     
       
   

- Am Samstag waren wir mit einigen 
Jugendlichen in Oradea, um den kleinen 
Kindern Handarbeit beizubringen. Die 
jungen Damen waren sehr tüchtig, sie haben 
sich fünf Stunden lang mit den Kleinkindern
beschäftigt.

- Am Sonntag sind die Melker 
Jugendlichen in unserem Sozialzentrum
angekommen. Am nächsten Tag haben 
sie mit großem Schwung angefangen, 
einige Zimmer zu sanieren. Unsere 
Kinder müssen für eine Zeit auf ihre 
bequemen Betten verzichten, aber das ist 
das kleinste Opfer, das sie bringen 
müssen, um später in schön ausmalte 
Zimmer zurückkehren zu können.

       
      

       
     

    
      

       
      

     
       
   

- In der vergangenen Woche hat das 
Schuljahr geendet. Am Freitag haben wir 
auch die Namen der Schüler aus unserem 
Sozialzentrum erfahren, die die besten 
Ergebnisse erreicht haben. Wir waren
froh, dass unsere Jüngsten, darunter Diana 
und Lajos, den ersten Platz, Roli den 
zweiten Platz in seiner Klasse erreichen 
konnte und Zsanett eine Auszeichnung 
erhalten hat. In Ciuhoi war Ilie der 
drittbeste Schüler in seiner Klasse.



Június 18-án 

Dejeu alexandra –t köszöntöttük 

Június 22-én 

Ft. Kurilla gábot atyát   

Vezetőtanácsunk tagját köszöntjük 

Június 23-án 

Bálint Dániel gyerekünknek 

Június 24-én 

Boros zsuzsanna kolléganőnknek 

kívánunk 

 

Nem minden gyermek törekedett jó eredményekkel zárni az évet. Mint pedagógusok gyakran kellett 

szembesüljünk ilyen mondatokkal:  „Nem érdekel”, „- Magát mit érdekli ha én rosz jegyet kapok?”, „-Ez az 

én életem, azt csinálok, amit én akarok”... és még folyatathatnám cifrábbakkal is....  

Ilyen hozzáállással nem is várhatunk jobb eredményeket. A legtöbben csak utolsó hetekben ébredtek 

fel, hogy valahogyan csak át szeretnének menni a másik osztályba,  nem akarnak megbukni... de volt akinek 

már későre jött a bánat. De lássuk az eredményeket. 

A legjobb eredményt a felősök között Benjamin érte el, akinek átlaga 8, 63 volt a nyolcadik 

osztályban. Igazán szép eredmény! Gratulálunk neki!!! 

Őt követte a sorban ugyancsak  a nyolcadikos Claudia 8.16-al, aki után Dániel következett a hetedikben 8.00 

lezárással. A hetedik osztályban elég jól tanultak (de kis erőfeszítéssel lehettek volna jobbak is) István 7.44,  

Sz. Andrea 7.38, Robert 7.27,   és   a  csuhai iskolában Gábriel 7.08. 

 Sajnos szomorúan kellett tapasztaljuk, 

hogy a „nem törődöm!”, „nem érdekel!” 

viselkedésnek is meg vannak az eredményei, két 

gyermekünk 7-es illetve 8-as magaviselettel zárta 

az évet és matematikából meg is buktak.  

Reméljük a nyáron átmennek a pótvizsgán és 

tanulva hibáikból a következő évben jobban 

odateszik magukat és javítanak viselkedésükön.  

 A vakáció idejére a mellékelt kép 

üzenetét kívánom, központunk minden 

gyermekének! Szera n. 

A Csillagocska Családhéten 

  2018 június 10-17 között Nagyváradon a 

Csillagocska Alapítvány  családi hetet szervezett, 

melynek keretében rengeteg néphagyományi 

foglalkozásra lettek meghívva az érdeklődő szülők, 

gyermekek.  

  Szombaton pár lelkes fiatallal mi is 

elmentünk ezen rendezvényre, besegíteni a Tóth 

Beáta  által vezetett kézművességi foglalkozásokba. 

Amália nagyon türelmesen és jövendő 

pedagógushoz méltón állta a sarat, a sok pici 

kéz segítésében a keresztszemes varrás 

oktatásában. Tündike ugyancsak szépen 

oktatta a kicsiknek a gyöngyfűzés egy 

újabb formáját és szép kis karkötőket 

készítettek. Köszönöm nekik, hogy eljöttek 

és résztvettek ezen foglalkozások 

megtartásában. Bátran merem őket ajánlani 

segítőknek, csoportvezetőknek a jövőben is. 

Szera n. 


