
 

 

  

 

 

                         BALLAGÁS SZENTJOBBON 

Június 7-én vettek búcsút a szentjobbi nyolcadikos 

diákok az iskolától. Összesen 18 kamasz ballagott el, melyből 

5-en a Központunkban nevelkedtek kisbaba koruk óta. 

Jó volt látni a fegyelmezett, szépen felöltözött, csínos 

fiatalok felvonulását. Büszkék voltunk mindnyájukra, akik 

sikeresen elvégezték 

iskolai éveik ezen   

alapvető szakaszát. 

Most már nem marad 

hátra más, mint sok 

sikert kívánni a 

képesség felmérő 

vizsgákra és a 

továbbtanulásra. 

 

 

 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 4 .  S Z Á M  

J Ú N I U S  

Ady Endre 

        Üzenet egykori iskolámba 

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 

Most gyertek szabad mellű örömök 

S pusztuljatok bilincses iskolák. 

De elcsitult a jókedv-förgeteg 

S helyére ült a döbbent némaság: 

Köröttünk már az Élet csörtetett. 

Óh, ifjui, szent megjózanodás, 

Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep, 

Emléketek ma is milyen csodás. 

Hős harc az Élet és megélni szép, 

Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók 

Ifjú vitézlők lengeteg szívét. 

Ha élet zengi be az iskolát, 

Az élet is derűs iskola lesz. 

S szent frigyüket így folytatják tovább. 

Én iskolám, köszönöm most neked, 

Hogy az eljött élet-csaták között 

Volt mindig hozzám víg üzeneted. 

Tápláltad tovább bennem az erőt, 

Szeretni az embert és küzdeni 

S hűn állni meg Isten s ember előtt. 

Június van s nagyon magam vagyok 

S kisértenek élt éltem árnyai 

S az elbocsátó iskola-padok. 

S én, vén diák, szívem fölemelem 

S így üdvözlöm a mindig újakat: 

Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 

Bár zord a harc, megéri a világ, 

Ha az ember az marad, ami volt: 

Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. 



Ultimul sunet 

Ultimul sunet… Ultimul careu… 

Azi absolvenţi sîntem şi noi… 

E vesel, dar totodată e atît de greu, 

Căci deacum ne despărţim de voi… 

 

Împreună acelaşi drum noi am parcurs, 

Un drum prin care multe am învăţat. 

Şi acum privim în urmă – patru ani s-au scurs, 

Cind?... Că nici nu i-am observat… 

 

Au fost ani frumoşi de paradis, 

Care nu se vor repeta niciodată. 

Dar dacă nouă ne-ar fi permis, 

I-am trăi din nou şi nu numai o dată. 

 

Am avut şi lacrimi, am avut şi bucurii… 

Un univers enigmatic am descoperit. 

Şi printre lecţii, practici şi stagii 

O viaţă de colegiu am trăit 

 

Am avut şi soare, am avut şi nori, 

Dar peste toate am trecut. 

Alături de voi, scumpi profesori, 

Planuri mari noi am făcut. 

 

Astăzi cu toţii vă mulţumim 

Şi pînă la pămînt ne închinăm, 

Căci ne-aţi învăţat oameni să fim 

Şi-n toate să ne descurcăm. 

 

Vor mai trece ani de-a rîndul 

Şi noi departe ne vom afla, 

Dar să stiţi că noi cu gîndul 

Aici, lîngă voi ne vom afla. 

 

Azi încă o amintire se adună 

În buchetul ce-l vom răscoli mereu – 

E clopoţelul care sună... 

E ultimul sunet... e ultimul careu... 

 

     Ballagás a Csuhai 

iskolában 

 

Június 6-án a román 

anyanyelvű iskolától vettek 

búcsút a nyolcadikos diákok 

Csuhajban. 

A ballagók között 

voltak Központunk ikerpárja, 

Gabrialla és Gabriel is, akik 

kiskoruk óta itt nevelkednek.  

Nagyon örülünk, hogy 

befejezték alap-tanulmányaikat 

és nagyon sok sikert kívánunk új iskolájukhoz vagy az általuk 

választott életformához! 

   

Július 11-én Boldog születésnapot 

kívánunk Andrisnak 


