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Nosztalgia, avagy visszatekintés az elmúlt évekre 

 

Alig voltak pár évesek a Lita gyerekek, amikor 

nagyobb testvérükkel Ozanaval megérkeztek 

hozzánk.  

  GABRIELLA és GABRIEL a kis ikerpár 

nagyon hamar belopta magát a szívünkbe, hiszen 

nagyon mosolygós, kedves kis gyermekek voltak.  

 

Egyik legkedvesebb emlékem, amikor a szokásos napi sétánk 

közben a Berettyó partján, Andrissal a harmadik kicsivel, alig birtak 

lépkedni a fűben, annyire picurkák voltak. Meg is hempergőztünk jól a fűben. 

 

 

Aztán jöttek az óvodás évek és a kis iskolás évek, 

amelyekről a legtöbbet Rafaella nővér tudna mesélni, hiszen 

a nap minden percében ezen gyerekek mellett volt, segítve 

őket a tanulásban és a mindennapi feladatok elkészítésében.  

 Mekkora nagy boldogság volt, amikor hazahozták az 

első Diplomát, tanulmányi eredményeik első elismerését.  

De ugyancsak nagy öröm volt látni őket a különféle iskolai 

rendezvények, szerepek, előadások közben.  

 

 
 

 

 

 

 

Minden születésnap egy 

ünnep volt számunkra.  

 

Minden alkalommal 

megünnepeltük azt, hogy 

nagyobbak, érettebbek és 

ügyesebbek lettetek. 
 

 

A szemünk láttára fejlődtetek,  

cseperedtetek azzá, akik most  

vagytok. Kívánjuk, hogy felnőtt  

életetek is legyen örömökkel, szép  

emlékekkel teli!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nevelés az élet 

szolgálata 
Fotók: A Nagyváradi Egyházmegye Facebook-

oldaláról 

A Nagyváradi Római Katolikus 

Püspökség Katekétikai Központja és a 

Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének Partiumi Oktatási és 

Módszertani Központja január 20−21. 

között továbbképzőt tartott 

hitoktatóknak, pedagógusoknak, 

nevelőknek, a Nagyváradi Római 

Katolikus Püspöki Palotában. A 

hétvégén Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató három alkalommal tartott előadást Nagyváradon, 

pénteken és szombaton délelőtt pedagógusoknak beszélt a gyereknevelés kihívásairól, szombaton 

délután pedig házaspárokhoz szólt. A program keretében a részt vevők választ kaptak arra, hogyan 

tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet 

alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. 

Benedek Ramóna hitoktató, főszervező köszöntötte péntek délután a 

püspöki palota dísztermét megtöltő érdeklődőket, egyúttal Demeter Emőke 

üdvözletét is közvetítve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

Partiumi Oktatási és Módszertani Központja részéről. Mint mondta, a 

továbbképzőn az érdeklődők választ kapnak arra, hogyan tanítsanak-

neveljenek úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és 

tapasztalatot adjanak át. A meghívott előadó az évről-évre vendégként 

visszatérő Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki édesanyaként, 

gyakorló pedagógusként és a szakterület elismert kutatójaként keresi a 

válaszokat a kérdésre. Előadássorozatát Kentenich József – a Schönstatt mozgalom alapító atyjának – 

pedagógiai rendszerére építi, amely megelőzve korát, olyan irányokat mutat, amelyet a modern 

neveléstudomány vagy az agykutatás ma messzemenően alátámaszt. 

Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: szükség van hasonló 

találkozásokra, és a püspöki palota egy közösségi találkozási pont. 

Beszélt arról is, hogy ezekben a napokban több településen, imahét 

zajlik, az egység kifejezéseképpen, azzal a közös céllal és feladattal, 

hogy közösen építsük és szépítsük az életünket, a környezetünket, 

gazdagítva azt. Ebben való törekvésünkben pedig az erőforrást 

Istennél keressük, hitünk fényében, és ez a továbbképzés is 

valamiféleképpen ezt szolgálja.  

 

      

A főpásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az egyházmegye idei tematikus évének 

mottója egy mondat a szentírásból: „Minden 

szem rá szegeződött” − azaz Jézusra, azt 

követően, hogy bement a názáreti 

zsinagógába, felolvasásra jelentkezett, majd 

visszaadta a tekercset. „Minden szinten és 

irányban ez a kijelentés valósuljon meg, és 

akkor megérkezünk oda, ahol lennünk kell” 

− fogalmazott a megyés püspök. 



Az Uzsalyné Pécsi Rita január 20-án, péntek 

délután és 21-én, szombat délelőtt a 

pedagógusoknak beszélt arról, hogy a 

gyermeknevelés legnagyobb kihívása a 

tömegtársadalomban: Döntés vagy sodródás? 

Tömegember vagy önálló személyiség? címmel. 

A pedagógusok elmondták azt is az egyik 

előadás szünetében, mit fognak alkalmazni 

majd az elhangzottakból: 

A pedagógus számára legnagyobb kihívás az, 

hogy autonóm boldog gyermekeket, majd 

felnőtteket neveljünk, akik képesek komoly 

döntéseket hozni, megtalálják hivatásukat, akik nem tömegemberként élnek, hanem önálló személyiségként 

tudnak dönteni amellett, ami az életet hozza számukra. (Benedek Ramóna hitoktató) 

Nagyon fontosnak tartom az érzelmi intelligencia fejlesztését, az organikus pedagógia megismerését, a 

meghirdetett előadásokból különösen a döntésképesség kialakulása érdekelt. Sokkal jobban fogok figyelni a 

döntésképességük kialakulására, a tekintélyszemély kérdésére. Úgy a tanítványaimnak, mint a lányaimnak 

sokkal többször fogom majd megengedni, hogy döntsenek, és vállalják a döntéseik következményeit. (Csíki 

Ildikó magyartanár) Forrás: Ciucur Losonczi Antonius/erdon.ro;  

A képzésen jelen volt központunk nevelői is, akik az előadás tanítását, jótanácsait,  nem csak központunk 

mindennapjaiban, hanem családjuk, saját gyerekeik nevelésében is tudják majd alkalmazni. 

 

Immár a harmadik éve járunk rendszeresen ezen képzésekre és mindig tanulunk valami újat, valami 

időszerűt és mindenképpen felhasználhatót a mai nevelésben.  

 

Nagyon szépen köszönjük a szervezőknek ezt a nagyszerű továbbképzési lehetőséget! Szera n.  

 

 

 

https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2023/01/uzsalyne-pecsi-rita-neveleskutato-tartott-eloadasokat-a-puspoki-palotaban?fbclid=IwAR1t30-9CJYiKJbdDHrkUAW4EYutrhrrnxnnS2Z9p32sj_JJYeMG9bpkTUk


 

Január 24-én 

töltötte be 

Központunkban 

a 17 életévét 

       MIKLÓS 
Sok szeretettel köszöntöttük fel ezen alkalomból  

egy hatalmas áfonya tortával az ünnepeltet. 

Az ünneplésben jelen voltak kedves vendégeink 

Ausztiából,  Georg Wilfinger Apát úr,  

Gottfried Fuchs  úr és Kummer Leopold úr. 

Nagyon örvendünk, hogy ők is velünk ünnepeltek! 

 

Miklósnak kívánunk sok türelmet, jó egészséget  

és sok örömet a mindennapjaiba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tervek, megjegyzendő időpontok: 
 

Február  3-án  Nagykorúsításának ünnepségére hívta meg házunkat és annak minden dolgozóját  

Kokovecz István, aki a Szent László Római Katolikus Líceumban  

készül befejezni a XII B osztályt.  

A MATURANDUSZ avatás  délután 18 órától kezdődik. 

 

Február  12-15   között meg fog látogatni minket hollandiából régi kedves ismerősünk és jótevőnk  

   Harriët van der Struijk 

Február  17-én  Csapatépítéssel egybekötött Farsangi mulatságot szervezünk, 

Központunk kicsinyei és nagyjai számára Nagyváradon a Nicolae Jiga 62 szám alatt a 

Vincés nővéreknél. Mindenkit szeretettel várunk!  

A farsang témája „80-90-es évek retro buli” éppen ezért mindenki kell hozzon 

magával valamit ezekből az évekből! 

 

Február  25-én Központunk gyermekeit meghívta a CATUNUL VERDE ALAPÍTVÁNY  
egy fergeteges szánkózásra a hegyekbe, Biharfüredre.  

Részletekért Szerafina nővérhez lehet fordulni. 

 

 

 
 
 
 
 
 

        ÜNNEPELTJEINK febrUÁRBAN 
 
 

Február 15-én sok szeretettel köszöntjük fel kolléganőnket Horgos Máriát 
 
 

Február 21-én kolléganőnknek 

Seres Ibolyának 
gratulálunk sok szeretettel 
 
 

Február 22-én pedig 
Központunk helyi vezetőjét 

Soós Attilát köszöntjük 

születésnapja alkalmából. 
 
 
 

https://www.facebook.com/harriet.vanderstruijk?__tn__=%2Cd

