
 

 
 

ISTORICUL ŞCOLII 
 

 În 1919 clădirea Gimnaziului Superior Regal (până atunci cu predare în limba 

maghiară) a fost preluată de către statul român, prin urmare comunitatea maghiară din 

Arad a avut nevoie de o nouă școală, și cu sprijinul bisericii catolice, respectiv acordul 

Consiliului Dirigent, a fost înființat Gimnaziul Superior Catolic. 

 În clădirea construită din donaţiile părinţilor maghiari activitatea de predare-învăţare a 

început în anul şcolar 1922–23.  

 Între cele două războaie mondiale dreptul public al instituţiei a fost suspendat de mai 

multe ori, iar în luna iunie al anului 1941 clădirea a fost transformată în spital de 

campanie.  

 Conform Decretului 175 din 3 august 1948 şcolile confesionale s-au trasformat în şcoli 

de stat, astfel școala s-a transformat în Liceul Mixt Maghiar. În perioada 1948–1981 

instituția a înființat o secţie serală la propunerea directorului adjunct profesorului 

Gnandt János considerat o personalitate eminentă al învățământului liceal maghiar din 

Arad. 

 În toamna anului 1960 clasele primare din cadrul instituției au fost transferate la 

Școala Generală Nr. 1.  

 Din anul 1956 școala a funcționat sub denumirea Liceul Nr. 3 Arad. 

 Până în anul 1959 limba de predare a fost limba maghiară în exclusivitate, însă în acest 

an școala a fuzionat cu o instituție de învățâmânt în care limba de predare a fost limba 

română.  

 Noua denumire a școlii – Liceul „Ocskó Terezia” – dată în anul 1960 treptat a fost 

dată uitării și înlocuită prin denumirea Școala Medie Nr. 3. 

 În anul școlar 1977–78 clasele unităţii noastre au fost transformate în secția maghiară 

al Grupului Școlar CFR cu specializarea mecanică auto.  

 Începând cu anul 1982 școala a purtat denumirea de Liceul Industrial Nr. 11 și a avut 

profil de industria petrolului. 

 Fondat şi format în anul 1990, Colegiul Csiky Gergely, cultivând şi continuând 

tradiţiile instituite de şcolile de odinioară (Gimnaziul Superior Regal, Gimnaziul 

Superior Catolic, Liceul Mixt Maghiar) este singura instituţie de învăţământ care 

asigură educaţia de nivel mediu în limba maghiară a elevilor din municipiul şi judeţul 

Arad.  

 Din 1 septembrie 2001 funcţionează ca şcoală maghiară de sine stătătoare, asigurând 

educaţia de la grădiniţă până la liceu şi şcoală profesională.  

 Aspectul de azi al şcolii noastre este rezultatul subvenţiilor bugetare, publice şi 

private, precum şi ale eforturilor comune ale părinţilor, elevilor, corpului didactic şi 

ale întregii comunităţi maghiare din judeţul Arad.  


