
Kedves Gyerekek! Kedves Kollégáim! 

Megszólalt az utolsó csengőszó a tanévben, kedves végzősök, nektek a legutolsó ebben az 

iskolában. 

Mozgalmas volt ez a tanév is, sikerekkel és kudarcokkal, megmérettetésekkel és boldog 

megelégedéssel bővelkevdve. 

Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, mindannyian nagy lelkesedéssel, új 

tervekkel indultunk. Feltettük a maszkot, és reménykedtünk, hamar levehetjük, és el is 

felejthetjük. Nem egészen így történt. 

Új szabályokat alkottunk a pandémia idején, sok volt a tiltás, nagyon oda kellett figyelni 

magunkra, egymásra. A ti hozzáállásotoknak köszönhető, hogy az iskolai megfertőződések 

száma alacsony maradt, és csak kétszer kellett karanténba helyezni egy vagy két évfolyamot. 

Közben megbirkóztunk a digitális oktatással, számonkérésekkel, küzdöttünk a jobb 

jegyekért. 

A nehézségek ellenére azt gondolom, több szempontból is sikeresen zártuk ezt az 

iskolaévet. 46 kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhetünk, és nincs bukott tanulónk.  

Talán kis elsős diákjainknak és az elballagott „nagyoknak" jutott a legtöbb feladat. Az 

elsősök mindannyian megtanultak írni, olvasni, számolni. Sokan közülük dicséretesen.  

A végzősök túljutottak a központi írásbeli felvételiken, számtalan versenyen szerepeltek 

eredményesen.  

A kitűnő tanulók a könyvjutalom mellé kapnak még ebben a tanévben ingyenes 

strandbelépőt, és ajándék családi cirkuszbelépőt.  

A végzősök a múlt szombaton elköszöntek egy ismét rendhagyó, de nagyon szépen sikerült  

ballagáson.  

Ugyan kényszerből történt, de mégis a lehető legjobb választás volt az udvaron tartani az 

ünnepélyt, és örömünkre szolgál, hogy szüleitek, családotok is részt tudott rajta venni. 

Kedves nyolcadikosok! Nagyon tetszettek a versek, búcsúzó szövegek, az egész műsor, és 

számomra a Pál utcai fiúk dala szombattól a ti előadásotokban a legszebb a világon! 

Köszönöm a helytállásotokat, a szép szereplést, és köszönöm az osztályfőnökök munkáját.  

A hetedik osztályok és osztályfőnökök támogató munkájával, odafigyelésével egy 

emlékezetes és megható ünnepélyen vehettünk részt. Ígérem, a hetedik osztályok munkáját 

a jövő tanév végén ugyanilyen segítő közreműködéssel és szeretettel meg fogjuk hálálni.  

Büszkék vagyunk rátok, 58 végzős  diákunkra, és kívánjuk, hogy sikeresen álljátok meg 

majd helyeteket az új iskolákban. Tűzzetek ki célokat magatok elé, hogy mindig legyen miért 

küzdeni.  Hadd utaljak vissza csak a ballagásra, ahogy  Pál utcai fiú mondják:  

„Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért.” 



 

Mostanra elfáradtunk. Azt gondolom, mindannyian. 

Vártuk már a tanév végét, és most, hogy itt van, olyan érzésem támad, hogy hirtelen jött. 

Ugyanúgy, mint idén a nyár is. Talán ezért nincs a lelkünkben még a felszabadult boldogság, 

amiről Ady Endre így írt:  

„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 

Most gyertek szabad mellű örömök 

S pusztuljatok bilincses iskolák.” 

Most itt a tanévzáró, miközben nincs ünnepély, csak bizonyítványosztás. Mert még mindig 

itt a vírus.  Remélem, egy csodás, nyugodt nyári szünidő következik mindannyiunk számára 

pihenéssel, vírusmentesen.  

Nem búcsúzom egészen. Nagy örömömre szolgált, hogy 88 tanulónk jelentkezett az 

Erzsébet-táborba. Az információk az folyamatosan közzétesszük a táboros Facebook 

csoportba. Találkozunk még a nyáron is! 

Kedves Kollégák! 

Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatársamnak a tanév során sok esetben 

nehezített munkakörülmények közötti munkavégzést, amivel hozzájárultatok a tanév 

sikeréhez, iskolán kívüli programokkal gazdagítottátok diákjaink életét, amíg lehetett, és ott 

voltatok a digitális oktatás során a tanulók, családok mellett hol pedagógusként, hol 

szülőként, hol pszichológusként. 

Köszönöm a titkárságon dolgozóknak, a technikai munkatársaknak a mindennapos 

fáradozást, erőfeszítést, ami nagymértékben hozzájárul az Arany-iskola pozitív 

megítéléséhez és ahhoz, hogy 88 tanulót be tudtunk jelentkeztetni az Erzsébet-táborba. 

Köszönöm szépen minden kollégámnak a segítséget és a helytállást, amivel nekem is 

segítettek! 

Köszönöm a figyelmet! 

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetben, és ezennel a 2020/2021-es tanévet 

bezárom. 


