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Tanévnyitó 

2014. aug. 29. – 17:00 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tanévnyitó ünnepély minden résztvevőjét! 

Kedves Gyerekek! 

Bizonyára mindannyian a nyári élmények hatása alatt álltok, és hallottam, alig 

várjátok, hogy ezeket elmesélhessétek osztálytársaitoknak. Ez is bizonyítja, 

hogy közületek már többen várták az iskola kezdetét, hiszen a barátokkal új 

közös élmények, kalandok veszik kezdetüket. Ne feledjétek azonban, hogy a 

kalandokkal együtt megkezdődik a munka, a tanulás is, amely alapvetően 

befolyásolhatja jövőtöket. Nem lehet halogatni semmit, hiszen mindenki csak 

egyszer általános iskolás. Remélem, mindenki óriási fogadalmakkal vág neki az 

új tanévnek, hogy ebben az évben tényleg megmutatja, hogy mire képes. De 

tudjátok, 

„Erőfeszítés nélkül nem létezik sem fizikai, sem szellemi fejlődés.” 

Kívánom, hogy fogadalmaitok váljanak valóra és legyen kitartásotok, hitetek 

megvalósítani őket. 

Kedves első osztályosok! 

Talán ti vártátok legjobban ezt a mai napot! Végre vállatokra vehetitek az új 

iskolatáskát, benne a mesés tolltartóval, füzetekkel. Nagyon örülünk nektek, 

vártunk benneteket! A mai naptól sok-sok izgalmas dolog vár rátok. Itt is lehet 

játszani, mint az oviban, de hamarosan már tudtok önállóan mesét olvasni, 

megértitek, ha németül szólnak hozzátok, új verseket, dalokat ismerhettek meg. 

A szorgalmas gyerekekre nagyon büszkék lesznek a szüleik. Télen elhívjuk az 

óvó néniket is, hogy megmutathassátok nekik a tudományotokat. Gyertek 

reggelente örömmel az iskolába, érezzétek jól magatokat közöttünk! 

Kedves Nyolcadikosok! 

Ti lettetek a rangidősek az iskolában. Ez valójában egyfajta rangot jelent, 

ugyanakkor felelősséget is. Annak felelősségét, hogy ti vagytok a példa, a ti 

cselekedetetek, munkátok minta a többiek számára. Legyetek méltók e rangra és 

folyamatosan bizonyítsátok, hogy nyolcadikosnak lenni jó, rangidősnek lenni 

pedig érdemes. Gondolom már mindannyian eldöntöttétek, melyik 



- 2 - 

 

középiskolába szeretnétek menni. Aki szorgalmasan tanul, maga választhatja 

meg hogy hol tanul tovább. Aki hanyag, az csak a maradékból válogathat. Ha 

tanultok, sikeresek lesztek. 

Tisztelt Szülők! 

Továbbra is számítok az Önök segítő támogatására! Kérem aktív részvételüket a 

nevelőmunkában. Az oktatást az iskola felkészült, lelkiismeretes pedagógusaira 

bízhatják. Bízzanak az iskola kiváló tanítóiban, tanáraiban! Szívesen 

meghallgatjuk kritikai észrevételeiket, de jólesnek a dicsérő, biztató szavak is! 

Kérem Önöket, törekedjenek részt venni közös programjainkon! Ahhoz, hogy a 

gyerekek eredményesek legyenek, az Önök gondoskodására, biztatására, 

következetességére is szükség van. Hiszen, 

„Aki szorgalomra szoktatja gyermekeit, 

Jobban gondoskodik róluk, mintha vagyont adna a kezükbe.” 

Hétfő reggel 16 osztályban 304 diák kezdi meg tanulmányait. 35 pedagógus 

tanítja a gyerekeket, nekik 2 pedagógiai asszisztens segít az oktató-nevelő 

munkában. 1 iskolatitkár és 15 műszakis kolléga biztosítja az intézmény 

zavartalan működését. 

A nyár folyamán a karbantartás keretében a mosdók tisztasági meszelésére 

került sor. Egy osztályteremben kicserélték a műpadlót laminált padlóra. A 

csarnokban a tanári szoba lett felújítva. Sajnos a rendkívül leromlott állapotban 

levő konyha felújítása teljes mértékben elmaradt. 

Alsó tagozaton 6 osztályban (1.-3. évfolyamon) iskolaotthonos (egész napos) 

formában folyik a tanítás. A két 4. osztálynak összevont napközis ellátást 

biztosítunk délutánra. A felső tagozatosok délutánonként tanulószobán 

készülhetnek másnapra.  

Osztályvezető pedagógusok a következő kollégák lesznek: 

1. a: Szakács Veronika – Marton Emőke Éva 

1. b: Béliné Glück Noémi – Priskin Éva 

2. a: Rauscherné Augusztin Ilona – Kolonics-Csizmadia Regina 

2. b: Birher Krisztina – Németh Nóra 
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3. a: Fuchs Karolin – Főczény Mária 

3. b: Papp Árminné – Dombi Károlyné 

4. a: Halászi Dóra – napközi: Zsigray Dánielné Bárdos Mariann 

4. b: dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet 

5. a: Kaphegyiné Szabó Mária 

5. b: Lipovics Mónika 

6. a: Arnold Mária 

6. b: Horváth Henrietta 

7. a: Fódi Judit 

7. b: Schermann-né Csizmadia Márta 

8. a: Horváthné Páter Beatrix 

8. b: Orbán Noémi 

A tanévvel kapcsolatos legfontosabb információkat a szülői értekezleteken 

fogjuk megbeszélni, melyek időpontja: 

1. évfolyam: 2014. szept. 1. (hétfő) 17.00 

6. évfolyam: 2014. szept. 2. (kedd) 17.00 

2. b osztály:  2014. szept. 4. (csütörtök) 17.00 

2.-8. évfolyam: 2014. szept. második hete Ellenőrző….. 

 

Kérem Önöket, hogy mindenki vegyen részt a szülői értekezleten, ahol a 

Házirendet megismerhetik, és ezt aláírásukkal kell igazolni. 

A tavalyi tanévben sok gondot okozott, hogy a gyerekek nem értek be időben az 

iskolába. Kérem Önöket, indítsák el időben a gyerekeket, hogy háromnegyed 8-ra 

beérjenek az épületbe.  

A mobiltelefonokat a tanítási idő alatt (az óraközi szünet is idetartozik) 

kikapcsolva a táskában kell tartani. Aki ezt a szabályt megszegi, attól a pedagógus 

elveszi a készüléket és csak szülőnek adjuk vissza. 
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A másik nagy gond volt, hogy a délutáni foglalkozásokat a legkülönfélébb 

időpontokban zavarták a szülők. A kialakított rendről is szó lesz a szülői 

értekezleteken. 

Szeretném kérni a szülőket, hogy az ünnepélyekre biztosítsanak a gyerekeknek 

ünnepi öltözéket. Lányoknak fehér blúzt (nem topot v. mélyen dekoltált 

blúzocskát!), sötét szoknyát, v. nadrágot. Fiúknak fehér inget (nem pólót!) és sötét 

nadrágot( nem farmert!). Az ünnepélyeken kérjük mellőzni a sportcipőt! 

Az iskola Házirendjében elvárásként fogalmaztuk meg, hogy diákjaink mellőzzék 

a kirívó, sok esetben ízléstelen öltözködést, a lakkozott műkörmöket és a 

hajfestést! 

Reggel 7 órától van nyitva az iskola, de csak fél 8-tól tudunk tanári felügyeletet 

biztosítani. 

Étkezést tudunk biztosítani, ebédet 320.-Ft-ért, 3x étkezést 520.-Ft-ért. 

Kérem a kedves szülőket, ha gépkocsival hozzák a gyermekeket iskolába, a 

tornacsarnok parkolóját szíveskedjenek használni! Diákjaink már betartják azt a 

szabályt, hogy az iskola területén a kerékpárt tolják (nem száguldoznak). 

Ugyanerre kérem a kedves felnőtteket is. 

A művészeti iskolai képzés zenei (hangszeres) és magyar néptánc tanszakon 

folytatódik. 
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Kedves Diákjaim! 

Sarah Caldwell szavaival kívánok mindenkinek eredményes, örömteli tanévet! 

„Tanulj meg mindent, amit lehet, 

        amikor csak lehet, 

        akitől csak lehet! 

Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak.” 

 

A 2014/2015. tanévet ezennel megnyitom. 


