
Igazgatói beszéd 

Szeretettel köszöntöm az ünnepélyes tanévzárónkat jelenlétével megtisztelő egybegyűlteket. Kedves 

diákokat, szüleiket, meghívott vendégeinket és nem utolsó sorban titeket tisztelt kollégák. Mint 

minden zárórendezvény, így a mai is mindannyiunkat számadásra késztet. Az idei tanév rendhagyó volt 

valamennyiünk számára. Egy új fejezet kezdődött iskolánk életében. Egy teljesen más, az előző 

évtizedekhez képest sokunk és a környezetünk számára is szinte hihetetlen változás. Megváltozott 

intézményünk összetétele, arculata, jövőképe és célrendszere. A tanév eleji bizonytalanságok, kételyek 

és fenntartások ellenére, egy eseményekben gazdag, értékes tanévet tudhatunk magunk mögött. 

Embert próbáló tíz hónapban volt részünk, de helytálltunk.  

Köszönet érte nektek kollégák, akik sokszor erőn felül teljesítettetek. E korántsem zavartalan 

időszakban együtt, egymás támogatásával segítettétek iskolánkat ezen az új úton, mely a jövőt jelenti 

számunkra. Köszönöm a türelmeteket, a lelkesedést, ami hozzásegített valamennyiünket a sorozatos 

kihívások és nehézségek leküzdésében.  

Köszönet azoknak a szülőknek és pedagóguskollégáknak, akik bizalmat szavaztak intézményünk, ezáltal 

mi felénk is, kitartottak mellettünk és az SZMTAG mellett döntöttek. Ránk bízták legféltettebb kincsük, 

gyermekük nevelését és oktatását. Ez ebben az időszakban számunkra nemcsak egy gesztus, egyben 

egy megerősítés is arról, hogy az út amelyen elindultunk jó, céljaink tiszták, jövőnk szilárd alapokra 

épül. Ehhez kérem továbbra is a most egybegyűltek segítségét. Az úton melyen elindultunk csak 

egymás segítségével és segítésével tudunk tovább haladni. A célok elérése mindannyiunktól 

összefogást, fegyelmet és csapatmunkát igényel. Csak így, vállvetve ahogy eddig is tettük, tudjuk 

bebizonyítani környezetünk felé, mi így is, ilyen összetételben is, egy jó iskola vagyunk. Én hiszem, hogy 

ez számunkra sikerül.  

Köszönöm tanítványainknak iskolánk méltó képviseletét, ők a későbbiekben igazgatói dícséretben is 

részesülnek, felkészítő tanáraiknak az áldozatos munkát, mely sokszor a szabadidejük feláldozásával 

járt, nyolcadikos tanulóinknak a döntését, melyel iskolánkat választották az alapfokú végzettségük 

megszerzéséhez. Ez eddig ugyanis nem így történt.  

A tanév ünnepélyes lezárása előtt, engedjék meg, hogy elköszönjek és köszönetemet fejezzem ki két 

kollégánknak, akik több mint három évtizednyi pedagógusi munka után, kiérdemelt pihenésüket kezdik 

tölteni. Búcsúzunk Orbán Éva és férje Orbán Lajos pedagógustársainktól. Csak rangidős kollégáink a 

megmondhatói, mennyi -politikai, társadalmi, intézménybeli- változás tanúi voltatok az itt közösen 

eltöltött időszakotok, hivatásotok teljesítése során. Egész iskolánk nevében kívánok számotokra jó 

egészséget és további erőt, immár unokáitok neveléséhez. Köszönöm! 

Most pedig felkérem iskolánk helyettesét Sirgely Andreát, olvassa fel az igazgatói dícséretben részesülő 

diákok névsorát. 

Mindenki számára kellemes nyári szünidőt és jó pihenést kívánok. Ezzel a 2005/2006-os tanévet 

lezárom! 

 

 


