„Konok vagyok és kissé nyugtalan tán,
de a mindenség susog lelkem álmán,
s ha lázadozva tépem is a partot,
mindig tudom, hogy honnan,
merre tartok.”!
Tisztelt Gyerekek, Szülők! Kedves Kollégák!
Milyen szép is lenne, s mennyire megkönnyítené a nevelő-oktató munkánkat, ha valamennyien
úgy gondolkodnánk, s annak szellemében tevékenykednénk, ahogy Lengyel József papírra
vetette. Azaz tudatosan alapoznánk meg a jövőnket, s haladnánk előre a boldogulást jelentő
célok felé. „Mindig tudom, hogy honnan, merre tartok” mondja a költő. Tömör, de nagyon
elgondolkodtató, megszívlelendő, lényegre utaló kijelentés. Ahhoz, hogy ne értelmetlenül
bolyongjunk, szédelegjünk a világban, szükség van útirányok, célállomások
megfogalmazására: hol is állok most, hová szeretnék eljutni?
Tisztelt Szülők! Tisztelt Munkatársak!
A gyermekek, a diákjaink útkeresésének terelgetése, vezetése közös felelősségünk. Csak
partneri együttműködéssel lehetünk ebben eredményesek, melynek alapjai a kölcsönös
bizalom, az egymás iránti tisztelet, a szerepkörök elfogadása. A pedagógusok szakmai munkája
és a szülői teendők elvégzése csak megfelelő harmóniában válhat a gyermekeink javára.
Kedves Diákok!
Ahogy évről évre okosodtok, fejlődtök, úgy egyre inkább magatoknak kell feltenni, majd
megválaszolni a továbbhaladás kérdéseit. A tanévkezdéskor főleg: hol is állok most, hová
szeretnék eljutni? Természetesen egy másodikos egészen másként elmélkedik ezen, mint egy
8. osztályos, aki a középiskolai felvételi előtt áll. Az önálló gondolkodás, véleménynyilvánítás
a határozott és megalapozott önértékelés kialakulása is egy folyamat. Kinél hamarabb, kinél
később erősödik meg, de tanulás, ismeretszerzés, tapasztalás nélkül senki sem érheti el. A szülői
ház, az iskola ehhez nyújthat segítséget, támogatást, amennyiben Ti is akarjátok a fejlődést, s
tevékenyen, aktívan dolgoztok is érte.
Kedves Első Osztályosok!
Ti most az óvodából érkezve az iskola kezdőpontján álltok. S azon túl, hogy tűzoltók, katonák,
vadakat terelő juhászok, szupermanek vagy youtuberek akartok lenni, biztos, hogy meg
szeretnétek tanulni írni, olvasni, számolni. Képzeljétek, a tanító nénik olyan jó tündérek, akik
okosabbá, ügyesebbé tudnak varázsolni Benneteket. De nagyon figyelnetek kell rájuk, meg szót
kell fogadni nekik, mert csak akkor működik a varázslat.
Tisztelt Jelenlévők!
Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél korszerűbb, kulturáltabb környezet, feltételrendszer
támogassa a tanulók iskolai munkáját. Az evangélikus egyház által kiírt, s megnyert beruházási
pályázat révén 80 millió Ft támogatással újítottuk meg az ebédlőt, az 1-4 évfolyamosok által
használt „D” épületrészt, és a hozzá tartozó kerékpár tároló udvart. Megszépültek a tantermek,
a közösségi terek, s reméljük, még sokáig így is maradnak. Ennek érdekében kérek minden

érintettet, de legfőképp benneteket 1-4. évfolyamos gyerekek, hogy segítsetek az értékek
megőrzésében, vigyázzunk a megújult szép dolgokra, figyeljetek a rendre, tisztaságra!
A minél sikeresebb fejlesztés érdekében működtetett programjainkról (egyéni és
tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök) az osztályfőnököktől kaphatnak felvilágosítást. A
köznevelési sportiskolai programhoz igazodva adunk lehetőséget az egyéni tanrend
kialakítására az egyéni versenysportot űzők részére a speciális edzésrendszerükhöz igazodva.
Továbbra is lehetőség heti két testnevelés óra kiváltása, ha a gyermek igazoltan és rendszeresen
jár edzésekre, sportfoglalkozásra. A kérelmeket kérjük a jövő hét végéig leadni. Ehhez
segítségül nyomtatványokat is tudunk adni, melyek az osztályfőnököktől átvehetők.
Felhívom az 1. évfolyamos szülők figyelmét arra, hogy gyermekeiket csak ezen a héten, tehát
szeptember 3-áig kisérhetik a tanterembe. Az önállóságra nevelés jegyében, valamint az iskolai
rend megőrzésé érdekében a továbbiakban - s ez vonatkozik a magasabb évfolyamra járók
szüleire is - csak az iskola bejáratáig lehet kísérni a gyermekeket (Bocskai u., sportcsarnok).
A mai nap az első tanítási nap is egyben. 9 órától az evangélikus templomban tanévnyitó
áhítattal folytatódik a programunk, majd két osztályfőnöki órát követően 11.45-kor be is
fejeződik. A tankönyveket osztályfőnöki órákon vehetik át a tanulók, melyek mindenki számára
ingyenesek. A külterületről (Selymes, Vadkerti tó, Felsőcsábor) bejáró tanulók az iskolába,
illetve haza utazáshoz különjáratú kisbuszokat vehetnek igénybe. Ma 12.30-kor indulnak haza
felé a buszok. A további napokon a menetrendről a buszokon kapnak tájékoztatást az érintettek.
Az alapfokú művészetoktatás keretében kerámia, grafika, fotó, hegedű, gitár és társastánc
tanszakokra lehet még jelentkezni. Az 1-4. évfolyamon a társastánc foglakozásokat a délelőtti
tanítási időben tudjuk megtartani.
Adjon Isten valamennyiünknek hitet, erőt, tudást, jó szándékot, hogy sok-sok közös élménnyel
együtt bővüljenek ismereteink, gyarapodjunk szellemileg, lelkileg!

„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Arany János gondolatával a 2021-2022-es tanévet megnyitom!

