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Tisztelt megjelent vendégeink, szülők, kollégák és kedves diákok! 

Elérkezett hát ebben a tanévben is az utolsó iskolai ünnep, ami minden 

bizonnyal a legkedveltebb iskolai alkalom egy normálisan fejlődő diák számára. 

Holnaptól igazán kitör a vakáció, és az előttünk álló 9 és fél hét pihenéssel, 

nyaralással, és valódi kikapcsolódással telik. Most egy rövid leltár következik: 

felsorolom az elért eredményeket és felidézem a tanév eseményeit, hiszen 

minden folyamat végén értékelni kell a munkánkat, illetve jó visszaemlékezni az 

együtt töltött napokra.  

Az iskola tanulmányi eredménye: 4,4, ez jobb, mint az elmúlt tanévekben volt. 

Az iskolai teljesítményünk évről évre nő! Most 81 kitűnő bizonyítványt adhattak 

át kollégáim és 92 jeles rendű tanulónk van. A kitűnő bizonyítványt és a jelentős 

versenyeredményt elérő diákokat név szerint is megemlítem. Kérem, hogy a 

helyükön álljanak fel és engedjék meg, hogy a felsorolás végén így együtt is 

megköszöntsük őket egy nagy tapssal! 

 

A legjobb átlagot elért osztály 4,75-dal az 6A, rögtön utána 4,66-dal az 5B és 

4,65-dal a 11A osztály. Gratulálok a kiváló eredményhez! Eredményes diákjaink 

bizonyítványuk mellé oklevelet is kaptak, amit osztályfőnökeik adtak át nekik az 

ünnepség előtt. Ezeken túl egy önmagát megnevezni nem akaró öregdiákunk 

felajánlásaként 4 rászoruló, jó tanuló gyermekünk vehetett át az 

osztályfőnökétől 25-25 ezer forintot. Ezúton is köszönjük a diákjaink nevében is 

a támogatást. Nagy szükség van az efféle adományokra, segítségre, hiszen a 

diákjaink között vannak rászoruló, de igyekvő, szorgalmas gyermekek, akik így 

esélyt kapnak a nyári szünet jobb kihasználására.  

Fontos az egész iskolának ez a sok szép díj, ragyogó eredmény! El kell azt is 

mondanom, hogy valamennyi diákunk fontos számunkra, függetlenül az elért 

eredményétől. A nevelőtestület egésze nevében elmondhatom, hogy törekszünk 

arra, hogy minden tanulónkra odafigyeljünk, hogy meghallgassunk Titeket, 

odafigyeljünk Rátok, hiszen ez az iskola Nektek van, Rólatok szól, a Tiétek. 

Következzenek az események! Ebben a tanévben is sok minden történt:  



 három évfolyamunkon, az 5., 6., és immár a 7. évfolyamon is működik az 

úgy nevezett tanyaprojekt 

 három évfolyamunk, az 5., 6., és a 8. erdei iskolában volt az ország 

különböző tájain 

 a hetedik évfolyam részt vett a Határtalanul pályázat keretében egy erdélyi 

és egy vajdasági látogatáson;  

 több osztályunk a Rákóczi Szövetség támogatásával egynapos tanulmányi 

kirándulásra ment;  

 végre mi is beköltöztünk a Földi János Természettudományos 

laboratóriumba, és sok kísérletezős rát tarthattunk a diákjainknak 

 februárban megnyertük a Teko kupát, ami városi szinten legalább olyan 

óriási teljesítmény, mint a most zajló labdarúgó EB-n elért Magyarország-
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 április hónapban egyhetes témahetet rendeztünk az olimpia és a görög 

kultúra jegyében. Emlékezetes esemény volt az ünnepélyes megnyitó és a 

záró ünnepség is, a visszajelzések alapján is ez egy felemelő, szívet 

melengető közösségi esemény volt. Köszönöm most is valamennyi 

szervezőnek, segítőnek ezt az élményt! 

 A Tehetségpontunk hivatalos elbírálása során olyan jól teljesített az iskola, 

hogy egyből két kategóriát ugrottunk, így kiválóan akkreditált 

tehetségpontként folytatjuk a tehetséggondozást.  

 ebben a tanévben először tanítjuk 11. évfolyamon a művészetek 

tantárgyat. Ennek keretében a tanév végén rajzkiállítás nyílt, zenei 

előadáson vehettünk részt és két színházi produkciót is láthattunk a 11-

es diákjaink előadásában. Óriási élmény volt, most is gratulálok a 

résztvevő diákoknak és a tanár kollégáknak is.   

A felsorolást még folytathatnám, hiszen a mi iskolánkban mindig történik 

valami… idő hiányában most csak ennyit említek.  Valamennyi osztályunk 

érettségi vizsgáján és a banketten is túl vagyunk. Sok ragyogó, sziporkázó 

feleletet hallhattunk, és persze volt olyan most is, amire nem elsősorban a 

kimagasló tudásszint miatt fogunk emlékezni. Összességében elmondható, hogy 

minden diákunk a saját szorgalmának és a 4 vagy 8 éves munkájának 

gyümölcsét vehette át a bizonyítványosztásnál. Tanulságként említem ezt a most 

itt ülő, hamarosan érettségiző diákoknak: az érettségi vizsgára való felkészülés 

évekig tartó, szorgalmas tanulást jelent, nem lehet az utolsó hetekre, hónapokra, 

esetleg napokra hagyni!  

Most, elérkezve az utolsó mondatokhoz következzen a jól megérdemelt, 

tartalmas nyári szünidő: kérlek Titeket, hogy jól használjátok ki a nyár adta 

lehetőségeket. Pihenjetek, töltődjetek, növekedjetek és kerüljétek a vakmerő, 

meggondolatlan cselekedeteket: vigyázzatok magatokra és egymásra! Kérem 

Isten áldását ehhez. A 2015/16-os tanévet ezennel ünnepélyesen bezárom.  


