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 „első csodaként, 

örök csodaként, az érdekek 

zsufolt tülekedésében is 

szeretet fogadja az uj jövevényt, 

a gyermeket, 

isten folytatását” 

 

Kedves Szülők! Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! 

 

Szabó Lőrinc szavaival köszöntök mindenkit sok szeretettel a 2018/19-es tanév tanévnyitó 

ünnepségén. Külön köszöntöm az elsősöket, akik ma kicsit a nap fénypontjai, legfontosabb 

szereplői is. Őket várta ma az aranykapu, őket köszöntötték ma a negyedikesek. 

A köszöntő idézet Szabó Lőrinc Három törvény című verséből való, melynek első része, első 

törvénye a szeretet alcímet viseli, hiszen a költőnek a legfontosabb törvény a szeretet törvénye, 

úgy ahogy számunkra, a Szabó Lőrinc Iskola tanárainak is.  

Remélem, mindenki kipihente magát a nyáron, és nagy energiával, számos elhatározással vág 

neki az új évnek! Rengeteg csoda, felfedezés, alkotás vár mindenkire! A kis elsősökre, akiknek 

most tárul fel a betűk és a számok világa! Ezernyi izgalmas felfedezés, de számos új szabály, 

sok új barátság! A másodikos, harmadikos és negyedikes tanulókra, akik az évzáró óta már jól 

tudják, hogy mit is gondolnak róluk a tanító nénik! S ugye mindnyájan észrevettétek, hogy 

szinte csak csupa jó dolog hangzott el veletek kapcsolatban? S ugye nem felejtettétek el, hogy 

mára a jópofa, öntudatos, vidám 1. ások második ások lettek; a nyitott, kedves, segítőkész, 

szorgalmas 1. bések második bések; az érdeklődő, jól terhelhető, kissé túlélénk 2. ások 

harmadik ások; a játékos, ragaszkodó, szeretetteljes 2. bések 3. bések; az ügyes és összefogott, 

csapatjátékos 2. cések harmadik cések; a jóhumorú, összetartó 3. ások 4. ások; a vidám, játékos 

3. bések 4. bések, a babásan kedves, igazi jócsapat 3. cések pedig 4. cések! Bizony múlik az 

idő! És most mindnyájatoknak van egy közös feladata: segíteni az elsősöknek, hogy 

kiigazodjanak az iskola épületében, megtanulják közös szokásainkat, hagyományainkat. 

Bátorítani őket, ha elbizonytalanodnak! 

Remélem, elámultok, hogy mennyi minden változott a Fenyves utcai épületben! Új járólap, 

meleg víz a mosdókban, ezernyi szép idézet, biztatás, virág és lufik az aulában! Köszönjük 

Anka Emese néninek, a szülőknek és tanító néniknek a sok munkát! Mi már nagyon vártunk 
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Benneteket! Csak arra kérek mindenkit, hogy vigyázzon mindenre! Fontos, hogy mindenki 

otthonának érezze ezt az épületet, ahol szeretet, elfogadás és befogadás várja! 

Köszöntöm sok szeretettel Kőszeginé Rózsahegyi Anitát, vagyis Anita nénit, aki helyettesít 

engem a Fenyves utcai épületben, mindig szeretettel és mindig mosolyogva vár Benneteket. 

Keressétek őt nyugodtan, ha bármi probléma adódik! Ebben a tanévben én is szeretnék több 

időt tölteni a Fenyves utcai épületben, kedd reggelenként nálatok kezdem a napot, így szülők, 

gyerekek, tanárok nyugodtan megkereshetnek ebben az időben. 

Az ötödikeseknél pedig én próbálom meg helyettesíteni Anita nénit, hiszen jól tudom, most 

nekik minden új.  

Idén újra sok közös munkára hívunk Benneteket. Mert az fontos egy közösség számára, hogy 

együtt, közösen alkossunk, és együtt, közösen őrizzük meg az értékeinket. Elkészült – felsős és 

gimis társaitok tervei alapján, de profi szakemberek segítségével – az iskola logója, a pólóterv, 

és készül a honlapterv is. Büszkék vagyunk ötleteitekre és alkotásaitokra!  

Kedves Szülők! 

Az elsősöket váró szimbolikus kapu a befogadás, a szeretettel várás mellett azt is jelképezte, 

hogy fontos számunkra, hogy szülő, diák egyaránt azt érezze, hogy vártuk, hogy számítottunk 

rá, mint a kedves gyerekdalban: nyitva van az arany kapu, csak bújjatok rajta. A kapu, ami 

mindig nyitva áll, a kapu, ami összeköti az otthont és az iskolát. Igen, idén is ugyanolyan fontos 

lesz számunkra, hogy együtt, közösen tegyünk gyermekein előbbre jutása érdekében. Mert csak 

így lehet eredményeket elérni. A cél közös, az eszközeink néha mások, de higgyék el, a mi 

legfontosabb célunk is az, hogy egy boldog iskolában boldog és mosolygós gyerekeket 

neveljünk. Fontos azonban, hogy a szabályokat is közösen alkossuk, és ugyanolyan fontos 

legyen mindannyiunknak azok betartása, betartatása. Köszönöm az elmúlt évben végzett 

rengeteg munkát, köszönöm, hogy nagyon sok szülő segített a nyári készülődés során is! 

Remélem, ebben a tanévben is ugyanúgy számíthatunk egymásra! 

Kedves Pedagógustársaim! 

Köszönöm az elmúlt hetek munkáját, kívánok Nektek is sok boldog, mosolygós és eredményes 

tanulót erre a tanévre is! Fogadjátok szeretettel a régi-új jövevényeket, a gyermekeket, isten 

folytatását! 

Kívánok mindenkinek: szülőnek, tanárnak, diáknak eredményes és szeretetteljes új tanévet, 

melyet ezennel megnyitok! 

 


