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Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! 

 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit így özönvíz idején! Remélem, mindenkinek sikerült 

valamilyen bárkán bejutnia az iskolába.  

A Fenyves utcában már megtartottuk az évnyitót, köszöntöttük az elsősöket. Engedjétek meg, 

hogy most itt is néhány percben üdvözöljelek benneteket az iskolarádión keresztül! Csak úgy 

röviden és tömören! Külön köszöntöm az ötödikes osztályokat új helyükön, a Pasaréti úti 

épületben.  

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

neki az új évnek! Rengeteg csoda, felfedezés, alkotás vár mindenkire! Ígérem, megpróbálom 

helyettesíteni Anita nénit, hiszen jól tudom, most nekik minden új. A legnagyobbakból a 

legkisebbek lesznek, az épület kész labirintus! De osztályfőnökeitek és tanáraitok nagy 

szeretettel vártak már benneteket. Vártuk az érdeklődő, segítőkész, ötletes 5. ásokat, a mindig 

kíváncsi, humoros, kamaszosan makacs 5. béseket és a kitartó, tettrekész, lelkes 5. céseket. 

Kifestettük az osztálytermeket, viszont a Ti feladatotok lesz, hogy sok-sok színes képpel 

töltsétek meg. Remélem, nem felejtettétek el, hogy bármikor megkereshettek, ha valamiben 

segíteni kell!  

Kedves kilencedikesek! Rátok is sok kaland és felfedezés vár! Elsősorban egymást kell 

megismernetek! S hát ez magában is nagy kaland, és sok felfedezést ígér. Azon kívül sok 

szeretettel invitállak Benneteket sok közös alkotásra, új hagyományok teremtésére! 

Ötleteitekkel keressetek meg bennünket, legyetek aktív alakítói Ti is az iskola új arculatának!  

Kedves Öreg Diákok! Benneteket is ugyanilyen szeretettel vártunk, mint az új diákokat. Persze, 

reménykedünk, hogy esetleg kevesebbet késtek, a nyáron elhatároztátok, hogy életetek fő célja 

a tanulás lesz, és ebben a tanévben mindig szolgálatkészek és kifogásolatlan magatartásúak 

lesztek. Na, jó, lehet, hogy azért egy kicsit túlzásba estünk!  

Remélem, észreveszitek a sok változást, s amire még nem jutott időnk és energiánk, abban 

segítségünkre lesztek! Hófehérek lettek a folyosó falai az első és a második emeleten. 

Köszönjük a szülői segítséget! A földszinten számos ajtó újult meg, raklapbútorok várnak 

benneteket a második emeleti fordulóban. Augusztus 22-én ugyanis a Közbeszerzési Hatóság 

dolgozói a társadalmi felelősségvállalás jegyében iskolánkban dolgoztak, és ezek a változások 

nekik köszönhetőek. A raklapbútorok felpárnázása azonban Rátok vár! Különben kissé 

kényelmetlen lesz! Ha részt szeretnétek venni az iskola további csinosításában, ne fogjátok 
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vissza magatokat! Maradt még festésre váró ajtó és fal, sok szendvics- és lábnyom álmodozik 

arról, hogy eltűnhet végleg a falról.  

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 – a Ti 

terveitek alapján, de profi szakemberek segítségével – az iskola logója, a pólóterv, és készül a 

honlapterv is. Büszkék vagyunk ötleteitekre és alkotásaitokra! Az üres falakat általatok 

választott idézetekkel szeretnénk színesíteni. A suligaléria várja az új alkotók munkáit!  

Nagyon szerettem volna, ha ma együtt van az iskola apraja-nagyja, és együtt köszöntjük az új 

tanévet. Szeretném, ha az együvé tartozás tovább erősödne. Várjuk az idősebb diákok, főleg 

gimisek jelentkezését, akik szívesen segítenének kisebb társaiknak a tanulásban, a programok 

szervezésében. Ugyanúgy, mint egy nagy családban! A hála – azt hiszem – nem marad el! 

Szeretném, ha több közös rendezvényünk lenne! Ebben kérem a segítségeteket, hogy itthon 

érezzék magukat a Fenyves utcaiak is, és Ti is otthonosan mozogjatok a másik épületben. 

 

Kedves Pedagógustársaim! 

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

tanulót erre a tanévre is! Külön köszöntöm Rácz Kingát, iskolánk új általános 

igazgatóhelyettesét. Köszönöm Cserfalviné Mészáros Zsuzsa eddigi munkáját!  

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

melyet ezennel megnyitok! 

 


