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Kedves Kollégáim és kedves Diákok!  

Az október 23-i ünnepkör előadásain ismételten bebizonyosodott, hogy értékeket 

ismerő, tisztelő és előadni-tudó diákok és értékes ismereteket átadó, megtanító 

tanító és nevelő pedagógusok alkotják iskolánkat!  

Október 23 méltó megünneplése történt meg okt. 22-én iskolánkban és már a 

próbákon is látszott, hogy a mindenkor gyönyörű iskolai ünnepi műsorunk az idén is 

a szokásosan magas színvonalú lesz. Az első iskolai előadáson azonban azzal 

szembesültem, hogy olyan mélységekig hatolt a szívembe, lelkembe a műsor 

mondanivalója a rendező kollégák és az előadó diákok átélése, előadása 

következtében, hogy "túlcsordultak" érzelmeim. Diákjaink is vastapssal köszönték 

meg tanáraiknak és társaiknak a műsort! Akkor már tudtam, hogy biztosan mindenki 

elégedett lesz a városi ünnepségen.  

Azt azonban nem gondoltam, hogy a városi közönség a Polgármester úrral és a 

képviselő urakkal együtt felállva, tapsolva fejezi ki tetszését és köszönetét. A műsor 

után szinte minden ott résztvevő vendég gratulált, amit ezúton szeretnék minden 

rendező, segítő, ügyelő, szervező kollégának és minden szereplő diákunknak átadni. 

A diákoknak az őszi szünetben beírtam az ig. dicséretet az e-naplóba 

Ezúton szeretnék gratulálni a műsor színvonalához és megköszönni azt a sok 

munkát, a kreativitást, törődést, a szeretettel történő odafigyelést és felkészülést, 

amiből ez az előadás felépült! Nagyon büszke vagyok ismételten iskolánk diákjaira 

és tanáraira. 

 

Az őszi szünet után most kb.7 hét következik a téli szünetig! Ebben a kb. 35 napban 

még sok vidám, hasznos programunk lesz. De a legfontosabb az, hogy ez az a 

periódus, amit jól kell, hogy kihasználjon mindenki, ahhoz, hogy a félévi 

bizonyítványa olyan legyen, amilyet szeretne!! Amikor januárban visszajövünk, már 

csak 1-1 dolgozatra lesz idő, javítgatásra nem.  

Tehát most kipihenten, sok energiával lássatok hozzá a komoly tanuláshoz. Mindenki 

próbálja meg a legtöbbet kihozni magából!! Ehhez kívánok sok erőt és sok sikert!! 

Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. 

Köszönöm a figyelmet! 

 


