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Tanévzáró
hálaadó
istentiszteletünkön
tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves
szülőket, vendégeket, az iskolafenntartó
egyházközség
elnökségét,
kollégiumunk
intézményeinek igazgatóit, a tanártársakat és
minden diákunkat!
Ünneplő Gyülekezet!
Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

E pluribus unum - ez a latin mondat olvasható a világ egyik
legbefolyásosabb és legerősebb országának pecsétjén, pénzérmein.
Jelentése: egy a sok közül. Szerénységre, alázatra inti ez a mondat
még a legnagyobbat is. Ugyanakkor arra is tanít, hogy egyedül,
egymagunkban erőtlenek, kevesek vagyunk. Közös dolgainkért együtt
téve azonban sikeresek lehetünk. Hogyan? Hadd utaljak vissza a
tanévnyitó istentisztelet prédikációjára! In God we trust – Istenben
bízunk. Ez a másik felirat, ami ugyanezen hatalmas ország nemzeti
mottója, s a kettő együtt áll a hivatalos amerikai állami jelvényeken,
jelképeken. S most hadd legyen ez a két gondolat az a keret, amelyre
kifeszítem a tanévnyitó és a tanévzáró közötti időszak, a mögöttünk
álló tanév történéseit!
Istenben bízva, az ő vezetését kérve végeztük minden munkánkat,
tettük minden dolgunkat. Visszatekintve elmondhatom, áldott,
sikerekben gazdag, tartalmas tanévet zárunk.

Hálás szívünk mindenekelőtt azért a sok kisgyermekkért, akiknek
nevelését, tanítását feladatként kaptuk. Ebben a tanévben a tanulói
összlétszámunk 688 fő volt. Istenben bízva együtt kértük hétfő
reggelenként az ő gondviselését, bennünket megtartó szeretetét és
kegyelmét. Istentől kapott áldásként éljük meg azt, hogy nemcsak a
mennyiségi mutatók emelkedtek; a nemzetközileg, országosan
elismert megmérettetések azt igazolják, az itt folyó munka minősége
töretlenül magas színvonalú, ahogyan azt a hétkezdő istentiszteletek
alkalmával hirdetett versenyeredmények hosszú sora igazolta.
Az eredmények, a sikerek, még ha egyéniek is, csak közösségben
nyernek értelmet. E pluribus unum, egy volt mindenki a sok közül, s
mindenki a maga helyén igyekezett a tőle telhető legtöbbre és
legjobbra.
Köszönöm, kedves diákok, helytállásotokat, s köszönöm, kedves
tanártársaim, egész éves kitartásukat, felelősséggel, töretlen
hivatásszeretettel végzett munkájukat!
Kedves Szülők!
Önöknek is köszönettel tartozom, hogy gyermekeiktől szorgalmas
munkát, kitartást vártak el, iskolai munkájukat hol biztatással, hol
kellő szigorral egyengették. Köszönöm mindazt a támogatást, melyet
gyermekeik mögött állva nyújtottak az iskolának. Külön öröm volt
számunkra, hogy idén szülői bálban lehettünk együtt Önökkel, s
reméljük, ez egy volt a sok közül.
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Az iskolára mindig jellemző volt, hogy értékmegőrző küldetése
mellett nyitott az új pedagógiai módszerekre, lehetőségekre. Így
valósulhatott meg idén két TÁMOP-pályázat szakmai gyakorlati része
iskolánkban.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem partnereként Tiszta források
szabadidőben címmel néptánc foglalkozások.

A mindennapos testnevelés heti 2 többlet órájának kiváltására az 5.
évfolyamosoknak lovaglási lehetőséget szerveztünk, nagy sikerrel.
Köszönöm, hogy a kedves szülők az iskolai munkát az alapítványon
keresztül is támogatják, s egyben kérem, befizetéseikkel a jövőben is
segítsék intézményünket!
Ünneplő Gyülekezet! Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Kérem, hogy hallgassák meg a tanévről szóló rövid statisztikai
jelentésemet!
A 2012/2013-as tanévben 688 tanuló nevelését, oktatását bízták ránk.
A 28 tanulócsoportba szervezett diákok iskolai tanulmányi átlaga
közel 4,42
Kitűnő bizonyítványt kap 133 tanuló, ez az iskolai létszám 19,33 %-a,
jeles eredményt ért el 85 tanuló, a diákság 12,35 %-a. Tehát együtt a
kitűnő és a jeles diákok száma 218, akik a tanulói létszám 31, 68, azaz
32%-át teszik ki. Bukott tanuló nincs. Iskolai hiányzási átlagunk, azaz
az egy főre eső mulasztott napok száma az évek óta jellemző átlagos
10. E fő statisztikai mutatók után azt jelenthetem az első évfolyamról,
ahol a hangos olvasást külön is felmértem, hogy 102 kisgyermek
teljesítette a követelményeket.

Kedves Szülők, Kedves Diákok!
Örömmel jelentem, hogy a tanulmányi versenyek terén idén nagyon
sikeres évet zártunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy Bács-Kiskun megyében a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen ebben a tanévben is a legeredményesebb
általános iskola lettünk, egymás után immár a 3. tanévben, így a
Mategye Alapítvány vándorserlege, a Zrínyi-kupa birtokosaivá
váltunk. Hadd emeljem még ki a matematikaversenyek sorából a
Bolyai Csapatversenyt és a nemzetközi Pangea Orchidea versenyt,
ahol iskolánk tanulói rangos helyezéseket értek el.

Az anyanyelv tiszteletére, a magyar irodalom ismeretére és szeretetére
nevelés kiemelt terület iskolánkban. A Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny Kárpát-medencei döntőjén is képviseltette magát iskolánk,
több vers- és mesemondó versenyről tértek meg kis- és nagy diákjaink
dobogós helyezésekkel.
Az Éneklő Ifjúság megmérettetésén a Nagykórus arany diplomát
szerzett ebben a tanévben is, már nem először, s tanulóink egyéb
városi, országos énekversenyen bizonyították: magas színvonalú énekzenei képzés színtere iskolánk.

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Szülők!
„Mérhetetlenül könnyű lenne a tanári munka, ha csak anyagközlésre
szorítkoznék. Ha kimerülne a módszeres egységek egyszerű
tárgyalásában, valahogy úgy, mint a mikrofon géphangja, amelynek
mindegy, vajon százak figyelme követi-e, vagy kikapcsolja valaki. A
figyelemfelkeltésének sok követelménye van. Az első kétségkívül a
biztos szaktudás. A tanár csak olyasminek a tárgyalásával tud
lebilincselni, ami személyes élménye. A priori feltételnek tekinthetjük
azt a követelményt is, hogy a tanár pontosan ismerje azt a közösséget,
amelynek beszélni akar. Ami még következik: személyes varázs:
suggestió” – vallja az akkor még református leánygimnáziumi tanár
Szabó Magda. Ilyen tanáregyéniség iskolánk kiváló pedagógusa,
Koleszár Edit, akit sok szeretettel köszöntünk abból az alkalomból,
hogy ebben a tanévben a matematika népszerűsítéséért Ericson-díjat
kapott. E rangos díjat, melyet évente két pedagógus kaphat, a Magyar
Tudományos Akadémia épületében adták át. Tisztelt Tanárnő! Kedves
Edit! Szeretettel köszöntelek az iskolafenntartó egyházközség, az
iskolavezetés, tanítványaid és szüleik nevében kitüntetésed alkalmából,
s életedre, munkádra Isten áldását kívánom!
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
182 szorgos munkával eltöltött napot magunk mögött tudva a nyári
pihenés időszaka kezdetét veszi, legalábbis a diákság számára.

Az iskola épületében azonban dolgos kezek fognak munkálkodni azon,
hogy a bővülő tanulói létszámhoz szükséges még egy tanterem
kialakítása megtörténjen. A következő tanévben eggyel több
tanulócsoportot tudunk indítani, s így 29-re emelkedik az iskola
osztályainak száma.
Köszönöm az egyházközség elnökségének, hogy az új tanterem
kialakításához szükséges anyagi feltételeket biztosítja.
Tisztelettel köszönöm a kollégium minden munkatársának, a
Gazdasági Hivatal és a Konviktus dolgozóinak türelmes munkáját,
gyermekeink nevelésében nyújtott segítségét, az oktatás
zökkenőmentes hátterének biztosítását!
Kedves Diákok!
Nyári pihenésetek hasznos eltöltése érdekében nyári táborokat,
emmausi heteket kínálunk számotokra. Éljetek ezekkel a
lehetőségekkel!
A kikapcsolódás, az iskolától és iskolából távol töltött időben is
kívánom nektek, hogy gondolataitokban, tetteitekben Isten igéjére
hallgassatok:
„Szünjél meg hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra viszen, hogy
a bölcsességnek igéjétől elszakadj.”
Jó pihenést, élményekben gazdag nyarat kívánok nektek!
Találkozunk 2013. szeptember 1-jén az ünnepi
istentiszteleten!

tanévnyitó

E gondolatokkal a 2012/2013-as, iskolánk 19. tanévét, melyet
Istenben bízva remélem, hogy egy a sok közül, bezárom.
Dr. Szabó Ildikó

