Ünneplő Gyülekezet!
Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
„ Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telék el a múlandóságnak…” énekeljük ez ősi dicséret
veretes szövegét évről-évre az esztendő utolsó napján, szakad föl a szívekből a hálaadás Isten
megtartó kegyelméért.
Igaz, most június van, de ez az időszak is évet zár, a tanulóifjúság időszámításának, a tanévnek a végét
jelzi.
Minden tanév egy-egy évvel toldja meg az életidőnket, gyermekként közelebb visz a felnőttkorhoz,
de felnőttként egyre távolabb az iskolai évektől.
Visszatekintve, ha egy mondatban összefoglalóan kellene szólnom a mögöttünk hagyott tanévről, azt
kell mondanom, hogy gazdagon megáldott, sikereket felvonultató, tartalmas tanévet zárunk.
A legnagyobb gazdagság abban van, hogy 629 gyermek, a jövő reménységei, a családok kincsei
vesznek körül bennünket, akikkel hétről –hétre, minden hétfőn reggel megtöltöttük ez ősi
templomunkat, hogy imádságos szívvel induljunk a hét dolgos napjaira.
És áldás nyugodott rajtunk, a gyermekek és nevelőik munkáján, amely ragyogó, kiemelkedő
eredményekben mutatkozott meg, amelyek során épült a diákságunk szellemiekben, gazdagodott
lelkiekben, neveltségben.
Tartalmas munkánk méltán teszi büszkévé a közösség egészét és tagjait, akik felsorolhatatlan számú
és alkalmú versenyen bizonyították felkészültségüket, tehetségüket és eredményességüket.
Köztudott, hogy minden eredményhez fáradtsággal megtett út vezet, amelyen Ti - Kedves Diákok most végigmentetek.
Köszönöm helytállásotokat.

Kedves Szülők!
Kedves Munkatársak!
A diákok után Önöknek tartozom köszönettel, hogy a szép eredmények elérése mögött naponta ott
álltak, segítve, biztatva, és ha kellett megkövetelve gyermekeiktől a kitartó, szorgalmas munkát.
Köszönöm a tanártársak helytállását, a hivatásszeretetet, a naponta megújulásra törekvő, egész
évben kitartó nevelő-oktató munkájukat.
Köszönettel tartozom továbbá az Iskolafenntartó Egyházközség Elnökségének és presbitériumának a
zavartalan munkát biztosító feltételekért, az értünk elmondott imádságokért, a közöttünk végzett
hűséges szolgálatukért.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Két évvel ezelőtt kezdtük meg a két tanítási nyelvű programunkat angol és német nyelven. Ebben a
tanévben a másodikosok – az angol és német órák mellett – már három tantárgyat tanultak
(testnevelés, ének, rajz) a választott idegen nyelven.
A tapasztalatok és eredmények egyértelműen bizonyítják, a két tanítási nyelvű képzés helyét az
iskolai kínálatunkban.
E megállapításunkat megerősítette az idei beiskolázás is, mert minden eddigit meghaladó számban
jelentkeztek hozzánk, elsősorban a nyelvi tagozatokra.
A korszerű pedagógiai munka nemcsak tartalmi kérdésekben jelent folyamatos előrehaladást,
időszerűséget és megújulást, de igényel olyan eszközrendszert is, amely alkalmazza a mai technikai
vívmányok oktatásban is felhasználható berendezéseit.
Örömmel tájékoztatom a kedves jelenlévőket, hogy nemrégiben fejeződött be az a beruházás, amely
a „Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program „ nevet viseli.
Ezen az Európai Uniós pályázatunkon 26 millió Ft keretösszeget nyertünk, fele-fele arányban a
gimnáziummal.
Ebből az összegből korszerűsödött az általános iskola technikai felszereltsége 10 db digitális táblával
és 10 asztali számítógéppel, továbbá 2 speciális laptoppal, melyek a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztését segítik.
Ugyancsak az általános iskola pedagógiai munkájának technikai hátterét szolgálja az a több mint 4
millió Ft, amelyet a kollégiumi alapítvány befizetéseiből valósítunk meg ebben a naptári évben.
Az így megvásárolt eszközöket minden általános iskolai tanuló használni fogja.
Köszönöm, hogy iskolai munkánkat a Kedves Szülők az alapítványon keresztül is támogatják, és
egyben kérem, hogy befizetéseikkel a jövőben is segítsék intézményünket.

Tisztelt Szülők!
Kilenc nappal ezelőtt, június 10-én ballagási hálaadó ünnepi istentisztelet keretében köszöntünk el a
8. évfolyamot befejező 50 tanulónktól.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a jelentkezési és felvételi eljárást követően mindannyian
középiskolában folytatják tanulmányaikat.
Gimnáziumba 16 diák, szakközépiskolába 28 tanuló, míg szakiskolába 6 gyermekünk került.
Isten gazdag Áldását kívánjuk további életükre!

Ünneplő Gyülekezet!
Kedves Szülők!
Ma 183 dolgos nap lezárásával nyitjuk meg a pihenés időszakát.
Ezen a nyáron még 73 nap van előttünk, melynek idejére bezárjuk az iskola kapuit.
Belül azonban nem a csend, a változatlanság uralkodik majd, hiszen megkezdődik a már hosszabb
ideje tervezett munka, a vizesblokkok felújítása. Az idén egy strang újul meg teljes egészében mind a
négy szinten, melynek tervezett költsége mintegy 12 millió Ft.
Köszönöm az Egyházközség Elnökségének, hogy ebben az anyagilag nehéz időszakban is gondos
gazdaként vállalja ezt a kiadást.
Tisztelettel köszönöm a Kollégium minden munkatársának, a Gazdasági Hivatal és a Konviktus
dolgozóinak egész évi áldozatos, türelmes munkáját és szeretetét.

Kedves Diákok!
A Ti pihenéseteket - a családi együttlétek mellett - számos tábor és az emmausi hetek alkalmai
igyekeznek változatossá, örömtelivé tenni.
Éljetek ezekkel a lehetőségekkel!
Kívánom és kérem, hogy a szünet idején is legyen a szívetekben és gondolataitokban Isten igéje:
„Minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. „
(1Kor. 10,23.)
Jó pihenést, szórakozást, élményekben gazdag nyarat kívánok mindnyájótoknak!
Találkozunk 2011. augusztus 31-én, szerdán 16 óra 30-kor, az ünnepi tanévnyitó istentiszteleten.
E gondolatokkal a 2010-2011-es, újraindított iskolánk 17. tanévét bezárom.

