Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógus Kollégáim! Kedves Gyerekek!

Szeretnék bemutatkozni azoknak, akik nem ismernek, Dr. Fekete Zoltánnénak hívnak és az
iskola vezetését látom el, mint megbízott intézményvezető, Horváthné Szabó Bernadett
intézményvezető helyettessel és Rákos Szilvia intézményegység vezetővel. Szeretném
bemutatni új kollégánkat, Zakóné Magyar Fruzsinát, aki tanítóként fogja ellátni feladatait.
Halkan útra kél a nyár, s észre sem vesszük, beköszönt az ősz, a szeptember s vele az új tanév.
Reggelente az utcákon megjelennek a gyerekek, az őket kísérő szülők. Ki óvodába, ki az
iskolába siet, melyek felébredtek nyári álmukból és újra gyermek zsivajtól hangosak.
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol először megy első
osztályba a család legféltettebb kincse, a gyermek.
Kedves első osztályos gyerekek!
Először hozzátok szólok, köszöntelek benneteket! Tudom, hogy nagyon vártátok a mai napot,
hogy végre iskolások lehessetek! Ti már túl vagytok a 0. napon, ahol már megismerkedtetek
az intézménnyel és a tanító nénikkel. Sok élmény, új barátok várnak rátok, ugyanakkor
elkezdődik egy mindennapi kötelesség is: a tanulás. De biztos vagyok abban, hogy a tanító
nénik segítségével, valamint szüleitek támogatásával kinyílik számotokra egy új és izgalmas
világ. Szeretném, ha ez a felfedezés, ez a csoda egy életen át kísérne benneteket!
A nagyobbak már ismerősként léptek be ma reggel az ajtón, tudják mi vár rájuk, ismerik
hagyományainkat, szokásainkat! Arra kérlek, hogy segítsétek egymást, hogy minél több
örömhöz jussatok a tanév során.
A nyolcadikosok az általános iskola utolsó évét kezdik el. Nem lesz könnyű számukra ez a
tanév. Ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak, és bekerüljenek abba a középiskolába, ahova
szeretnének, sokat kell tenniük. Remélem, hogy előbb-utóbb minden tanuló belátja majd,
hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig nem lehet boldogulni az
életben. Ahhoz, hogy minden tanuló jól vegye az akadályokat természetesen szükséges a
család odafigyelése, a szülői háttér, a biztatás, a segítségnyújtás, a támogatás és az a tudat ,
hogy a szülőkre,, mindig számíthat a gyermek.
Kedves Szülők!
Kérem Önöket, hogy bízzanak bennünk! Mi, pedagógusok, mindent meg fogunk tenni azért,
hogy ránk bízott féltett kincseik-gyermekeik- elinduljanak azon az úton, melynek végén ügyes,
okos, intelligens fiatalokká vállnak. Segítsük közösen gyermekeink boldogulását, és örüljünk
együtt fejlődésüknek. Ha majd elhagyják intézményünket, szívesen gondoljanak vissza ezekre
a napokra, évekre. Bízom benne, hogy szülők és az iskola, egyet akarva, egymást segítve
valósítjuk meg az elképzeléseinket.
Kedves Kollégák!
Örömmel köszöntelek benneteket! A tanévkezdéskor nemcsak a diákok tesznek fogadalmat
az eredményesebb tanulásra vagy a szülők a nagyobb odafigyelésre, hanem mi is: még jobb

eredményeket, sikeresebb programokat szeretnénk. Ez így van rendjén, hiszen ebben a
tanévben is meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy jó eredményeket érjünk el.
Szeretnék pár információt megosztani Önökkel!
A nyári karbantartási munkálatok nagy részben hozzájárultak az intézmény belső tisztaságának
megteremtéséhez. Intézményünkben továbbra is folynak a felújítási munkálatok. A nyár
folyamán a konyha újult meg, új konyhai eszközök kerültek beszerzésre. Az Szülői Szervezet
támogatásával 2 db új szőnyeg került a leendő első osztályokba. Az 5.a osztályban és az
énekteremben interaktív panel, korszerűbb interaktív tábla felszerelésére került sor. Arra
törekszünk, hogy minél több tantermet tudjunk felszerelni modern és új eszközökkel. Ősszel
az udvaron sportpark kialakítására kerül sor 80 m2-en 12 millió Ft összegben. Köszönjük az
önkormányzat támogatását!
A tankönyvek az összes általános iskolásnak már ingyenessé váltak kiegészülve ettől a tanévtől
a kilencedikes tankönyvcsomaggal is.
Kedves Szülők!
Ebben a tanévben szeretnénk 3 felsős napközis csoportot indítani, mert úgy gondoljuk, hogy
ötödik osztályban még nagyon fontos a délutáni foglalkozás, hiszen az ötödikesek életében is
egy új szakasz kezdődik. Felsősök lettek, ami azt is jelenti, hogy kikerültek egy védőburokból,
ami alsóban körülölelte Őket. Ezen szeretnénk segíteni, hogy mindkét 5. osztályban külön
napközis csoportot indítunk! Kérem Önöket, hogy fontolják meg, a gyermeknek még ennyi
idősen délután jobb helye van az iskolában! Itt említeném meg, egy kolléganő HorváthKukucska Nóra a Vörösmarty Általános Iskolából áttanít hozzánk, a 6.a osztályban magyart
tanít és az 5.a osztályban napközis foglalkozást tart.
Szeretnék még egy fontos témáról szót ejteni, az pedig a telefon használata az iskolában. Azzal,
hogy valakinek van telefonja, semmi probléma, de azt használni tudni kell. Úgy gondolom a
tanóra szent és sérthetetlen ezért nem szükségeltetik a gyermek kezében a telefon. Ezért a
tanóra azzal kezdődik, hogy a gyermek kiteszi a telefonját a tanári asztalra és amikor kimegy a
tanteremből elviheti magával. Így biztosan az órára és a leadott tananyagra tud figyelni! A
módszer a megye számos iskolájában jól működik, problémamentesen.
Tájékoztatom a szülőket, hogy a szülői értekezletek időpontja első és ötödik osztályban
szeptember 10. kedd, a többi évfolyamon szeptember 30, október 1.
A zeneiskolában pótbeiratkozásra van még lehetőség szeptember 3-4-én. Szeretettel várjuk a
zene, a tánc iránt érdeklődő tanulókat.
Tanulólétszámunk 361 fővel indul
Szeretném ismertetni az osztályfőnököket, ill. társosztályfőnököket.

a.) Osztályfőnökök-társosztályfőnökök
1.a
Fentősné Balla Gabriella

Zakóné Magyar Fruzsina

1.b

Szabóné Imre Anikó

Völgyiné Császár Ildikó

2.a

Kovács Ferencné

Kovácsné Papp Renáta

2.b

Vadalma Ferencné

Véghné Pető Erika

3.a

Miklós Tiborné

Takács Tiborné

3.b

Kovácsné Gombos Beáta

Szabó István

4.a

Rákos Istvánné

Ferenczi Andrea

4.b

Koncz Andrea

Drávecz Gyula

5.a

Kósáné Robb Olga

Weinhoffer Tibor

5.b

Boa László

Csernoviczné Gombócz Mária

6.a

Weihofferné Tóth Ágota

Horváth Angéla

6.b

Suszter Rita

László Eszter

7.a

Olasz Szabó Tímea

Szalár-Tóth Szabina

7.b

Gódorné Nagy Marianna

Horváth Bálint

8.a

Paál Edit

Lukácsné Sófalvi Csilla

8.b

Kovácsné Vidóczi Rita

Marton Mária Magdolna

A mai napot többségében osztályfőnökeitekkel töltitek gyerekek, holnaptól kezdve pedig
elkezdődik az órarend szerinti tanítás!
Kérem a Szülőket, hogy a tanítás befejeztével a folyosón várják gyermekeiket! Természetesen
az elsős szülőknek van egy kis türelmi idő, hogy a gyermek könnyebben vegye az akadályokat
az új közösségben.
Befejezésképpen mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a
lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és
megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt pedig jó csapatmunkát kívánok!
Ezennel a 2019/2020-as tanévet megnyitom!

