
Újra a suliban 

Véget ért a nyár, már a suli vár - csendült fel a dallam szeptember 1-jén, iskolánk tanévnyitó 
ünnepélyének kezdetén, amikor az ötödikesekkel bevonultak a kis elsősök az iskola udvarára, 
hogy társaikkal együtt elkezdjék a 2022-2023-as tanévet. Hiszen ezen a napon a mi iskolánk is 
újra megnyitotta a kapuit a nyári szünet után, hogy az új tanévben izgalmas tanulmányi 
kalandozásokban és tanórákon kívüli érdekes foglalkozásokban legyen része a 276 fős 
diákseregnek és tanáraiknak. Jókedvűen köszöntötték egymást a felsőbb évesek, hiszen ha a 
tanulást annyira nem is, a találkozást a barátokkal, az osztálytársakkal már biztosan minden 
gyerek várta. A kis elsősök számára sem volt már ismeretlen az iskola, az osztályterem, hiszen 
óvodásként tavasszal már jártak itt foglalkozásokon, most ez mégis más nap volt. Első nap, 
amikor iskolásként lépték át az iskola küszöbét, és vágyakozva tekintettek a tanító nénikre, akik 
bevezetik őket a számok és betűk birodalmába, segítenek eligazodni abban a rejtélyes világban. 
Szabó Zoltánné és Barbalicsné Vigh Márta osztálytanítók és Lados Rita napközis csoportvezető 
nagy szeretettel várta az iskola legkisebbjeit. Az ötödikesek számára is új korszak kezdődik, 
hiszen a felső tagozatosok mozgalmas világába cseppentek bele, őket Szanyi Hajnalka és 
Németh Zsóka osztályfőnökök segítenek eligazodni a tantermekhez vezető útvesztőkön, az új 
tantárgyak sokaságában. Az ünnepélyen Giczi Janka bátor kis elsősként a társai nevében is 
elmondta versében, hogy készen állnak az új ismeretek befogadására, a harmadikosok vidám 
nyárbúcsúztató és suliköszöntő tanévnyitó műsora is tudatosította mindenkiben, véget ért a 
hosszú vakáció, itt az ideje ráhangolódni a tanulásra.. Ezt a tényt erősítette meg Pócza Csaba 
igazgató úr is, aki meleg szeretettel köszöntötte az iskola minden diákját, különösen a kis 
elsősöket, és számolt be arról, hogy iskolánkban minden személyi és tárgyi feltétel készen áll 
arra, hogy egy újabb sikeres tanévet kezdjünk, és egészségben, sikerekben teljesítsük a tantervi 
követelményeket. A szülőket továbbra is az együttműködésre, a gyerekek érdekében közösen 
végzett munkára, a kölcsönös bizalomra kérte. Az ünnepi gondolatok, élménybeszámolók a nap 
során az osztálytermekben folytatódtak, hiszen ezen az első napon már „Kezdődik az utazás, a 
csengő már csenget, kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet!” 

 

  


