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Szervusz, kedves napsugár 
Örülünk, hogy itt a nyár. 
Kérlek, süss jó melegen, 
Pihenhetsz a réteken. 
Érleld meg a gabonát, 
Lombosítsd a sok szép fát,  
Langyosítsd a vizeket, 
Melegítsd a szíveket! 
 
Kedves Tanulók, Tisztelt Kollégák! 
 
Az idén is eljött az évzáró napja, s vele a pihenés, a nyaralás ideje. Nagy 
utat tettünk meg ősz óta, s most elérkezett a bizonyítvány osztás ideje, 
amely egész éves munkánkat mérlegre teszi. Ilyenkor érdemes végig 
gondolni, hogy mit is végeztünk? Tanárok és diákok együtt. 
 
Visszatekintve tartalmas, sok-sok munkával eltöltött tanévet tudhatunk 
magunk mögött.  
 Bizonyára emlékeznek az 1. osztályosok a tanév kezdetére, amikor kicsit 

megszeppenve léptek be iskolánkba  
 A 2. évfolyamosok, hogy már nem ők a legkisebbek 
 A 3. osztályosok, hogy emeletre kerültek 
 A 4, évfolyam, hogy az alsósok között ők a legnagyobbak  
 Az 5. évfolyam, hogy milyen sokan lettek hirtelen 
 A hatodikosok, hogy interaktív tábla került az osztályukba és használni 

is kellett 
 A hetedik évfolyam, hogy nemcsak a sport létezik a világon 
 A nyolcadikosok, hogy ők lettek a legérettebbek. 

A nevelő-oktató munkánk mellett számos tanítási órán kívüli programon is 
részt vehettetek: kirándulások, sportversenyek,  szaktárgyi és műveltségi 
vetélkedők, színház – múzeum- és mozi látogatások, iskolanapok, Mikulás, 
Karácsony, farsang, Madarak és fák napja és persze erdei iskola, anyák 
napja, nemzeti ünnepeinken műsorokon való szereplés és megmérettetés, 
ballagás és most a tanévzáró ünnepély. Most itt a nyár, de  hamarosan 
hosszú ősz lesz megint. 
 
Nézzük a statisztikai adatok tükrében mit rejtenek a számok: 
Nagyon fontos tanulság, hogy csak az bízhat a sikerben, aki rendszeresen 
tanul, folyamatosan együttműködik tanáraival, és otthon a szülői ház is 
figyelemmel kíséri a tanulmányi munkát. Hogy milyen módon tudtatok 
megfelelni a követelményeknek, az a bizonyítványotokban megtalálható. Az 
idén is kérlek Benneteket, hogy figyelmesen olvassátok el, mi áll benne, és 
tegyétek önmagatokat mérlegre. Ti tudjátok a legjobban, hogy mi az, amit 
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elvégeztetek és mi az, amit nem. A reális önértékelés az, ami segít a jövő 
tanévben az előrelépésben, a most ballagóknak a továbbtanulásban. 
 
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az iskola közössége előtt még 
egyszer szóljak végzős diákjainkhoz. Az általános iskolai tanulmányok 
befejezése sok év munkájának lezárását jelenti. Az érdemjegyekben 
összegződik szorgalmatok, lényeglátásotok, céltudatosságotok, de 
felelősségetek is. Az érdemjegyek megmutatják, hogy mennyire vettétek 
komolyan a tanulást, a felkészülést, és ezen keresztül milyen módon tudtok 
elszámolni az elért eredménnyel szüleiteknek azzal a sok-sok felétek 
irányuló figyelemmel, áldozatvállalással, szeretettel, ami végigkísért 
benneteket tanulmányaitok során. Sok év tapasztalata mondatja velem, 
hogy alapvetően  nem születnek csodák, csak a vártnál némiképp jobb, vagy 
kevésbé jó eredmények.  Az, aki komolyan veszi a felkészülést, az pozitív 
élményként éli meg az iskolaváltást is. Gratulálok még egyszer, és kívánom, 
hogy a Rétsági Általános Iskolában átélt tapasztalatok segítsenek 
benneteket a jövőben azzal, hogy korrigálva esetleges tévedéseiteket 
sikeresen vegyétek az előttetek álló akadályokat.   Köszönjük az együtt 
töltött, időnként nehéz, de visszatekintve mindenképpen szép napokat.  
 

Kedves Diákok! 

Most szeretnék azokhoz szólni, akiknek nem úgy sikerült ez az évük, mint 
ahogy szerették volna, vagy mint amire képesek lennének.  

Egy Tibetbe, s ezen belül is Ladakhba való mese elmondja, hogy egyszer két 
kereskedő alaposan összeveszett. A nyugati becsapta a keletit. Akkor 
elindult a keleti kereskedő, hogy megkeresse a nyugati kereskedőt. Amaz 
éppen a csizmáját húzta, amikor észrevette a másik jöttét. Az egyik 
csizmáját a porba dobta, és elszaladt. Üldözője megtalálta a csizmát, s 
gondolta, elteszi. 

– De ennek nincs párja, nem érek vele semmit – jutott eszébe. 
Otthagyta, és továbbindult. Ahogy mendegélt, újra talált egy fél pár 
csizmát, amit a másik eldobott.  

– Ha az előzőre vigyáztam volna, most már tudnám használni – 
gondolta. 

Sokszor így vagyunk a tanulással is. Az, amit éppen megtanulunk, egy fél 
pár csizmának látszik, ami semmire sem jó. Aztán ahogy egymást követik a 
tanítási órák, előre haladunk a tudás birodalmában, egyszer csak 
megtaláljuk a „párját”. Aki türelmes volt, annak most jó bizonyítványa 
van, sokat tanult az idén. 
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A rossz bizonyítványnak csak az lehet a következménye, hogy jövőre 
összeszeditek magatokat. Csak ezzel tudjátok szüleiteket kiengesztelni, 
viszonozni a sok odafigyelést, áldozatot, amit meghoztak. Aki nyáron 
matematikával, fizikával vagy kémiával fog foglalkozni, azokat arra 
biztatom, hogy pótolják be mindazt, amivel híján van a tudásuk, hogy 
ősszel a régi osztályukban folytathassák a tanulást. Ehhez türelmet, 
szorgalmat, kitartást kívánok.  

 
És most lássuk, kik azok, akik jól és kitartóan dolgoztak. Kik azok, akiknek 
tanulmányi vagy közösségi munkája példamutató. Érdemes szem előtt 
tartanotok az ő példájukat. 
 

1. Először a jó tanuló, jó sportoló érdemérmeket osztjuk ki: Deme 
Bálint, Busai Franciska, Ivanics Márk, Tomcsányi Katinka, Paróczy 
Sára, Rezsnák ella, Maglódi Nikolett 

2. Nevelőtestületi dicséretben részesül jó tanulmányi eredménye, 
közösségi munkája alapján: Pálinkás Dorina 1., Lengyel Katalin 2.a, 
Gonda Éva 2.b, Hajnis Vivien és Matus Laura 3., Hugyecz Adrienn, 
Lőrincz Orsolya, Kelemen Gréta és Tőkei Alexa 4.b, Dávid Dóra és 
Ivanics Barbara 5., Makkai Mónika, Mezőfi Zsófia és Rezsnák Ella 
6., Zachár Panna 7.b, Gyuricza Ágota és Tomcsányi Katinka 
8.bosztályos tanulók  

3. Kitűnő tanulóink: Hriabel Zsombior, Mészáros Réka, Szepesi 
Nikolett, Balogh Alexandra, Janecskó Upor, lengyel Katalin, Pfaff 
Csenge, Széplasz Patrik, Hajnis Vivien, Matus Laura, Petrovics 
Melissza, Tóth András Barnabás, Trubin  Kíra, Urbán Mercédesz, 
Bóday Alexandra, Görgényi panna, Molnár Mónika, Porubszki 
Martin, Kelemen Gréta, Lőrincz Orsolya, Tőkei Alexa, Dávid Dóra, 
Ivanics Barbara, Makkai Mónika, Rezsnák Ella, Turcsányi Martin, 
Barta Nikolett, Zachár Panna, Tóth Boldizsár, Végh Lilla, Zsíros 
Zsófia, Csuhara Bianka, Deli Bence és Szádoczki Balázs 

4. Jeles tanulóink: Havaj Kitti, Hugyecz Levente, Máté Dóra, Simon 
Laura Mária, Makkai Melodi, Molnár Mónika, Répássy Réka, Veres 
Bence, Sirkó Szonja Ildikó, Glózik Eliza Mária, Gonda Éva, Máté 
Bence, Papp Márton, Reznicsek Dávid, Vavra Borbála, Hugyecz 
Hanna, Simon Balázs Pál, Turcsányi Krisztián, Marsiczki Dominik, 
Kőhegyi Bence, Lengyel László, Mészáros Lili Sugárka, Hugyecz 
Adrienn, Léka Balázs, Lövei Anna Regina, Majer Beatrix, Szabaos 
Boglárka Tünde, Szaniszló Szabolcs, Burai Dorottya, Kuris Zoltán, 
Tomcsányi Ádám,  Lőrincz Marcell, Sinkó Ábel, Ivanics Márk,, 
Balog Jázmin   
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Kedves Diákok! 
 
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az iskola honlapjára feltesszük a 
közeljövőben a 2010/2011. tanévre vonatkozó legfontosabb információkat: 

 A nyári szünidőben elolvasásra ajánlott kötelező és 
ajánlott olvasmányok listáját – itt mondom el, hogy 
pótoljátok az esetleges lemaradásotokat is, ugyanis 
a félévi, illetve az év végi vizsgákon szigorúan 
számot kell adnotok olvasmányaitokból 
 Az augusztusi osztályozó és javító vizsgák vizsgák 

időpontjait, és a tantárgyak minimum-
követelményeit 
 A jövő tanévi tankönyvek átvételének módjáról 

már tájékoztatást kaptatok – az idén is az ingyenes 
tankönyvek kivételével a zuglói Tankönyv-
centrumban vehetitek át őket.  
 A tanévnyitó ünnepély ideje: szeptember 1. 9.00 

óra. Érkezés az iskolába 8-8.15 között, ünneplő 
ruhában, iskolajelvénnyel. Sok vendéget várunk, 
ugyanis a tanévnyitó ünnepélyen fogunk 
megemlékezni iskolán fennállásának 100 éves 
évfordulójáról. Kérlek benneteket, hogy időben itt 
legyetek, legkésőbb 8.15 perckor. 
 A nyári ügyelet rendje – szerdánként 9-12 óráig 

tart az iskolában 
 
Kedves Diákok! 
 
Vigyázzatok nagyon magatokra! Kívánok Mindnyájatoknak tartalmas, 
örömteli, vidám vakációt! 
 


