
 

Sok szeretettel köszöntöm megjelent tanítványainkat, tisztelettel és szeretettel üdvözlöm 

kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, a szülőket, hozzátartozókat és Hegedűs Ferenc, 

Ivanics András, Hajnis Ferenc polgármester urakat, Csillag Mária tagintézményvezető asszonyt, 

Dr Csortán Magdolnát, Vinczéné Szunyogh Judit vezető óvónőt és munkatársait a 2017/2018. 

tanév ballagással egybekötött tanévzáró ünnepségén. 

Kevés olyan büntetés van diákok, hozzátartozók és a pedagógusok életében, mint az iskolai ün-

nepségeken elhangzó igazgatói beszéd. Eredetileg én is arra gondoltam a népes közönségre gon-

dolva, hogy színészi hajlamaimat bemutatva hosszan elmélkedjek az élet nagy dolgairól. De aztán 

eszembe jutott az osztályozó konferencia, ahol az osztályfőnökök beszámoltak a tanulók által 

elért eredményekről, illetve a 2017/2018-as tanév, melyben kollégáimmal számos új programmal 

színesítettük diákjaink életét, amiben külső partnereinktől nagyon sok segítséget kaptunk, így 

végül letettem erről a tervemről.  

Az elmúlt 10 hónap során hagyományos programjaink mellett bemutatkozott a helyi dzsúdó klub, 

majd együtt túráztunk a Prónay kilátó átadóünnepségéhez. Megérkezett iskolánkba a váci múze-

umpedagógiai foglalkozás, pályaorientációs napon vehetettek részt, melyen 14 szakma képviselői 

mutatták be hivatásukat, ezt követően töklámpással, álarcokkal díszítettétek iskolánkat a napközi 

munkaközösséggel. A nagy népszerűségnek, és a helyi gazdáknak köszönhetően az európai mé-

zes reggeli mára „mézes délelőtté” nőtte ki magát. Majd közös kézműves foglalkozáson készít-

hettétek el karácsonyi ajándékaitokat szüleitekkel Annamária néni irányítása mellett. Ezzel pár-

huzamosan a napközis munkaközösség kezdeményezésére a szülők és diákjaink aktív, lelkes és 

önzetlen segítségével megrendeztük hagyományteremtő szándékkal az I. Adventi Vásárunkat. A 

téli szünet megkezdése előtt az első fakocsi versenyen együtt izgultunk a készítőkkel, és az ötlet-

gazdákkal, akik a lebonyolításban is segítségünkre voltak. Az újra gondolt karácsonyvárón vetél-

kedett az iskola apraja-nagyja.  

Az Oktatási Hivatal 6. évfolyamunkat felkérte kiegészítő kompetencia mérésen való részvételre. 

Az EFOP 3.2.5-17-es pályázatunkhoz kapcsolódva rendkívüli tematikus órát, önismereti trénin-

get, fizika showt, interaktív kiállítást, pedagógusoknak pályaorientációt segítő képzést szervez-

tünk. Hatodikosaink ismét Zánkán jártak az Erzsébet Alapítványi Tavaszi Igazolt hiányzás pályá-

zat keretében. Az iskola tagintézményeivel a jótékonysági gála bevételének köszönhetően Kútbe-

reken töltötte 6. tanítás nélküli munkanapját. Varga Zoltán erdésznek és munkatársainak, Fábián 

Gábor konyhafőnöknek, a Flamingó cukrászda munkatársainak, a Homm Kftnek és Furák Nor-

bertnek, valamint Rétság város képviselőtestületének külön köszönöm a segítséget! 



Pedagógus nap alkalmából Híves Márta és Maglódiné Sági Gabriella vehetett át munkájuk elis-

meréséül oklevelet Nagyné Barna Orsolya tankerület igazgatóasszonytól. Munkájukért járó elis-

merésükhöz ezúton is gratulálunk! 

Belovai Gabriella a Rétsági Általános Iskola matematika-technika szakos tanára. Az intézmény-

nek immáron több mint harminc éve dolgozója. A tantestületben pedagógusként, tagintézmény-

vezetőként, majd igazgató-helyettesként is látott már el feladatot. A számítógépen történő mun-

kavégzést, melyet elsőként alkalmazott az intézményben, kezdetektől magas szinten végzi. Élt a 

lehetőséggel, hogy az irodai, adminisztrációs munkát így hatékonyabbá, gyorsabbá tegye. Az IKT 

eszközök oktatásban történő alkalmazásának lehetőségét kihasználva a korszerű tanulásszervezési 

módok kipróbálásában is az elsők között volt az intézményben. Ezen a téren tudása mindig nap-

rakész. Munkáját minden beosztásában felelősségteljesen végezte, szakszerűség, pontosság jelle-

mezi. Ennek a munkának az elismeréséért kérem, vegye át a Miniszter elismerő oklevelét! 

Pelle Margit 29 éve tanítóként oktatja, neveli az alsó tagozatos gyermekeket az írás, olvasás, 

számolás, a művészetek egész életre meghatározó tevékenységére. Teszi ezt teljes odaadással, 

gyermekszeretettel, a szülők, a munkatársak egyöntetű elismerésével, a tanulók örömére, melyet 

mosolyukkal, ölelésükkel fejeznek ki iránta. Mindenkor olyan mintát továbbít kollégái, a szülők 

felé, amely a gyermek elsődlegességét és megismételhetetlenségét emeli ki nap, mint nap. Olyan 

pedagógus, akire minden szülő nyugalommal bízza féltett gyermekét az iskolában, mert tudja,  

hogy jó kezekbe adta. Mindennapi munkáján felül jelenleg intézményvezető-helyettesként is tu-

dása legjavát nyújtja. Munkásságának kiemelkedő eleme, hogy nemcsak a gyermekek, hanem a 

felnőttek is sokat tanulhatnak tőle: emberséget, szerénységet, a hivatás iránti alázatot, de főként 

gyermekszeretetet. Kérem, vegye át a Miniszter Elismerő oklevelét! 

 Meghirdettünk 4 napközis és egy bentlakásos tábort, az EFOP 3.3.5.-17-s pályázatunk keretében, 

melynek köszönhetően 120 tanulónk vehet részt ingyenes nyári táborban. A tavaly indított ván-

dortábor sikerét mutatja, hogy július első hetében több, mint harminc diákunkkal indulunk a Bör-

zsöny újabb meghódítására Pap Anna kolléganőmmel. Július utolsó hetében szintén több, mint 

harminc diákunk utazik egy hétre Zánkára sikeres Erzsébet táboros pályázatunknak köszönhető-

en. Az EFOP-4.1.3.-17-2017. pályázatnak köszönhetően újul meg iskolánk. A pályázathoz kap-

csolódó közbeszerzési eljárás folyamata zajlik napjainkban. Az EFOP-1.8.5.-17- Menő menzák 

az iskolákban – Az egészséges táplálkozás körülményeinek megteremtése a Rétsági Általános 

Iskolában pályázat keretén belül táborozhatott negyedik évfolyamunk Horpácson a Hepi köz-

pontban. 



Az elmúlt három év legmozgalmasabb tanévét zárjuk most, mindannyian, a tanulók, tanárok és a 

szülők is. Együttműködés nélkül nem valósultak volna meg programjaink.  

Köszönöm kollégáim fáradhatatlan munkáját a helyettesítésekben, csoportösszevonások során, 

mert ennek köszönhetően tudtuk biztosítani az intézmény zavartalan működését. Néhányan mun-

katársaink közül erőn felül vállaltak feladatokat, és az oktatás mellett a közösségi élet szervezés-

ében is vezető szerepet vállaltak. Nekik külön köszönöm áldozatos munkájukat! 

Ezen programok és a mindennapi munka megvalósításához jelentős támogatást kaptunk Hegedűs 

Ferenc polgármester úrtól, Rétság Város képviselőtestületétől, Hajnis Ferenc és Ivanics András 

polgármester uraktól és képviselőtestületeiktől, a Rétsági Fiatalokért Egyesülettől, Varga Dávid 

képviselő úrtól, a Rétsági Rendőrkapitányságtól, Rétsági Polgárőrségtől, a Rétsági Önkéntes tűz-

oltóktól, Dr. Csortán Magdolna doktornőtől és védőnő kollégáitól, a rétsági Napközi Otthonos 

Óvoda pedagógusaitól, a szülői közösségtől, a helyi és környékbeli vállalkozóktól, Varga Nán-

dornétól és munkatársaitól. Külön köszönöm két tagintézményünk pedagógusainak, illetve az 

anyaintézmény minden dolgozójának azt a jól működő együttműködést, melynek gyümölcsét a 

jótékonysági gálánkon is láthatta mindenki.  

De biztos nem lett volna kedvünk ezt a sok programot megszervezni, ha diákjaink nem érdemel-

nék meg. 

Ennek tükrében engedjék meg, hogy név szerint szólítsam ki azon tanulóinkat, akik kitűnő, vagy 

jeles tanulmányi eredményt értek el. Megkérlek benneteket, hogy nevetek elhangzását követően 

fáradjatok ki, hogy megtapsolhassunk benneteket, hiszen jutalomkönyveiteket, okleveleiteket az 

osztályfőnökök adják át tantermeitekben. 

1. évfolyam 

kitűnők jelesek 

1.a 1.b 1.a 1.b 

Halmágyi Kira Balog Míra Havaj Szabolcs Saliga Liliána 

Hanzi Levente Kapcsos Mira Varga Fruzsina Vasas Zétény 

Majnik Sára Stefánia Menczel Milán   

Rákóczi Benedek Pálmai Emília   

Tóth Máté Rauscher Abigél   

2. évfolyam 

kitűnők jelesek 

Hodur Danka Dóra  Polgári Csenge Luca  

Pálmai Róbert  Kelemen Zsófia  



Zatykó Lilla  Temesvári Mátyás  

3. évfolyam 

3.a 3.b 3.a 3.b 

kitűnők jelesek 

Gál Dorottya Györgyi Dinnyés Viktória Bobák Iringó Blanka Dabasi Patrik Attila 

Göde Boglárka Gaál Alina Kíra Bulejsza János Botond Dohány Milán 

 Hurt Róza Kata Erdély Mátyás Máté Mirtill 

 Juhász Anneliese Kalocsai Korina Rostás Boglárka 

  Marsiczki Liza Szakács Alexander 

4. évfolyam 

kitűnők jelesek 

Dobsonyi Orsolya  Bergman Tamara  

  Hriagyel Linetta  

  Laukó Boglárka  

  Majer Botond Krisztián  

  Máté Gábor  

  Okolenszki Zalán  

  Papp Enikő  

  Polgár Dorina  

  Rostás Bence  

  Szilágyi Eszter  

 

 

 

5. évfolyam 

kitűnők jelesek 

5.A 5.B 5.A 5.B 

Zatykó Aliz Pajor Márton Balga Bálint Majer Luca Emese 

  Gyuricza Lili Sára  

6. évfolyam 

kitűnők jelesek 

6.A 6.B 6.A 6.B 

Bárczy Lili Dulkai Csenge Larina  Temesvári Vivien 

Dobsonyi Eszter Tóth Jónás  Végh Zoltán 

Lomen Anna    



Zemeny Gréta    

7. évfolyam 

kitűnők jelesek 

  Deli Boglárka  

  Kövi Flóra Csenge  

  Schmidt Kamilla  

8. évfolyam 

kitűnők jelesek 

8.A 8.B 8.A 8.B 

Végh Lilla Szabó Adorján  Máté Dóra 

 Szabó Adrián  Siklós Eszter 

A tanévzáró ad lehetőséget egy igazgatónak, hogy a nevelők által végzett oktatói munka eredmé-

nyeivel büszkélkedhessen. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül ismertessem tanítványa-

ink és felkészítőik munkáját: 

Maglódiné Sági Gabriella felkészítésében: 

 Diákolimpia Atlétika Országos Verseny Győr 

- 4 * 100 m-es váltófutás: 

1. Burai Bence 

2. Tomek Milán 

3. Tóth Boldizsár 

4. Oláh Erik 

- 100 m egyéni: 

   Burai Bence 

 Megyei 2. helyen végzett különböző atlétikai sportágakban: 

Kövi Flóra Csenge, Gál Vivien, Oláh Dávid, Tomek Milán, Szabó Adrián, Szabó Adorján, Burai 

Bence, Jeszenszki Martin, Oláh Erik, Tóth Boldizsár, Siklós Eszter, Zemeny Zsóka, Zemeny Gré-

ta, Mészáros Vivien, Salgai Anna 

  Megyei 3. helyen végzett atlétikai sportágakban: 

Gál Vivien, Kövi Flóra Csenge, Németh Vanessza, Siklós Eszter, Deli Boglárka, Bálint Nóra, 

Csuhai Péter, Oláh Dávid, Hajnis Gergely, Kalocsai Zalán, Gál Benjámin, Végh Máté Levente 

 Megkérem Maglódiné Sági Gabriellát legyen segítségemre a Dunakanyar Akadémia kézilabdá-

sainak jutalmazásában, kérlek benneteket, aki a nevét hallja vegye át munkája jutalmát! 

10 éveseink: Oláh Fruzsina, Antal Gerda, Féja Hanna, Pajor Szófia, Göde Boglárka, Gál Dorottya 

Györgyi, Kalocsi Korina, Marsiczki Liza, Kir Anna, Bergman Tamara, Polgár Dorina, Csölle 

Barbara 



13 éveseink: Beliczky Bianka, Temesvári Vivien, Zsíros Zsófia, Bálint Nóra, Lontai Jázmin, Mé-

száros Vivien, Végh Zóra, Koczur Dóra, Mikulák Míra, Gál Vivien, Kövi Flóra Csenge, Németh 

Vanessza, Sívó Bianka, Pálinkás Dorina 

Dapsy Hanna Lujza 6.b osztályos tanulónk Kollár Zoltán edző úr irányítása mellett a diákolimpiai 

úszóverseny megyei I. ért el 100 méteres gyors, illetve mellúszásból. 

Történelem versenyek – Molnár-Holman Diána felkészítésében  

 Kalandozó Országos Történelem Vetélkedő 

Elődöntő – 7. hely: Bárczy Lili, Dobsonyi Eszter, Lomen Anna, Zemeny Gréta 

Döntő – 6. hely: Csuhai Péter, Deli Boglárka, Gazsó Kamilla, Kövi Flóra Csenge 

 Opál Alapítvány Országos Történelmi Levelező Verseny: 

6. osztályos korcsoport:  

IV. hely: Lontai Jázmin 

VIII. hely Lomen Anna 

7. osztályos korcsoport: 

X. hely: Csuhai Péter 

8. osztályos korcsoport: 

II. hely: Máté Dóra, mely eredménnyel egy 3 napos tanulmányi kiránduláson is részt vehet 

VIII. hely: Siklós Eszter 

IX. hely: Végh Lilla 

X. hely: Szabó Adrián 

Magyar nyelv és irodalom: 

 Borosné Gellai Katalin felkészítésében 

- Kazinczy Szépkiejtési Verseny: Mikulák Mira – Országos bronzfokozat 

- Nógrádsápi Versünnep: Kövi Flóra Csenge – területi 2. hely 

 Bánkuti Éva felkészítésében 

- Nógrádsápi Versünnep: Pálinkás Dorina – Zsűri különdíja 

- Megyei Tudásbajnokság: Rostás Bence – megyei 2. hely 

Idegen nyelvi versenyek: 

 Kapcsosné Varga Zsuzsanna felkészítésében 

- Megyei Idegennyelvi Szépkiejtési Verseny: Tóth Boldizsár – megyei 2. helyezett 

 Kovácsné Nagy Erzsébet felkészítésében 

- HEBE Országos Német Levelezőverseny: Máté Dóra, Pálinkás Dorina, Szabó Adorján, Szabó 

Adrián – 10. helyezettek 

 

Szép eredményekkel szerepeltek diákjaink a diósjenei Szentgyörgyi István Általános Iskola által 

szervezett Szentgyörgyi napokon. Kövi Flóra Csenge-arany, Pfaff Kincső ezüst, Hriagyel Linetta, 



ezüst minősítést kaptak. Az ékes énekegyüttes Bergman Tamara, Szinger Szimonetta, Polgár Li-

liána Kövi Flóra, Pfaff Kincső és Hriagyel Linetta Balassagyarmaton a tankerült által rendezett 

konferencián öregbítették iskolánk hírnevét. Gratulálok nekik és köszönöm Simon Katalin áldo-

zatos felkészítő munkáját!   

 Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, természetesen számvetést is végzünk. Én 

úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zár-

tunk. Persze nemcsak sikereket értünk el, a kudarcokkal is számot kell vetnünk. 4 tanulónak a 

nyári szünidőben kell pótolni a hiányosságaikat és majd az augusztusi javító vizsgán lesz lehető-

ségük arra, hogy kiérdemeljék a továbbhaladásukat. 

 Kedves Jelenlevők! 

Az eredményeket az iskola pedagógusainak erőfeszítései, áldozatvállalása, felelőssége 

nélkül nem érhettük volna el. Ebben a munkában hosszú évekig élen járt két kolléganőnk. Óvári-

né Szita Zsuzsanna már megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Ivanics Andrásné, tolmácsi tagintéz-

ményvezető asszony felmentési idejét tölti, hogy még ebben az évben megkezdhesse ő is a meg-

érdemelt nyugdíjas éveket. Örömmel és büszkén osztom meg Önökkel, hogy mindketten a „Pe-

dagógus Szolgálatért Emlékérmet” vehették át ünnepélyes keretek között Pedagógusnap alkalmá-

ból a Balassagyarmati Tankerületi Központban. Gratulálunk mindkettőjüknek! 

Tantestületünk két intézményi átszervezésben érintett az idei tanévben. Az egyik keretében 

a tolmácsi tagintézmény a jövőben feladatellátási helyként működik majd, illetve gyógypedagó-

gus munkatársaink szeptember elsejétől az újonnan alakuló egymi munkatársai lesznek. Antalné 

Péter Melinda, Fazekasné Ottó Krisztina, Dóbiás Tibor és Molnár József munkájához sok sikert 

kívánok! 

A nevelők tudják a legjobban, hogy ők csak akkor érhetnek el eredményeket, ha a tanuló 

és a szülő támogatását bírják, így engedjék meg, hogy virággal köszönjem meg a 8. évfolyam 

szülői munkaközösségi tagjainak munkáját: Hriagyelné Kucsera Katalint, Medgyesi Melindát, 

Menczel Juditot, Szakál Katalint! Köszönjük önfeláldozó munkájukat! 

Két, osztályától búcsúzó kolléganőm osztályfőnöki munkáját is szeretném megköszönni 

egy-egy virággal. Belovainé Nacsa Henriettnek, a 8.A osztályfőnökének, és Kovácsné Nagy Er-

zsébetnek, a 8.B osztályfőnökének! 

Ismét tartalmas, eseményekben, eredményekben gazdag tanévet zárunk. Minden munka-

társamnak, valamennyi diákunknak jó pihenést kívánok a nyári szünetre! A következő két hétben 

a táborokban sok kisdiákkal találkozunk majd, akiket tartalmas, vidám programok várnak. Kö-

szönöm figyelmüket, a 2017/2018-as tanévet lezárom. 



Kedves ballagó diákjaink! 

 

Rossz a világ? Légy jó tehát magad.  

Üres a lét? Adj tartalmat neki!  

Az ember szolga mind? Légy te szabad!  

Hívd sorsodat bátor versenyre ki! 

 

Komjáthy Jenő tollából származik ez az idézet. Azért választottam számotokra útravalónak, 

mert a költővel egyetértve úgy gondolom, hogy mindenkinek a sorsa saját kezében van. A ti 

erőfeszítéseitek hiányában hiába várjátok, hogy a szátokba repüljön a sült galamb. A mai nappal 

megszűnik feletettek egy védő ernyő, melyet almamáteretek pedagógusai feszítettek óvón 

fölétek. Magdi néni, Anikó néni, Gabi néni még tyúkanyóként oltalmaztak benneteket 

szüleitekkel kart-karba öltve, míg az alsó tagozat akadályainak teljesítésével 

foglalatoskodtattok. Majd Heni és Erzsi néni vették át ezt a nemes feladatot. A felső tagozat 

jellegéből adódóan már lazított a benneteket körül vevő, mindenre kiterjedő figyelmességen. 

Egyre több tantárgy, pedagógus jelent meg a mindennapjaitok során, akik mindannyian 

formáltak, alakítottak egy kicsit a személyiségeteken. Az apró kis átalakulások egyesével talán 

senkinek nem tűntek fel, de most miközben szüleitekkel, jelenlegi és korábbi tanáraitokkal 

figyelünk benneteket már láthatóvá váltak. A banketten elnézegetett képek visszaidézték 

indulásotok kezdő lépéseit, és megmutatták hová is jutottatok, mint közösség az elmúlt 8 év 

során. Bepillantást engedtek örömteli közösségi rendezvényeitekbe. Ezekben a napokban 

egyszerre van jelen e falak között a múlt, az emlékezés, a jelen ünnepi pillanatainak megélése 

és a jövő surranó lépteinek egyre erősödő hangja. Ma iskolátokban elindultatok jelképesen 

utolsó utatokra. Az iskolai nagy faliújság előtt elhaladva kisgyermekkori képeitek idézték fel a 

múltat. A jelenben ti vagytok főszereplői a mai ünnepségnek. Az osztályfőnökök a mai napon 

adják át bizonyítványaitokat, mellyel a jövő héten már megkezditek a beiratkozásokat leendő 

középiskolátokba. Az idei tanév során már megcsapott benneteket az élet palástyának szele, 

hiszen átestetek egy komoly felvételi eljáráson, melynek eredményeként szeptember elsejétől 

új iskola, új nevelők, új osztálytársak várnak majd rátok.  Bár szüleiteknek is azt tanácsolom, 

hogy barátkozzanak az elengedés gondolatával, én mégis bízom benne, hogy ti nem felejtitek 

majd honnan indultatok. Emlékezni fogtok az osztálykirándulások, a gyalogtúrák, vetélkedők, 

farsangi bulik jótékonysági rendezvények fellépéseire és mielőbb visszatértek hozzánk. Már 



most jelzem, hogy a kötelező 50 órás közösségi szolgálat keretében is nagy szeretettel várunk 

vissza benneteket. 

Az idézetnek megfelelően bátor kihívások keresésére, életetek tartalommal való feltöltésére 

bíztatlak titeket. És, ha a leendő most még esetleg kissé riasztó tűnő, új környezetben segítségre 

szorultok, merítsetek erőt a szüleitek és volt tanáraitok támogatásából. Ne feledjétek a Rétsági 

Általános Iskola kapuja mindig nyitva áll majd előtettek! 

Kívánom, hogy az elétek kerülő nehézségeket le tudjátok küzdeni, s hogy azok megerősítsenek 

Benneteket. Kívánom nektek, hogy ne tévedjetek el, hogy meg tudjatok felelni az új 

követelményeknek. Hiszem, hogy az itt töltött idő nyomot hagyott lelketekben, s remélem 

értelmetekben is. És sikerült: bizonyítottátok, hogy a lehetőségekkel élni itt is lehet, hogy a 

befektetett munka eredménnyel zárul. 

Búcsúzom tőletek pedagógustársaim és az iskola minden munkatársa nevében. Most amikor 

eleresztjük kezeteket, tudnotok kell, hogy hiányozni fogtok, s továbbra is számíthattok ránk. 

Végül egy Konfuciusz idézetet szeretnék jelképesen a tarisznyátokba helyezni: 

A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás 

után képesek vagyunk felemelkedni! 


