
Kedves Vendégeink, Kollégák, Szülők, Gyerekek! 

 

60-dik tanévet zárja iskolánk az idei évben. A mai épületében 1956. szeptember 1-jén 

indult meg 5 tanteremben a tanítás. A jóváhagyott terv nagyszerű volt. Mint ahogy a 

képeken is látszik, 13 tanterem, szaktanterem, könyvtár, gépészetileg felszerelt 

tornaterem egyaránt szerepelt a tervekben. A tervrajzokon jól látható, mennyivel 

nagyobb iskolát álmodtak meg a tervezők eredetileg. Egyedi, jól átgondolt terv 

készült. 

Sajnos, az elkészült épület egy kicsit szerényebb és kisebb lett. Mint a képeken is 

látszik, először a ma hosszú folyosónak nevezett középső rész készült el, majd a ma 

ismert épület. Az udvar még évekig nem volt elkerítve, a parkoló helyén volt a pálya. 

Aztán elkészült a kerítés, játékok, a parkosítás.  

Megtelt élettel az épület. 

Ma is az akkor megépült formájában használjuk iskolánkat. 9 osztályterem, 

csoportszobák, előadók, könyvtár, szertárak, szépen felújított tornaterem és a 

mindannyiunk által kedvelt parkosított, tágas udvar. 

Iskolánk története gazdag volt fordulatokban. Programok változtak, a név is többször 

változott az évek során. Az utóbbi 4 évet az Oladi intézmény kebelében töltöttük, bár 

az együttes munka nem okozott nehézséget, mégis öröm, hogy visszakapjuk 

önállóságunkat. 

Hatvan évvel ezelőtt 238 diák kezdte meg tanulmányait 5 tanteremben 9 

pedagógussal, 1960-ban, amikor már 8 évfolyamon zajlott az oktatás 496 gyermek 21 

fős tantestület irányításával 16 tanulócsoportban tanult 2 váltott műszakban. Délelőtt 

a felső, délután az alsó, majd este még a dolgozók iskolája működött. Ma 216 fő a 

tanulói létszámunk, 22 tanító és tanár kolléga tanítja őket.  

Műsorunkban angol és magyar nyelvű verset, mesét, színdarabot láthatunk majd, 

bemutatva a kéttannyelvűséget. 

Iskolánk történetéről készült egy összeállítás, amit hamarosan láthatunk majd és 

készül az intézmény történetét feldolgozó könyv is. Ezt szeretnénk az ősz folyamán 

bemutatni. 



Fontos, hogy értékeinket, hagyományainkat őrizzük, felmutassuk, így jobban tudjuk 

értékelni a jelent is. E gondolat jegyében született meg az ötlet a 60. tanévet zárjuk 

egy olyan műsorral, amelyben megmutatjuk a jelen munkáját, eredményeit. Angol-

magyar két tanítási nyelvű iskola vagyunk, szoktuk mondani, hogy miden az angol 

körül forog nálunk. De ha számba vesszük, hogy mi mindent csinálunk, csináltunk 

csak ebben az évben, láthatjuk, milyen sokoldalú és teljeskörű az a munka, ami 

iskolánkban zajlik. 

Pedagógiai Programunk küldetésnyilatkozatában úgy fogalmaztuk meg, olyan iskolát 

szeretnénk, amelyben jól érzi magát tanár és a tanuló egyaránt. Remélem, így volt ez 

ebben az évben is. Jól éreztük magunkat gyerek, tanár és szülő is. Minden okunk 

megvolt a büszkeségre, hiszen nagyon szép sikereket mondhatunk magunkénak a 

tanulmányi és sportversenyeken egyaránt. Zrínyi Matematika Verseny megyei II. 

helyezés, Magyar Irodalom országos X. hely, ami a csúcs, de hosszan lehetne sorolni 

azon versenyeket, amelyeken tanulóink eredményesen képviselték iskolánkat. Az 

angol nyelvű versenyek szintén sikereket hoztak. A versmondó verseny arany-, ezüst-

, bronz minősítéseit az angol nyelvű dráma fesztivál eredményei is igazolták. A 

műsorban láthatjuk majd a Drámafesztiválon szerepelt produkciókat.  Az idei évbe 

először indultunk a gépipari szakközépiskola által hirdetett idegen nyelvi vetélkedőn 

és a 4. osztályosok egy angol nyelvű országos versenyen vettek részt Budapesten és 

értek el szép helyezést.  

Levelezős versenyek során indultak tanulóink és szereztek kiemelkedő eredményeket. 

Egy ilyen műsor arra szolgál, megmutassuk, mimindent csináltunk tanórán, 

tananyagon kívül. Egy iskola mégis attól lesz az, ami, szerez rangot és vív ki 

magának jó hírnevet, ha a mindennapok szürke munkája rendben zajlik. Nyugodtan 

mondhatom, kollégáim magas színvonalon teljesítik feladataikat. Ennek is van 

mérhető eredménye, nem csak a tudással megtelt gyermekfejek sokasága, hanem a 

kompetencia és célnyelvi méréseken elért jó eredmények magukért beszélnek. 

A kompetenciaméréseken minden kategóriában az országos átlag fölött teljesítettek 

osztályaink. A célnyelvi mérésen szintén magasan, az elvárt szint fölötti átlagot értük 

el. Ez csak úgy lehetséges, hogy következetes munkával építjük ki tanulóinkban a 



tudást, a képességeket, a tanulás kompetenciáját. Szívszorító, felemelő érzés amikor 

egy elsős tanuló félévi tanulás után kiáll angol nyelven verset szavalni, de ugyanígy 

nagyszerű érzés amikor végzős tanulóink középfokú nyelvvizsgát tesznek.  

A ballagáson és tanévzárón megkapják tanulóink tanulmányi és sportban elért 

eredményeikért a méltó jutalmat.  

 

Nagy öröm számunkra az is, hogy iskolánk a szabadidő hasznos eltöltésére is kínál 

sok lehetőséget tanulóinknak. A Nyitra FreeTime SE szakosztályai nagy 

népszerűségnek örvendenek. Természetjáró szakosztály túráin a szülők is jelentős 

számban részt vesznek, a rock and roll szakosztály Nyugat-dunántúli területi versenyt 

rendezett, amelyen több mint 100 induló versenyzett a különböző kategóriákban. A 

társastánc szakosztály nagy hagyományokkal rendelkezik iskolánkban, innen indulva 

láthatjuk majd, táncosaink milyen szintre tudnak eljutni.  

A tanulás és a sport mellett meg kell említeni azt is, hogy tanulóink jelentős számban 

tanulnak művészeti iskolákban is. Zeneiskolába és a Pesovár Ernő alapfokú 

művészeti iskolába járnak jelentős számban a gyerekeink. Ez utóbbi nálunk is tart 

foglalkozást az idei évtől már két csoportban agyagoznak, kosarat fonnak és 

ismerkednek egyéb kézműves technikákkal. A rajz szakkörben vagy órákon született 

művek rendszeresen vesznek részt a számtalan rajzpályázaton és érnek el sikereket. 

Kedves vendégeink! Nézzék tanulóink műsorát, ámuljanak el, és vigyék jó hírét 

iskolánknak. 

Kedves Szülők! Biztos vagyok benne, a műsor végén az az érzés alakul ki Önökben, 

hogy a lehető legjobb helyen van szemük fénye, a gyermekük. 

Kedves Kollégák! Ez a számvetés kezdete, amely a tanévzárón folytatódik. Most 

hátradőlhetünk egy kicsit, megpihenhetünk, csak azon kell izgulnunk, hogy amit 

megtanítottunk azt elő is tudják adni a gyerekek.  

Kedves Gyerek! Amellett, hogy jól szórakoztok, lássatok példát tanulótársaitokban, 

akik kiállva, bátor produkciókkal kápráztatnak el bennünket. 

Mindenkinek jó szórakozást kívánok. 


