
Júniusi események az iskolában 

 

Június 4-én, pénteken reggel az iskola épülete előtt sorakoztak fel osztályaink, hogy együtt, 

közösen emlékezzünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról (külön tudósítás olvasható). 

 
Másnap, szombaton folytatódott tisztelgésünk a Nemzeti Összetartozás Napja előtt, melynek 

jegyében kerékpáros emléktúra indult iskolánk elől Dunakeszire, hogy megkoszorúzzuk a 

Trianon emlékművet (külön tudósítás olvasható). 

 
Június 7-én, hétfő délután iskolánk belső udvarán szabadtéri tájékoztató szülői tájékoztatót 

tartottunk a leendő elsős tanulóink szüleinek. Örömmel tapasztaltuk, hogy minden gyermeknek 

jelen volt az édesanyja. 

 



Ugyanezen a napon a Napsugár Óvoda ebédlőjében Klement János polgármester úr meghívására 

az önkormányzat által szervezett, meghitt csomádi Pedagógus Napon vehettünk részt, amit 

ezúton is nagyon köszönünk! 

 

Az utolsó júniusi pénteki tanítási napon osztályaink felkerekedtek, hogy minél színesebb 

tanulmányi- és osztálykirándulásokon vegyenek részt (bővebb beszámolók külön olvashatóak). 

 
Iskolánk hagyományainak megfelelően végzős osztályunk tanulói június 14-én „bolond ballagás” 

keretében jó hangulatú, vidám és mókás körülmények között járták végig az összes osztálytermet 

és köszöntek el alsóbb évfolyamos társaiktól, illetve az iskola dolgozóitól. 

 
Az utolsó tanítási nap délutánján osztályozó értekezlet keretében tantestületünk elvégezte a tanév 

értékelését, minden egyes tanuló teljesítménye mérlegre került. 

Örömmel írom le, hogy a félévkor még néhány tantárgyból elégtelenül teljesítő tanulók is 

rákapcsoltak a második félévben és sikeresen tovább léphetnek a következő évfolyamba. 

 



Június 18-án, pénteken délután tartottuk ballagási ünnepélyünket. A 7. osztályos tanulók, szüleik, 

valamint pedagógusaink szépen feldíszítették erre az alkalomra az épületet. A járványügyi 

korlátozások miatt csak két osztályunk vehetett részt ezen az eseményen: a negyedikes 

testvérosztály, illetve a ballagtató hetedikesek. 

Nyolcadikosaink az osztálytermükben búcsúztak el az őket tanító pedagógusoktól, melynek 

keretében egy szellemes összeállítást vetítettek le a digitális oktatás fonákságairól, majd 

megtekinthettek egy zenés, fényképes összeállítást, amely végigkísérte őket elsős koruktól 

nyolcadikos korukig bezárólag. A 16 órakor felcsendülő jelzőcsengőre indult el az osztály, hogy 

végigsétáljon az ismert folyosókon, tantermeken. 

 
Az ünnepélyen négy tanuló vehetett át jutalomkönyvet és oklevelet kimagasló tanulmányi 

eredményéért: Duró Dániel, Sebeők Mátyás, Zimmermann Áron és Béki Márton. 

Sebeők Sarolta szülő az osztály aktív SZMK-s vezetőjeként munkája elismeréseként oklevelet és 

virágcsokrot kapott. 

Sebeők Mátyás elnyerte a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” elismerést Dr Kásler Miklós 

miniszter úrtól, ezért jutalomkönyvet vehetett át Lajtos János úrtól, aki az Esztergály Alapítvány 

képviseletében volt jelen az ünnepélyen. 

 



Meglepetés műsor keretében a nyolcadikosok eltáncolták a Jeruzsálem táncot, majd az Abba 

együttes slágerére felkérték szüleiket egy össztáncra. 

Zárásként héliumos lufit engedtek útjára Enya: Only Time című dalának taktusaira… 

 

Útravalóul az alábbi idézetet kapták osztályfőnöküktől: 

„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban.  

A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.” 

/Albert Einstein/ 

 
A június 23-án megtartott tanévzáró ünnepélyünkön, az iskola közössége előtt 25 alsós-, és 14 

felsős tanulónk vehetett át jutalomkönyvet és oklevelet kitűnő tanulmányi eredményéért és példás 

szorgalmáért. 

 
A tanév végi osztályozó értekezleten nevelőtestületünk döntött, hogy mely tanulók 

részesülhetnek nevelőtestületi dicséretben. A tanévzárón 7 tanulónk vehette át az erről szóló 

elismerő oklevelet: 



Najat-Szabó Anna (2. o.); Hóringer Sára (3. o.); Gál Dorina Panna és Punyi Barna (4. o.); Zentai 

Kristóf (5. o.); valamint Chlopkó Sára és Hlogyik Ferenc Zoltán (6. o.) tanulók. 

 

A Dunakeszi Tankerületi Központ elismerő oklevelét kapta kiemelkedő tanévi munkásságáért két 

pedagógusunk: 

 Szendreyné Bere Éva tanárnő, valamint 

 Juhászné Szeitz Szilvia tanítónő. 

 
Köszönetnyilvánítás 

 Csomád község önkormányzatának azért a sok-sok anyagi és egyéb támogatásért, amit a 

tanév során nyújtott! 

 Az iskola működéséhez biztosított anyagi és egyéb támogatásért 

a Bogáncs Alapítványnak és 

az Esztergály Mihály Alapítványnak. 

 
 



Nyári táboraink 

 Kerékpáros Vándortábor lesz a Dráva mentén (Mohács és Szigetvár között): augusztus 7-

13. között. 

 Erzsébet tábor Fonyódligeten augusztus utolsó hetében; Lajtosné Dudok Mária tanárnő 

szervezésében. 

 

Az alábbi szolgálati közlemények hangzottak el: 

 A nyári szünetben július és augusztus hónapban minden 2. szerdán lesznek az ügyeleti 

napok 9-13 óra között (az első ilyen nap: június 30. szerda). 

 Tanévnyitó ünnepélyünket az első tanítási napon 2021. szeptember 1-jén, szerdán 9 

órakor tartjuk. 

 

A hónap utolsó előtti napján nevelőtestületünk  tanévzáró értekezleten értékelte a 2020/2021. 

tanév nevelő-oktató munkáját, majd az iskola összes dolgozójának részvételével közös ebéddel 

zártuk a napot. 

 

Varga László,  intézményvezető 

 

 


