
 

A 2017/2018-as tanév pedagógusnapi ünnepségére május 30-án került sor iskolánk 

ebédlőjében. Egyesületünk az idei év mottójául egy Gyergyai Albert idézetet választott:  

 „A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztéta, 

lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, 

s nemcsak tudását közvetíti — bár az sem kevés —, hanem példát ad, 

jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, 

életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, 

állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, 

az elvontság és tapasztalás közé.” 

A köszöntő után az ünnepség a gyerekek meglepetés műsorával folytatódott. Elsőként a pici 

furulyásaink  hangversenye következett. Felléptek: Zoller Zoé, Hódy Hanna, Kunecz Kornél, 

Vörös Botond, Kerecsényi Boglárka, Szőke Nóra. Köszönet Pilnay Sándorné Ildi néninek, aki 

zongorán kísérte a gyerekeket, valamint Brandisz Márton tanár úrnak, aki készségesen részt 

vett a "cselszövésben" és partner volt abban, hogy a műsor a pedagógusainknak tényleg 

meglepetés legyen. Őket a Börzsönyi Eszter, Egervölgyi Boglárka, Doktorics Réka alkotta 

Bolyai Trió követte. A lányok a Tiszán innen Dunán túl Népdalminősítő versenyen arany 

minősítést kaptak. Csodálatos hangjukkal betöltötték az egész termet, utánuk nehéz volt 

megszólalni. Prikazovics Júlia versmondásával, mint mindig, most is elbűvölte a hallgatóságát. 

Weöres Sándor: Ünnep című versét szavalta.  

Most már évek óta hagyomány, hogy a mindenkori első osztályosok képviselik az iskola 

diákjait, az ő nevükben ők adják át az ajándékot a tanár néniknek és tanár bácsiknak. Az 1/a-

ból Gáspár Glória, Komondi Nóra, Meszlényi András, Meszlényi Benedek, Szemes Dávid, 

Takács Zalán. Az 1/b-ből Imre Liza, Görgényi Lili, Horváth Bíbor, Márk Tímea, Schauer 

Botond, Vágfalvi Kristóf, Várkony Dániel. Ebben a picurkák mindig nagy lelkesedéssel, 

örömmel, izgalommal segítenek nekünk.  

Igazgató Úr a pedagógusok nevében megköszönte a gyerekeknek és a szülőknek a színvonalas 

műsort, és külön kiemelte, hogy mekkora megtiszteltetés számukra, hogy ezen az estén nem ők 

ünneplik önmagukat, hanem mi ünnepeljük őket. 

A pedagógusnap egy kicsit mindig számvetés is, hiszen itt tudjuk az elmúlt tanévet együtt 

áttekinteni. Itt van lehetőség arra, hogy mérleget vonjunk, mit sikerült megvalósítanunk, mik a 

jövőbeni tervek. Támogatásnak, segítségnyújtásnak számos módja van. Ezek nem csak anyagi 

természetűek, erkölcsi, élmény szintű támogatások is. Az idén is megrendeztük a már 

hagyományos Családi napot, Szülői-Nevelői bált, Mikulás futást. Támogattuk a Fotópályázatot, 

a diákok bálját. Segítettük a versenyzőket kosárlabdában, sakk és ugrókötél sportágakban. 

Vettünk magnókat, hangfalakat az idegen nyelvi munkaközösségnek, hogy a pedagógusaink a 

munkájukat zavartalanul tudják végezni. Besegítettünk az iskola dekorációjába, hogy méltó 

legyen rendezvényeihez. Az Alma Mater című kiadványban történő megjelenéshez is szülői 

összefogásra volt szükség, melyet ezúton is nagyon köszönünk a támogató szülőknek. A három 

év munkájának megkoronázása volt az idei nagy beruházásunk, mely reményeink szerint egy 

folyamat kezdete. Hat tanterem 18 ablakának külső árnyékolókkal történő felszerelését 

finanszírozta meg egyesületünk. A több, mint 2.000.000,- forintos beruházás nagyon hosszú 

munka eredményeként valósulhatott meg. Ezért az idei Pedagógus napot csak nagy 

összefogással tudtuk létrehozni. Ezzel is próbáltuk azt szimbolizálni, hogy ez a közösség egy 

nagy családként kell, hogy működjön, hiszen csak együtt, közös munkával tudjuk 

megvalósítani azt, hogy a gyermekeinkből sikeres, boldog felnőttek legyenek. Köszönet és hála 

azoknak a szülőknek, akik időt és energiát nem kímélve létrehozták, megalkották a 

vendéglátáshoz szükséges minden apró részletet.  



A pedagógusnap egyik legizgalmasabb része a Bolyai Katedra Díj kihirdetése. A tanáraink 

egyéni titkos szavazása alapján, első öt legtöbb jelölést kapott pedagógus tekintetében a Bolyais 

Szülők Egyesületének elnöksége titkos szavazást rendel el, és az ott legtöbb szavazatot kapott 

pedagógus lesz az adott tanév Katedra nyertese.  

A 2018. év Bolyai Katedra Díját több éves kiemelkedő, példamutató munkájáért és értékes 

közösségteremtő tevékenységéért Kocsis Zsolt tanár úr kapta. Tanár úr a jelen lévő kollégák 

elismerő tapsa kíséretében vette át a díjat. Gratulálunk! 

Tuba Mónika  

egyesületi elnök 


