
Kedves diákok, kedves szülők, kollegák, tisztelt vendégeink! 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának 

minden résztvevőjét! 

 

Kedves diákok! 

Tudom, hogy mint minden vakáció, ez a nyár is rövidnek tűnt, és még nem tudatosult 

bennetek, hogy mától kora reggel megszólal az ébresztőóra, nyolckor pedig az iskola 

csengője. De biztos vagyok benne, hogy a mai nap valami szépet is hoz számotokra, hiszen 

viszontlátjátok barátaitokat, társaitokat, megoszthatjátok egymással vakációs élményeiteket.  

Remélem, az iskola új arculata is örömmel tölt el titeket, hiszen pár hónapja még csak 

álmodni mertünk arról, hogy majd egyszer lecserélhetjük a 90 éves ablakokat. 

A nyári szünidőben komoly javítási munkálatok folytak és folynak még most is az iskolában. 

Két homlokzaton cserélték ki az ablakokat, jövő nyárra marad a bal oldali osztálytermek 

ablakcseréje. Az informatikatermek is megújultak, sőt az első emeleti terem új gépekkel 

felszerelve vár titeket.  

Igaz, hogy az első héten még nem lesz használható a tornaterem, de jövő héttől tisztán, 

újrafestve áll majd a diákok rendelkezésére. Ugyanúgy, mint az a három osztályterem, 

amelyet a turizmus szakos osztályok vehetnek majd birtokba.  

De csak akkor van értelme a munkának, ha ti is megbecsülitek. A második emeleten már 

valaki vagy valakik megrongálták a tavaly rendbetett falat. Akkor és addig van szép iskolátok, 

iskolánk, amig ti is vigyáztok rá. És ezt joggal várhatjuk el tőletek, mert mi, felnőttek tudjuk 

azt, hogy mennyi nehézségbe kerül a javításhoz szükséges pénz megszerzése, mennyi 

energiába a munkálatok levezénylése.  

Meg szeretném köszönni Bognár Levente alpolgármester úrnak és Cziszter Kálmán RMDSZ-

es városi tanácsos úrnak azt az önzetlen segítséget, amivel az anyagiak előteremtéséhez és a 

munkálatok lebonyolításához szaktudásukkal és idejükkel is hozzájárultak.  

Reméljük, hogy segítségükkel a jövő nyáron be fogjuk fejezni a fennmaradó szárny 

ablakainak cseréjét és még néhány osztályterem padlózatának felújítását is.  

Az idei tanév is tele van lehetőségekkel és kihívásokkal, amelyeknek csak munkával, komoly 

tanulással tudtok majd megfelelni. Ezért arra bíztatnálak Jim Rohnt idézve, hogy:  

„Ne csatlakozz azokhoz, akik mindenben csak a könnyűt keresik! Menj inkább oda, ahol 

magasra helyezik a mércét mert jóval több lesz a jutalom is!” 

Mert most az iskolában még választhatod a könnyebbet, talán komolyabb következmények 

nélkül megfutamodhatsz a nehézségek elől, de felnőttként ezt már nem teheted meg. 

„A kihívások azért vannak, hogy megtanítsanak nekünk valamit, erősebbé tegyenek és 

megingassák azzal kapcsolatos hiedelmeinket, hogy mit vagyunk képesek legyőzni és mit 

nem.” (Yehuda Berg) 

http://www.citatum.hu/szerzo/Yehuda_Berg


 

Először azt a 26 előkészítős kisdiákot szeretném köszönteni, akik bátran álltak a kihívás elé, 

hiszen az óvoda „óvó falait” cserélik fel az iskola titokzatos világára.  

A 23 ötödikes gimnazista is új élmények elé néz, és Muntean Tibor tanár úr vezetésével 

belekóstol a gimnáziumi élet rejtelmeibe. 

Az induló négy kilencedik osztály 82 diákja számára még nagyobb a tét, nagyobb a kihívás. 

Most dől el, hogy megfelelő szakot, megfelelő osztályt választottatok-e. Többen más 

iskolából érkeztetek, új közösségbe, új iskolába kell beilleszkednetek. De tudom, hogy 

felkészültek vagytok és bátrak, és azért vagyunk itt mi, pedagógusok, hogy segítsünk titeket a 

fejlődésben, előrehaladásban.  

Kívánok a kezdő évfolyamoknak, illetve a Csiky Gergely Főgimnázium 580 diákjának jó 

munkát, örömet, egy sikeres tanévet! 

 

Kedves Szülők! 

Tudom, hogy most aggódnak kicsit, hiszen nem csak a gyermek, hanem az egész család 

életében változás következik be. Iskolánk tantestülete mindent meg fog tenni azért, hogy 

gyermekeik okos, intelligens fiatalokká váljanak. De szeretném megkérni Önöket, hogy 

segítsék az osztályfőnökök és a pedagógusok munkáját, osszák meg velünk véleményüket, 

tapasztalataikat! Beszéljük meg a problémákat, és tegyünk közösen azok megoldásáért. 

Bízom benne, hogy az együttműködés jobb eredményekhez vezet.  

 

Tisztelt Kollégáim! 

Az elmúlt két hétben mi már felmértük, hogy milyen gondok, nehézségek, ellenőrzések 

várnak ránk ebben a tanévben. Arra kérek mindenkit, hogy a 2014–2015-ös tanévben is 

dolgozzunk együtt, legyenek közösek a céljaink, legyenek hasonlóak az elveink.  

Mert igaz, hogy az iskola elsősorban a tanulásról szól, de fontos, hogy a tudás és az értékek 

mellett élményeket is adjon. És fontos, hogy itt, Aradon, a magyar közösség egyik központja 

legyen.  

 

Kívánok minden diáknak, pedagógusnak, szülőnek sikeres tanévet! 


