
Kedves szülők, tisztelt meghívottak, de főképp drága 

diákok! 

 

Gondolom mindannyiótoknak ragyogóan telt a nyara: játszással, kirándulásokkal, lazsálással, 

miért ne, olvasással, bulizással. Nyugi: attól, hogy már mától kicsit kötöttebb a program, 

mindezek beleférnek majd az időtökbe, csak azt jól be kell majd osztani. És álljon előttetek az 

a cél, hogy az iskolai év végére nem csak magasabbak és nagyobbak lesztek, hanem 

bölcsebbek is. Mi, tanáraitok segítünk nektek ebben, a szüleitek pedig ott vannak mögöttetek 

és támogatnak.  

Remélem, mindenki érzi ennek a napnak a fontosságát. És nem azért, mert vége a nyárnak és 

ettől a naptól kezdve sajnos korábban kell kelni, időben lefeküdni, házi feladatokat írni, a 

tanórákon figyelni – bár ezek mind-mind fontos dolgok és számotokra nagy változás a délig 

tartó szundikálások után –, hanem azért fontos, mert ITT vagyunk. És itt vagyunk 

mindannyian, előkészítő osztálytól a XII. osztályokig.  

Az elmúlt két évben felfordult a világ körülöttünk. Vírus, felújítás, építkezés. Olyan dolgok, 

amelyek kellemetlenek, de együtt kellett élnünk velük. Bár a munkásoktól teljesen nem 

szabadulunk meg, van még mit befejezni, de mindent megtettünk, hogy minden osztályunk itt 

kezdhessen, ebben az épületben. 

Fontos, hogy az elemi osztályok visszaköltözhettek a bölcsőde épületéből és a Minorita 

rendház termeiből, a nagyobbak is a bentlakás termeiből, de talán még fontosabb, hogy ITT 

vagyunk, mint magyar iskola.  

99 év után is az épületben az a munka folyik, ami miatt annak idején közadakozásból 

felépítették: oktató, nevelő munka. És ami még fontosabb, magyar nyelven. Legyetek büszkék 

arra, hogy ti itt vagytok, akkor, amikor az öreg falak a 100. iskolai év megnyitóját látják. 

Legyetek büszkék arra, hogy elődeitek ezt hagyták rátok és igyekezzetek ezt továbbadni majd 

gyerekeiteknek is.  

Kívánok minden diáknak kitartó munkát, eredményes évet, a pedagógusoknak türelmet és 

fantáziát, a szülőknek pedig azt, hogy bízzanak bennünk, a magyar iskolában. 

Ezennel megnyitom a 2022–2023-as iskolai évet, ami az épületünknek a 100. iskolai éve.  

Spier Tünde, 

a Csiky Gergely Főgimnázium igazgatója 

 


