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Tisztelt Polgármester Úr, kedves Vendégeink, Igazgató kollégák, tisztelt szülők, kedves oladis diákok! 

Mindenkit szeretettel köszöntök a 2019/2020-as tanév évnyitó ünnepségén!  

 

Engedjék meg, hogy iskolánk tantestülete és diáksága nevében őszinte szívvel gratuláljak dr. Puskás Tivadar 

polgármester úrnak, aki az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a Parlamentben, a Magyar 

Érdemrend középkereszt kitüntetésben részesült. 

 

Szeretettel köszöntöm Sipos Lászlót, az Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóját, akivel a 

középső rész közös használata tekintetében – a 2015-ös szétválásunk után is – mondhatni közös albérletben 

jól együtt tudunk működni. Köszönöm, hogy szeptembertől egy csoportszobát is rendelkezésünkre bocsátott.  

Szeretettel köszöntöm Hodvogner Csabát, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola igazgatóját, aki több éve támogatja örökös ÖKO-iskola programunkat, 

segíti iskolakertünk gondozását. Ünnepségünk helyszínét, mint oly sokszor a Herman iskola dísznövényei 

(idén a Party kertészet tujái is) díszítik.  

Szeretettel köszöntöm Hegedűs Lászlót, az Olad Városrészért Egyesület elnökét, akivel az egyesület 

megalakulása óta, szoros együttműködésben, közösen ügyködünk az iskolai rendezvények szervezésében. 

Legjelentősebb közös programunk volt a TANODA, melyet a 2018/2019-es tanévben, 2 év után zártunk le.  

Szeretettel köszöntöm Pappné Zsuga Tímeát, a Szülői Munkaközösség vezetőjét, aki szívügyének tekinti 

az iskola rendezvényeinek, tanulóinak támogatását. Közös projektünk: az új játszótér megépítése volt, 

melynek ünnepélyes átadására szeptemberben kerül sor.  

Szeretettel köszöntöm Pálmainé Szabó Annát, REMÉNY alapítványunk elnökét, aki annak ellenére, 

hogy már régen nem tartozik szülőként az iskolához, továbbra is bonyolítja az alapítvány ügyeit, segíti az 

iskola oktató-nevelő munkáját. 

Szeretettel köszöntöm Karvalits Gábort, Korcsolyázó Diáksport Egyesületünk elnökét, aki segíti 

iskolánk sportéletét, különös tekintettel a korcsolyaoktatásra. A Magyar Országos Gyorskorcsolya 

Szövetség anyagi támogatásának köszönhetően tavaly az 1.c korcsolyaosztály októbertől áprilisig jégen volt. 

Ez a program az idei tanévben is folytatódik, immár 2 korcsolyaosztályban: az 1. és a 2. c-ben.  

Köszönjük, és a továbbiakban is számítunk valamennyiük támogatására. 

 

 Tisztelt Vendégeink! 

2019 márciusától június végéig a Szombathelyi Tankerületi Központ pályázatának jóvoltából 

tetőfelújítás zajlott iskolánkban. Köszönet a Tankerület igzgatójának, munkatársainak, a szülőknek, 

pedagógusoknak, diákoknak, Sándor atyának, a Váci iskolának, a Németh Pál Kollégiumnak, az 

Oladi Szakközépiskolának, az Aranypatak étteremnek a türelemért, a kitartásért, a példátlan 

összefogásért.  

Reméljük, hogy ez csak a kezdet, és lesz folytatása az Oladi Általános Iskola  felújításának! 

Köszönet SZMJV önkormányzatának az udvari sportpályák felújításáért, az osztályok új tantermi 

bútorzattal való ellátásáért, az ivóvízkút felállításáért, az informatikai fejlesztésekért, utobbiból a 

Klebelsberg Központ is kivette a részét.  

„Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű EFOP-os pályázatunk kapcsán  2 db interaktív panel várja a 

4. a és 5. b osztályos tanulókat.  

 

Kedves Diákok! 
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A múlt hétvégi Savaria Történelmi Karnevál érdekes és izgalmas programjai, a kánikulai forróság még 

bizonyára arra csábít benneteket, hogy a szép nyári emlékekre, a hűsítő csobbanásokra gondoljatok vissza. 

Bár a tankönyveiteket a héten átvettétek, szívesebben csúsztatnátok a polc mélyére, helyette inkább a 

fürdőruhát, a focilabdát csomagolnátok a táskátokba, hogy egy utolsó nyárbúcsúztató programra menjetek 

szüleitekkel vagy barátaitokkal. Úgy tűnik, sajnáljátok a nyarat, mégis érződik rajtatok az osztálytársaitokkal 

való találkozás izgalma. Jó érzéssel néztem mosolygós arcotokat, remélem, hogy feltöltődve, kipihenve, 

várakozással teli kezditek majd meg az új tanévet. Bizonyára izgatottan várjátok, lesz-e új osztálytársatok, 

érkeznek-e hozzátok új pedagógusok? Igen, szeretném is őket bemutatni: Kasza Dorina tanítót, aki több 

évi angliai tartózkodás után érkezett iskolánkba; Tobak Rebeka tanítót, aki családi okok miatt nem lehet 

ma köztünk, Nagy Gabriella matematika-technika-informatika szakos tanárt; Tóth-Szalai Márta 

német-történelem szakos tanárt, Németh Ilona ének-magyar szakos tanárt, Mód Petra helyett Németh 

Gyöngyi rajz szakos tanárt és Fixl Szilvia óraadót. Fogadjátok őket szeretettel! 

Kedves Vendégeink!  

Elmondhatjuk, hogy tanulói létszámunk folyamatosan emelkedő tendenciát mutat: 2012-ben (vezetői 

pályám elején) 357 fő, jelenleg 476 fő. 62 elsős érkezett a kimaradt 38 nyolcadikos helyére. Ha körbe 

nézünk, bizony nem látunk ennyi tanulót. De ez senkit ne tévesszen meg. Itt van mindenki, kivéve az 

Angliában tartózkodó 50 diákunk. 8 osztály pedig osztálytermében a hangoson keresztül kíséri figyelemmel 

az ünnepséget. 

Kedves Gyerekek! 

Az új tanév sok-sok programja teremt majd lehetőséget számotokra, hogy edzettebbek, erősebbek, 

kitartóbbak, sikeresebbek, jobbak legyetek a tanév végére.  Megígérhetem nektek, hogy céljaitok elérésében 

számíthattok tanítóitok, tanáraitok segítségére, útmutatására, támogatására. Nagy gonddal díszítették az 

osztálytermeket, hogy már az első napon érezzétek szeretetüket. 

Kedves Szülők! 

Szeretnénk minél jobban és eredményesebben nevelni és tanítani a ránk bízott diákokat, megtartva iskolánk 

értékeit, eredményeit. Kérem Önöket, hogy gyermekeik felkészülésének figyelemmel kísérésével segítsék 

munkánkat. 

 

Kellemes kötelességemnek szeretnék eleget tenni.  

Megérkeztek a 4. osztályosok nyelvvizsgaeredményei. Előtte szeretném egy kis összesítéssel igazolni, 

milyen hatékony, eredményes nyelvoktatás folyik az angol-magyar kéttannyelvű osztályokban: 

Eredményeink a 2017-2019 közötti 3 tanévben összesen: 

A 6. évfolyamon 47 diák sikeres cambridge-i KET A2 szintű vizsgát tett, és ebből 22 diák  jóval a szint 

felett teljesített, és alapfokú B1 szintű nyelvvizsgával büszkélkedhet. 

A 8. évfolyamon 51 tanuló szerzett komplex középfokú nyelvvizsgát, ehhez hozzájön még  2 diák sikeres 

írásbeli, 6 tanuló sikeres szóbeli középfokú nyelvvizsgája.  

3. évfolyamon: 9 év alatt 224 kisgyerek tett sikeres Cambridge Starters nyelvvizsgát. 

A mostani 4. a osztály minden tanulója, azaz 28 kisdiák vállalta 2019. május 8-án a megmérettetést. Angol 

nyelvtudásukat a következőképpen értékelték: 

26 fő 100 %-os eredménnyel végzett (a maximálisan adható 15 pontból 15-öt kapott) 

1 tanuló 14 p, 1 tanuló pedig 12 pontot szerzett. 

Gratulálunk minden sikeres nyelvvizsgát tett diáknak és felkészítő pedagógusaiknak.                     

 

Kérem Kocsis Andrea tanítót, vegye át a nyelvvizsga bizonyítványokat, melyeket majd ünnepélyes keretek 

között vehetik kézbe sikeres tanulóink.   
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Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a legkisebbeket, akik az óvodai gondoskodás után most 

indulnak el igazán a világ megismerésében.                                                                                  

Kedves Elsőseink!  

Mától kezdve büszkén mondhatjátok „én már iskolás vagyok”.  

Júniusban elköszöntetek az óvodától, óvó néniktől. Most kíváncsi várakozással tekintetek egy másik világra. 

A tanító nénik vezetésével indultok majd egy új világ felfedezése, a betűk és a számok világának 

meghódítása. Bizonyára régóta számolgattátok, hány napot kell még aludnotok, hogy végre beléphessetek az 

iskola kapuján. Most még megszeppenve ültök itt, bizonytalanok vagytok, de nemsokára természetes lesz 

számotokra, hogy Oladis diákok lesztek.  

Tisztelt Szülők! 

Bizonyára nagyot dobbant a szívük, amikor bekísérték gyermekeiket a tanterembe. Féltve őrzött kincseik jó 

kezekben vannak iskolánkban, tanítóik szeretettel fognak foglalkozni velük. 

Szeretném is bemutatni őket: az 1.a kéttannyelvű osztály tanítói: Tóth Zsoltné Gyöngyi néni és Kasza 

Dorina; az 1. b kéttannyelvű osztály tanítói: Unger Ferencné Lívi néni és Kocsis Andrea; az 1. c 

korcsolyaosztály tanítói: Pethő Anikó és Szombath Kati néni.  

Kedves Gyerekek!  

A tanító nénik nem ismeretlenek számotokra, hisz szerdán a „MANÓTÁBOR-ban” már találkoztatok velük. 

Együtt készítettétek el papírból az igazi iskolatáskát, melyben tanítóitok elrejtették a névre szóló személyes 

üzenetüket: „De jó, hogy itt vagy!” 

Ígérem, sok-sok izgalmas, érdekes dolog vár rátok! Érezzétek jól magatokat iskolánkban, gyarapodjon 

tudásotok, gazdagodjatok sok pozitív élménnyel. 

Kedves nyolcadikosok! 

Elmúlt a nyár, megkezdődik az utolsó általános iskolai év számotokra. A következő tanévet már a 

középiskolákban fogjátok megkezdeni. Továbbtanulás előtt álltok, és ahhoz, hogy választott iskoláitokban 

felvételt nyerjetek, szorgalmasan kell tanulnotok. Meg kell ígérnetek, hogy jó példát mutattok az alsóbb 

évfolyamosoknak, Ti lettetek ugyanis az iskola legöregebb tanulói. Jó lenne, ha év végén elmondhatnátok: 

mindent megtettük azért, hogy bekerülhessünk a választott középiskolába.  

Valamennyi tanítványunknak, kollégáknak Létay Lajos  szavaival kívánok eredményes tanévet, a 

mindennapi munkához sok örömet, kitartást, jó egészséget, közösen elért és megélt sikereket: 

„Sajnálod-e? No, ne tagadd, én is sajnálom a nyarat, a madarat, hogy elrepült, a 

patakot, hogy elszaladt, de mit tehetnék, kis koma, ősz van, megnyílt az iskola. 

S nézd a sok kis pislogó kicsit, a sok riadt madarat, micsoda izgalom nekik, e zsongó 

őszeleji nap, hogy ámuldoznak mindenen, mi oly ismert neked, s nekem. 

Menj szépen, fogd meg a kezük, hogy bátran lépegessenek, vezesd őket, segíts nekik 

bejárni a titkos termeket, mutasd meg nekik a padot: Innen nyílnak a csillagok! „      

A 2019/2020-as tanévet ezennel ünnepélyesen megnyitom. 


