
Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a szülőket, a kollégáimat és titeket, gyerekek ezen 

a várva várt eseményen, a 2018/19-es tanévet lezáró ünnepségünkön! 

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, melyet azonos lelkesedéssel várnak diákok és 

tanárok. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy ezek közé tartozik. Különös élmény tanévet zárni, 

hiszen alig aludtunk néhányat a szeptemberi első csengőszó óta, máris itt tolong ez a közel 500 

diák, azt várva, hogy kimondjam végre az elbocsátó szép szavakat. Ez mindjárt így is lesz, csak 

végezzünk egy rövid számvetést az előttünk álló hosszú vakáció előtt. 

Azt gondolom, hogy a Kalász Suli közösségének java része nyugodt lelkiismerettel nézhet az 

elkövetkezendő nyári szünet elé. Megcselekedtük, amit az idei évre elterveztünk. 

Mindenekelőtt irányt mutattunk a Kalász Suli jövőjét illetően. Láttuk és látjuk ma is 

gyökereinket, azokat nagy büszkeséggel megtartottuk, átéltük iskolánkat meghatározó 

hagyományinkat, megéltük magyar identitásunkat, végeztük munkánkat a tanév elején 

elfogadottak szerint. A budakalászi svábsággal és a vajdasági testvériskolánkkal jelen tanévben 

is hagyományosan együtt gondolkodtunk és dolgoztunk. Diákjainkat személyes és csoportos 

példamutatással egyaránt igyekeztünk úgy nevelni, hogy nyitottak, érdeklődők legyenek a világ 

dolgaira, tisztelettel, életkoruknak megfelelően merjenek kérdezni, akarjanak érvelni saját 

véleményük mellett.  

Gyökereink megtartása mellett új hajtásokat is hoztunk, melyek remélem, hogy virágként 

nyílva ragyogják majd be iskolánk mindennapjait. A Komplex Alapprogramhoz csatlakozva 

tanórai keretek között megvalósítottuk a Kalász Suli első nyitott végű feladatmegoldó 

csoportmunkáit. Az ezzel kapcsolatos első tapasztalataink alapján azt gondoljuk, hogy 

megtaláltuk azt a módszert, amellyel diákjaink számára ingergazdagabbá tehetjük a tanórákat. 

Mindeközben a differenciálásnak köszönhetően a tananyag is hatékonyan és maradandóan 

elsajátítható. Diákjaink számára mindezt úgy mondanám, hogy a jövő tanévtől biztosan részesei 

lesztek olyan tanóráknak, ahol mi tanárok kevesebbet magyarázunk majd, ugyanakkor ti a 

csoportmunkáknak köszönhetően együtt és egyénileg éreztek rá egy-egy feladat megoldására. 

Tantestületünk közösen megfogalmazott célkitűzéseinek egyike, hogy a Kalász Suli társas 

együttműködést fejlesztő iskolává váljon. Kiemelendő: az előbb említett módszer egyike lesz 

azon új irányvonalaknak, amelytől azt várjuk, hogy magas szintre fejlessze diákjaink érzelmi 

intelligenciáját.  



Mindeközben a hatékony tanítás és tanulás megvalósulásának érdekében bevezettük a Kerek-

asztal nevű programunkat is. Tanév közben láthatóvá vált, hogy ezzel a módszerrel 

leválaszthatók az adott tanóráról azon diákjaink, akik kirívóan fegyelmezetlen magatartásukkal 

ellehetetlenítenék a tanár és az osztály - többségi - fegyelmezett részének hatékony összhangját. 

A tanév eredményei azt mutatják, hogy az út, melyet kijelöltünk, közösségünk nagyobb 

részének szolgálja érdekét. Azáltal, hogy biztosítja a tanításhoz és tanuláshoz a feltételeket - 

tanár és diák számára egyaránt-, garantálható az értő olvasás, írás és a matematikai alapok 

elsajátíttatása.  

Az előbb elmondottak ugyanakkor egy pillanatra sem jelenthetik azt, hogy hátra dőlhetnénk. 

Eddig elért eredményeink még csak visszaigazolást jelentenek, hogy az út, amelyen 

elindultunk, helyes és előremutató; ugyanakkor mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a valódi, 

átfogó eredményekhez nem elég ezt az utat megkezdeni, be is kell azt járni. 

Azért, hogy a közösen elfogadott irányt véletlenül se tévesszük szem elől, tantestületünk még 

június hónapban elkészíti a jelen kor pedagógiai kihívásaihoz jobban alkalmazkodó Pedagógiai 

Programját. Terveink szerint a következő tanévben már az ebben leírtak szerint fog dolgozni 

iskolánk közössége.  

A valódi oktatási-nevelési eredményeket azonban képtelenség elérni megfelelő szülői és külső 

kapcsolati támogatás nélkül. Elismerésre méltó, hogy ezt a nagylelkű, önzetlen támogatást 

megkaptuk Önöktől és az említett szereplőktől. Kiemelendő, hogy szakmai irányítónkkal, a 

Váci Tankerületi Központtal is konstruktív, egymás munkáját hatékonyan segítő kapcsolatunk 

van. Köszönet munkánk közvetlen támogatásáért Budakalász Város Önkormányzatának, 

valamint Vágner Lászlóné Katikának és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

Eljött az idő arra is, hogy megköszönjem iskolai alapítványunk leköszönő kuratóriumának 

kitartó munkáját; név szerint: Feketéné Krunity Anicának, Szabóné Dénes Hajnalkának, Nyíri 

Lászlóné Katinak, Fórizs Andreának és Horváth Györgynének. Kérem Őket, ha itt vannak, 

jöjjenek föl a színpadra és fogadják el tőlem ezt a csekély figyelmességet! 

 Az előbbi gondolataimat támasztják alá a tanév során elért szebbnél szebb versenyeredmények 

is, és a 78 fő kitűnő bizonyítványt szerző tanulónk. Nevüket a megfelelő fórumokon említettük 

már, így most csak az „Év Alsós Tanulóját” és eredményeit említem: 

- Hegyi Bálint Csongor: 

1. Mozaik Országos Tanulmányi Verseny - Irodalom tantárgy VI. helyezés 



2. Mozaik Országos Tanulmányi Verseny - Ált. műveltség XI. helyezés 

3. Német Országos Szavalóverseny - XVI. helyezés 

4. Regionális Zongoraverseny - Kimagasló Szereplés 

Két név még feltétlen a büszkeségeink közé kívánkozik: Pákozdi Judit tanárnőé, aki Budakalász 

Városától elnyerte „Az Év Kiváló Pedagógusa” címet, valamint Szabó Anikó tanárnőé, akinek 

munkáját tantestületünk egybehangzó véleménnyel, „Pedagógusgyűrűvel” jutalmazta. 

Gratulálunk nekik, eredményeiket tapssal méltassuk! 

Kedves Kalász Sulis Diákjaink! 

Remélem, ha most átgondoljátok, mi történt veletek ebben a tanévben, minél több jó emlék 

villan most be nektek. Tudnotok kell, hogy a valódi boldogság elképzelhetetlen anélkül, hogy 

valakinek ne segítsünk, vagy ne szerezzünk környezetünknek örömet. Ha a Kalász Sulis 

emlékek között valakinek olyasmi is eszébe jut, hogy pl. kemény munka árán, mindent beleadva 

sikerült elérnie egy jó jegyet, vagy valamiben segítségére tudott lenni egy nála testileg vagy 

lelkileg gyengébb társának, ez a valaki igazán büszke lehet magára. Tudnotok kell, hogy az 

ehhez hasonló cselekedetekkel szüleiteknek és nekünk, tanároknak is valódi örömet szereztek.  

Végezetül néhány szóban hadd utaljak arra, mit gondolok én az előttetek álló vakációról.  

Mindenekelőtt azt, hogy akinek görbült a jegye, vagyis nem kell javítóvizsgáznia, egy időre 

igenis felejtse el a sulit, a mindennapi tanulást. Most a barátoknak, a viccelődésnek, a 

nevetésnek jusson fő szerep. Sportoljatok, daloljatok, sátorozzatok, alkossatok kedvetekre! 

Találjátok ki, mit szerettek igazán az életben! Tapasztaljátok meg, a valódi szemtől szembeni 

kapcsolattartás mennyivel értékesebb és maradandóbb a virtuális kapcsolatoknál! 

Ahhoz, hogy a szeptemberi tanévnyitón úgy érezzétek, várjátok a sulit, az előbb említett aktív 

pihenésre szükségetek lesz. Olyan ez, mint mikor az olimpia előtt a sikeres élsportoló egy kicsit 

hanyagolja az edzéseit annak érdekében, hogy a rajthoz kellően pihent és megfelelően 

koncentrált állapotban álljon.  Ilyenkor már alig várja, hogy eldördüljön a rajtpisztoly. 

Ezekkel a gondolatokkal és a megszólaló kolomp hangjával engedlek benneteket a szünetre, 

egyúttal a 2018/2019-es tanévet lezárom. 

Végh Attila 

igazgató 


