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Ballagás és tanévzáró ünnepély iskolánkban 

Vannak események, melyek évről-évre ismétlődnek, csak más helyszíneken, más 

szereplőkkel, de ugyanolyan érzéseket váltanak ki. Ilyen esemény iskolánk egyik 

legnagyobb, legszebb ünnepe, a ballagás, búcsúzás a végzős évfolyam diákjaitól.  

A nyolcadik osztályos tanulóink számára lezárult egy időszak. A ballagás napján 

énekelve végigsétáltak ünneplő öltözetben, virágcsokorral a kezükben, egymásba 

kapaszkodva az ismerős tantermeken, folyosókon, a nyolc éven át második otthont 

nyújtó helyiségeken. 
 

 
 

Láttam szemükben a meghatódást. Ki nem mondva is, de gondolatban elköszöntek 

az ismerős falaktól, tábláktól, székektől, padoktól, képektől, arcoktól. Egy meghitt 

ünnepség keretében elbúcsúztattuk őket. Alapítványunk nevében Ábrahám Judit 

tanárnő, a kuratórium elnöke, átadta az alapítványi díjakat. Büszkék vagyunk mind a 

22 ballagó diákra! Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket az új 

iskoláikban és szép emlékeket visznek magukkal innen a Röszkei Orbán Dénes 

Általános Iskolából. 
 

 
 

Az elmúlt tanév gyakorlatát követve a többi évfolyam tanévzáró ünnepségét egy 

másik napon rendeztük meg. Az évértékelő beszéd, egy kis műsor, a kedves útravaló 

szavak után elhangzott a várva várt mondat „Ezennel a 2021/2022. tanévet 

ünnepélyesen lezárom!” A tanulók Dolly Roll Vakáció dalára vidáman, énekelve 

hagyták el az ünnepség helyszínét és mentek tantermeikbe, hogy osztályfőnökeiktől 

átvegyék a bizonyítványukat és a könyvjutalmakat. Az alapítványi díjakat még a 

közös ünnepség alatt osztottuk ki azoknak a tanulóinknak, akik a tanév során 

szorgalmukkal, aktivitásukkal azt megérdemelték.  

A tanévzáró ünnepség keretében köszöntünk el két kolléganőnktől, Tutrai Sándor 

Lászlóné és Kozmáné Vastag Judit tanítónőktől. Munkájukat, emberségüket, 

hűségüket az iskolánkhoz ezúttal is köszönöm! 

Kívánok kollégáimnak, tanulóinknak jó pihenést, tartalmas nyarat, pozitív 

élményekkel való feltöltődést, hogy újult erővel, kipihenten kezdhessük el a 

következő tanévet! 

Szécsényi Marianna intézményvezető 

 

Erdei iskola 
A koronavírus miatt a hatodik és a 

hetedik osztálynak is elmaradt az erdei 

iskola az elmúlt két év során, de az idei 

tanévben május végén el tudtunk végre 

utazni. A lakiteleki „Kontyvirág” erdei 

iskolába mentünk öt napra. Hétfő reggel 

busszal indultunk az iskola elől.  

A két osztály közösen foglalta el a hat 

fős szobákat. Érdekes feladatok voltak a 

táborban és környékén. Egyik nap 

besétáltunk Tiszaalpárra, és közben 

megnéztük az élővilágot is. 
 

 
 

Ott megebédeltünk és vonattal mentünk 

vissza, ami nagyon jól esett a sok séta 

után. A kedvenc programunk a szerda 

éjszakai túra volt, ahol mókusokat 

kellett keresni. Öt nap alatt tanultunk a 

fokgazdálkodásáról, a folyó 

szabályozásáról és még sok másról. 
 

 
 

 Csütörtök este virslit, szalonnát és 

pillecukrot sütöttünk és eközben zenét 

hallgattunk. A reggelit minden nap mi 

készítettük, az ebédet és a vacsorát 

pedig egy étteremből hozták, ami 

mindenkinek nagyon ízlett. Vacsora 

után visszakaptuk a telefonjainkat és 

felhívhattuk a szüleinket.  

Nekünk nagyon tetszett ez az öt nap, 

szívesen visszamennék.  

 

 

Szurcsik Sára és Kaszás Petra 

 


