
Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 

Most gyertek szabadmellű örömök, 

S pusztuljatok bilincses iskolák!” 

E sorokat Ady Endre írta több mint száz évvel ezelőtt, de valljuk be az előbb idézett sorok ma 

is igen aktuálisak, és egyáltalán nem baj, hogy ti is ezt gondoljátok most gyerekek. Minden 

szeptemberben mikor elkezdünk egy új tanévet, arra gondolunk milyen hosszú lesz az előttünk 

álló 10 hónap, de visszatekintve csak egy röpke pillanat volt. És most elérkezett a várva várt 

nap! Itt a tanév vége! 181 tanítási nap után lezártuk a tanulmányi évet, s az ünnepséget követően 

az osztályfőnökök kiosztják az osztályokban a bizonyítványokat. 

A tanévzáró kicsit számadás is a tanévben elvégzett munkáról. Azt vallom, hogy az iskola két 

alapfeladatának - az oktatásnak és a nevelésnek - megfelelő összhangban kell lennie. Nekünk, 

pedagógusoknak az a dolgunk, hogy a ránk bízott tanulókkal megtanítsuk az előírt tananyagot, 

felkészítsünk benneteket a következő fokra, vagy a nyolcadikosokat a felvételire, a 

középiskolára.  Az oktatás mellett a nevelés pedig a mindennapok része, 

megnyilvánulásainkkal, közös értékrendünk közvetítésével tesszük azt nap, mint nap.   

És hogy ez a munka a 2021/2022-es tanévben kikkel és hogyan valósult meg? 

353 tanulóval, 33 pedagógus helyett 25 fő pedagógussal, 4 NOKS munkatárssal, 5 fő 

pedagógiai asszisztenssel. 

És az eredményekről néhány számadat: kitűnők száma:  88 fő,  

Az iskola átlaga: 4,18 

A legjobb alsós osztály: 2b Átlag: 4,7 

A legjobb felsős osztály: 6a Átlag: 4,34 

8 éven át kitűnő tanuló volt:  6 tanuló 

Továbbtanulásról néhány adat : 40 fő tanul tovább.  

Gimnáziumban:  6 fő / 15 % 



Szakgimnáziumban: 23 fő / 58 % 

Szakközépiskola: 11 fő / 27 % 

Sajnos nem mindenkinek sikerült 10 hónap alatt elsajátítani az adott tanév követelményeit. 

Vannak olyanok, akik jövőre újra megpróbálják és olyanok is, akik augusztusig haladékot 

kaptak, hátha sikerül. 

Évismétlésre bukott: 11 tanuló (ebből 9 a hiányzásai miatt nem osztályozható) 

javítóvizsgát tesz: 26 

hiányzásai miatt nem osztályozható: 9 fő 

A legnehezebbnek a földrajz, fizika és a kémia tantárgy bizonyult. Legjobb átlaga a rajz 

tantárgynak van. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy idén is megyei, területi, sőt országos versenyeken, vettek 

részt diákjaink, s szép eredményeket értek el. Köszönöm az ő szorgalmukat, kollégáim 

munkáját és a szülők segítségét is. Ezen eredmények Újszász és az iskola jó hírét viszik tovább.  

A teljesség igénye nélkül néhány kimagasló versenyeredményünk: 

Molnár Adrienn 6. b  

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi verseny I. kategória 2. hely 

Steczina Nikol 6. b 

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi verseny I. kategória 8. hely 

Debrei Alexandra 5. a  

Olvass többet! határtalanul -magyarul 

nemzetközi verseny I. kategória 10. hely 

Ézsiás Lotti 6.b 

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi verseny I. kategória 10. hely 

Makula Kevin 6.b 

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi verseny I. kategória 12. hely 

Horváth Gabriella 5. a  

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi verseny I. kategória 18. hely 

Szabó Orsolya 8. a 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

megyei forduló 5. helyezés 



Zsigmond Virág 8. b 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

megyei forduló 6. helyezés 

Blum Dániel 8. a 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

megyei forduló 9. helyezés 

Pomázi Boróka Zita 8. b 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

megyei forduló 13. helyezés 

Farkas Alina, Konka Zsombor, Horváth 

Levente 4.a Farkas Jenő 4.b  Szeresd a Földet! - projektverseny 5. hely 

Jarábik Csanád (2.b), Rab Bertold (2.a), 

Zsigmond Tímea (2.a) Szeresd a Földet! - projektverseny 8. hely 

Csábi Luca, Silye Heléna, Nagy Liliána, 

Zsákai Dzsamila 5.b 

Szeresd a Földet! - projektverseny 8. 

helyezés 

Pap-Valentin Gabriella (3.a), Nagy Bence 

(3.a), Bubán Csenge, Gajdos Rajmund Bolyai Csapatverseny 13. hely 

Csábi Luca, Rab Laura, Tóth Tibor, Zsákai 

Dzsamila Bolyai Csapatverseny 11. hely 

Lukács Sándor 5.a Zrínyi Mat. vers. 19. hely 

Zsigmond Virág 8.b 

Szegő Gábor megyei matematika verseny 

13. hely 

Bábosik Balázs 8.a országos makettkészítő  

Szentgyörgyi Általános Iskola angol 3. hely 

 

Domonkos Dániel 7.a országos makettkészítő verseny 1. helyezés 

 

 

Öröm kiemelni, hogy hagyományos programjaink és ünnepeink mellett az idei tanévben új 

programelemekkel gazdagítottuk kínálatunkat, melyek nagyon sikeresek voltak. Kiemelt 

rendezvényeink voltak pl: szeptemberben az Erdei iskola az Újszászi Parkerdőben, mely az 

Erdő hete címet viselte.  

Tervezett és megvalósult programjainknak köszönhetően sikeresen pályáztunk az Öko-iskolai 

címre. Szerveztünk egészségnapot, mentálhigiénés projekthetet, Őszi kavalkádot Vörösmarty 



témahetet, farsangi mulatságokat, Pályaorientációs napot, méltó módon ünnepeltük meg a 

költészet napját, a karácsonyt, a gyermeknapot. Minden osztály szervezett 

osztálykirándulásokat, amelyeken a tanulóközösség 90%-a részt vett. Ezúton is szeretném 

megköszönni Dobozi Róbert Polgármester Úr anyagi támogatását, mellyel hozzájárult ahhoz, 

hogy minden kirándulni vágyó gyermek részt tudjon venni a kirándulásokon. Mintegy 60 tanuló 

kapott anyagi támogatást az Önkormányzattól, mely az érintett családoknak igen nagy segítség 

volt. 

Hagyományteremtő céllal új elemként jelent meg a nyolcadikos ballagáson, hogy a nyolcadikos 

tanulók egy fát ültetnek az iskola udvarára, így kívánnak nyomot hagyni intézményünkben és 

így járulnak hozzá a környezettudatosság eszméinek megvalósulásához. Az első fát, melyet a 

június 15-i ballagáson diákjaink elültettek, Kalóné Sajben Éva Alpolgármester Asszony 

felajánlásából vásároltuk meg. 

Szeptemberben új versenyt hirdettünk kompetenciaverseny néven a 6. és 8. évfolyamon, azokon 

az évfolyamokon, ahol a tanulók minden év májusában kompetenciamérésben vesznek részt. 

Célunk a versennyel a tanulók érzékenyítése, felkészítése volt a mérésre. A minden hónapban 

megoldandó feladatlapok matematika, szövegértés, természettudományos és idegen nyelvi 

feladatokat tartalmaztak. A verseny fő díja egy ingyenes részvétel a nyári parkerdei táborban. 

A táborban való részvétel a Gyere Segíts Alapítvány finanszírozásával valósul meg. A verseny 

győztesei: 6. évfolyam Agócs Laura és Szőke-Bóta Balázs, 8. évfolyamon Pomázi Boróka. 

Gratulálok nekik és kívánok nagyon jó táborozást. Polgármester Úr! Értesítés átadása. 

Végül május 14-én megtartottuk I. Kerti partynkat. Az érdeklődés és a siker hatalmas volt. 

Közel 500 támogatói jegy kelt el, így a fellépő gyermekekkel együtt mintegy 700 ember 

szórakozhatott az iskolaudvaron ezen a kellemes szombat délutánon. A szülői munkaközösség 

oroszlánrészt vállalt a szervezésben és lebonyolításban. Szülők üzemeltették a büfét  és néhány 

lelkes szülő Eszesné Melinda kolléganővel összefogva mintegy 600 palacsintát sütöttek ki és 

adtak el. A bevétel egy részéből iskolánk IKT eszközparkját szeretnénk bővíteni. Itt szeretnék 

külön köszönetet mondani Muczáné Csényi Szilvia SZMK elnöknek, aki a szülőket összefogva 

segítette munkánkat. 

 

 



Kedves Szülők! 

Az Önök adományai és tombolafelajánlásai mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a 

rendezvényt ilyen sikerrel tudtuk zárni.  

Természetesen egész évben élvezhettük támogató jelenlétüket iskolánk életében. Szeretném 

kiemelni, hogy nagyon jóleső és fontos segítség volt a gyerekek kísérése, utaztatása egy-egy 

versenyre, ECDL vizsgára, az osztály, vagy az iskolaudvar rendezésében való részvétel, 

játszótér felújítás, jelmezek készítése és még hosszan sorolhatnám.  

Tisztelt Szülők! 

Tisztában vagyunk vele, hogy Önök a legdrágább kincsüket adják át minden év szeptemberében 

nekünk, s mi szakmai tudásunkkal és emberi tartásunkkal tudjuk csak kivívni, s továbbra is 

megőrizni az Önök tiszteletét. Köszönöm, hogy bizalmukkal megtisztelték az Újszászi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusait azzal, hogy iskolánkba íratták gyermekeiket, 

ránk bízták nevelésüket, oktatásukat, s hogy egész évben kitartottak mellettünk, és a bizalom 

nem tört meg. Köszönöm! 

Ugyancsak köszönjük az Önkormányzat, a civil szervezetek és cégek/vállalkozók támogatását, 

hiszen ezáltal gyermekeinknek nyújtott programjainkat tehettük színesebbé, vagy éppen 

szépíthettük iskolánkat. 

 Tisztelt Vendégeink, kedves szülők, kedves Gyerekek! 

2022. januárjában az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a 

„Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2021” cím elnyerésére, mellyel a 2020/2021. 

tanévben kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elérő tanulókat kívánja elismerni. Fehér 

János az UVVSE alelnöke minden évben figyelemmel kíséri ezt a kiírást és felterjeszti 

településünk arra érdemes sportolóit. Ebben az évben Magyarország jó tanulója jó sportolója 

címet 2 újszászi fiatal, Vörösmartys diák nyerte el. 

Ők: Lénárt Liza 6. a és Oláh Barbara 7.b osztályos tanulók. Szívből gratulálok gyerekek a kiváló 

teljesítményetekhez és gratulálok szüleiteknek is, akik támogatnak benneteket ezen az úton. 

Kívánok nektek a jövőben is sok sikert és csillogó eredményeket. Felkérem Fehér Jánost az 

UVVSE alelnökét, hogy adja át tanulóinknak a díjakat. 



Mint minden tanévben, az idén is kihirdetjük az Újszászi Vörösmarty Jó tanulója, jó sportolója 

díjat.   

Ezt minden évben olyan 8. évfolyamos tanuló kapja, aki kiváló tanulmányi munkájával 

és élen járó sporttevékenységével példaként állhat diáktársai előtt. Ebben az évben a 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Jó tanulója, jó sportolója Pomázi Boróka. Jutalma 

pedig egy 10.000 Ft-os Dechatlon vásárlási utalvány, melyet Vörösmarty Tanulmányi és 

Sportalapítvány adományoz.  

Kedves Gyerekek! 

A bizonyítványban lévő jegyek, értékelések egyértelművé teszik, hogy mit sikerült elérnetek 

2021/2022-es tanévben. Többségetek elégedett lehet a bizonyítványban lévő jegyekkel, igazán 

büszkék lehettek magatokra. Sokat dolgoztatok, tanultatok, ezt bizonyítja a 89 kitűnő 

bizonyítvány is. A kitűnő tanulók jutalma a gyönyörű bizonyítványon és csodaszép 

jutalomkönyvön túl egy Cirkuszbelépő is a Fővárosi Nagycirkuszba. A kupon felhasználásáról 

szóló tájékoztató levelet megtaláljátok a bizonyítványotokban. 

A nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók a Vörösmarty Tanulmányi és Sport 

Alapítvány jutalomkönyvét vehetik át. A jutalomkönyvek átadására felkérem Bogárné Simon 

Klára címzetes igazgató asszonyt, az alapítvány elnökét. 

Ha a legkiválóbbakról beszélünk, nem mulaszthatom el, hogy megemlítsem azokat a 

pedagógusokat és munkatársakat, akik a 2021/2022-es tanévben végzett munkájukért a 

Szolnoki Tankerületi Központ elismerő oklevelét vehették át pedagógusnapon. Ők: Eszesné 

Csizmadia Melinda, Sulyok Marianna, Buzás-Ács Enikő, Kalóné Seres Anna, és tantestületünk 

legfőbb segítője Ágotai Emese. Bogárné Simon Klára címzetes igazgató asszony pedig a 

szolgálatért emlékérmet vehette át Szutorisz Szügyi Csongor igazgató úrtól. 

És kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor szólítom azokat a negyedikes és nyolcadikos 

szülőket, akik az elmúlt 4 évben munkájukkal segítették és támogatták az osztályfőnökök 

munkáját. 

1. Konkáné Pozsgai Tímea, Horváth Lászlóné, Bubori Józsefné 4.a 

2. Juhász Betti, Kalmár Anita, Juhász Erzsébet 4.b 



3. Vakhal Erzsébet, Bubori Józsefné 8a 

4. Alföldiné Hende Márta, Dombainé Pozsgai Andrea, Földi Henriett, Vígh Klára 8.b 

Bizony elmondhatjuk, hogy sokat és keményen dolgoztunk az idén is, és eljött a jól 

megérdemelt pihenés ideje. Eljött az ideje, hogy azok a dolgok, amelyeket tanultatok gyerekek, 

leülepedjenek annyira, hogy szeptemberben ismét legyen hely az új és érdekes tananyag 

számára. Hogy feltöltődjünk, új erőt gyűjtsünk, hogy szeptemberben újult erővel, hittel és 

lendülettel vegyük az akadályokat. 

Kedves Vendégek, kedves kollégák, gyerekek!  

Egy kolléga van, akinek a nyári feltöltődés nem ér véget augusztus végén.  

Bár: Minden történet véget ér valahol, de az életben minden vég, valami újnak a kezdete!  

Míg nyolcadikosainknak most kezdődik az igazi nagybetűs élet, addig Darókné Nagy 

Zsuzsanna, Zsuzsika néninek a mai nappal zárul iskolánkban eltöltött több, mint  40 éves 

szolgálata, számára a valami új a nyugdíjas éveinek kezdetét jelenti. 

Drága Zsuzsa! Mindenki egy megbízható, pontos, precíz, önmagával és másokkal szemben is 

egy nagyon magas mércét felállító emberként ismerhetett meg és ismerhet téged, aki munkájára 

minden területen nagyon igényes. Óráidat az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, 

a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemezte. Kitűnő 

pedagógiai érzékkel, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktattál és neveltél 

tanulót, szülőt és kollégát egyaránt. A klasszikus pedagógus megtestesítője, településünk 

meghatározó tanáregyénisége vagy.  

Kedves Zsuzsa! Az első tanító emlékét soha nem felejti el senki, volt tanítványaid sem, én sem. 

Te pályakezdő tanító néniként, én pedig 6 évesként szinte együtt léptük át az iskola küszöbét. 

Azóta sok-sok év eltelt, az emlékek megkopnak. De vannak képek, amelyek sosem törlődnek 

ki. Például az hogy, hogy csodáltam igényességedet, kifogástalan megjelenésedet, tartásodat. 

Szigorú, de következetes voltál, ragaszkodtál a szabályok pontos betartásához. Elismerés volt 

minden dicséreted.  

Aztán kollégaként is volt szerencsém megismerni téged. Nagyon jó szívvel gondolok vissza 

ezekre az évekre is. A kiváló osztályközösségekre, amelyeket feladtál ötödikbe, az igényes, 



színvonalas és látványos iskolai produkcióidra, Gála műsorszámokra, karácsonyi műsorokra, 

vagy a Kerti partyn bemutatott osztályprodukcióra, amelyben már érezhető volta a   búcsúzás 

illata. Köszönjük neked ezt a sok-sok emléket.  

Engedd meg, hogy tanítványaid és munkatársaid nevében egy csokor virággal köszönjem meg 

az itt eltöltött több, mint 40 éves munkádat. Szeretettel várunk vissza bármikor, az iskola kapuja 

előtted mindig nyitva áll. A mai nappal kezdődik a jól megérdemelt pihenés időszaka. Kívánom, 

hogy legyen időd mindarra, amire az iskola miatt nem tudtál időt szakítani. Annál csodálatosabb 

érzés nincs a világon, mint ha valakit nagyon sokan szeretnek. Ez az érzés, amely mindig veled 

lehet, hisz tudom, hogy Téged nagyon – nagyon sokan szeretnek. Büszke vagyok arra, hogy 

együtt dolgozhattam Veled! Kívánok hosszú, szép nyugdíjas éveket.  

Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatársamnak a tanév során sok esetben 

nehezített munkakörülmények közötti munkavégzést, amivel hozzájárultatok a tanév sikeréhez. 

Több iskolán kívüli programmal gazdagítottátok diákjaink életét. Köszönöm a pedagógiai 

asszisztensek, NOKS-osok, a technikai dolgozók mindennapos fáradozását, erőfeszítését, ami 

nagymértékben hozzájárul az Újszászi Vörösmarty pozitív megítéléséhez. 

Végül engedjenek meg egy személyes gondolatot: én az első igazgatói évemet zárom. 

Köszönöm szépen minden kollégámnak, a segítséget és a helytállást, a szülőknek a támogató 

együttműködést, a gyerekeknek a szeretetet, amit kaptam, ezek nekem nagyon sokat jelentettek, 

jelentenek! Számítok rátok/számítok önökre jövőre is! 

Gyerekek, arra kérlek benneteket, hogy legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra és 

társaitokra egyaránt. Mindenkit épségben, egészségben, nagyra nőve és kipihenten szeretnék 

látni a szeptember 01-i tanévnyitó ünnepségen. 

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetben, és ezennel a 2021/2022-es tanévet 

bezárom. 


