
A  30. TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 

Szülőként az ötödik tanévnyitó ünnepélyemre mentem 2018. szeptember 3-án a Szigethalmi 

Széchenyi István Általános Iskolába, immár három kislányomat kísérve. A tavalyi év során 

felújított épület tornatermébe lépve a vendégeket a 30 éves évfordulóra emlékeztető díszlet 

és mini tárlat fogadta, jelezve, hogy az iskola a 30. jubileumi tanévét fogja megkezdeni 

néhány percen belül. 

Amikor a tornaterem megtelt, csakúgy mint 30 éve minden szeptemberben, a diákok, 

pedagógusok és meghívott vendégek jelenlétében  8 órakor, a Himnusz eléneklésével és az 

iskolai zászló bevonulásával megkezdődött a tanévnyitó ünnepély.  

Megható pillanatok következtek, amikor a hagyományokhoz híven az első osztályos kisdiákok 

nevei felhangzottak, és közben a nyolcadik osztályos tanulók kézen fogva bevezették az 

ünnepélyre az iskola legifjabb tanulóit, akik már a jubileumi tanévet jelző „Széchenyis” 

jelvényt viselték ruhájukon. Versekkel köszöntötték a tanévet: Miklós Annabella (1.a) , 

Miklós Tamara (3.a) , Mociar Noémi (3.a)  és Tulipán Szabina 7.a  osztályos tanulók. 

Egyed Jolán  igazgatónő szavai köszöntötték a 30. jubileumi tanévet, majd megemlékezés 

következett az 1988. szeptemberi első évnyitóról. Deák Boglárka (4.b) a korabeli Pest megyei 

Hírlap   cikkének egy részletét olvasta fel, amely a „Marlyn-telepi” új iskola megnyitásáról 

tudósított, ezután az igazgatónő az iskola első igazgatóját, Miklós Istvánné, Kati nénit 

köszöntötte virágcsokorral a jeles évforduló alkalmából. Kati néni nosztalgikus hangulatban 

idézte fel az első itt kezdett tanévet, a délelőtti és délutáni tanítási rendet, a feledhetetlen és 

minden akadályt legyőző társadalmi összefogást, aminek eredményeképp az iskola 

elkészülhetett. A jeles évfordulóhoz kedves szavakkal gratulált a jelen levő Fáki László 

polgármester úr is, majd vidám kisfilmet nézhettünk meg a kivetítőn az elmúlt 30 év fotóiból, 

sőt még az iskola pedagógusaiból összeállt alkalmi kórus is vidám szülinapi  dallal 

köszöntötte a tanévet, a refrént már együtt énekelve, tapsolva a gyerekekkel. 

Az emelkedett pillanatok hamar tovaszálltak, és az igazgatónő visszavonhatatlanul 

megnyitotta a 2018-2019. tanévet, amely minden diáknak és pedagógusnak a komoly és 

kitartó munka kezdetét jelentette. Ennek ellenére az összes gyermek széles mosollyal az 

arcán hagyta el az ünnepség helyszínét. 

A 30 éves jubileum természetesen ezzel nem ért véget, mert a tanév folyamán számos 

további eseménnyel emlékezik majd az iskola az évfordulóra. Az iskolában a 30 éves mini 

tárlat továbbra is megtekinthető, és 10 év után ismét  Évkönyv és Iskolaújság  jelenik meg az 

iskola 30 éves fennállása alkalmából. 

Dr. Petyi Beáta 

szülő 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 


