
 

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! Kedves Kollegák! 

Ennek a rendkívüli tanévnek is a végére értünk. Rendkívüli, hiszen március 16-tól áttértünk a digitális 

oktatásra. Nem voltunk felkészülve rá, nem voltak előzetes tapasztalatok. Sok nehézséget okozott a 

diákoknak, szülőknek, és pedagógusoknak egyaránt. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a 

kitartásért, a segítségért, és az együttműködésért. Összefogás nélkül nem tudtuk volna ezt a nagy 

feladatot megoldani, és sikeresen zárni a tanévet. Sikeres tanév, mert 86 kitűnő bizonyítványt 

osztottunk ki az elsősök kiválóan megfelelt értékelésével együtt. Gratulálunk nekik! Pótvizsgára, 

évismétlésre senkit nem kellett utalni. Kimagasló tanulmányi,- sporteredményért, és közösségi 

munkáért 20 tanulónk részesült nevelőtestületi dicséretben, büszkék vagyunk rájuk. Büszkék vagyunk 

azokra a tanulókra is, akik megtartották korábbi eredményeiket, vagy javítani tudtak rajta. 

Június 15-én elbúcsúztunk a nyolcadikosainktól a szülők jelenlétében, sajnos a körülmények nem 

engedték, hogy hagyományos módon az egész iskola előtt engedjük Őket útjukra. 18-an 

gimnáziumban, 36-an szakgimnáziumban és 4-en szakiskolában tanulnak tovább. Bízunk benne, hogy 

sikeresen megállják helyüket a középiskolában is, és szép emlékeket visznek magukkal a „Halmi” 

suliból. 

Kedves Szülők! 

A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni Önöknek, hogy ebben a gondokkal, 

váratlan helyzetekben bővelkedő évben partnereink voltak, segítették munkánkat. Szeretném 

köszönetemet kifejezni Garai Anitának, aki SZMK elnökként éveken keresztül irányította a szülői 

munkaközösséget, segítette, támogatta iskolánkat. 

Kedves Kollégák! 

Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatársamnak a tanév során a rendkívüli 

munkakörülmények közötti munkavégzést, helytállást, amivel hozzájárultatok a tanév sikeréhez. 

 

Végül engedjenek meg egy személyes bejelentést: 40 évet töltöttem iskolánkban pedagógusként, 

ebből 16 évet igazgatóként, és úgy döntöttem, kérem a nyugdíjazásomat. 40 csodálatos évet töltöttem 

itt a gyerekek között, sok szép emlékkel, munkával, eredménnyel, s néha kudarccal ötvözve. Köszönöm 

mindenkinek a bizalmat, a támogatást, mellyel segítették pályámat. 

Az igazgatói feladatokat augusztus 15-től Vízvári Edit látja el. Kérem, támogassák Őt is, hogy iskolánk 

továbbra is eredményes maradjon! 

Mindenkinek jó pihenést, és egészséget kívánok a nyári szünetre! 

 

Horváthné Nedreu Klára 

igazgató 


