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Még egy hónap és véget ér a 2008/09-es tanév. Gyorsan múltak idén is a dolgos mindennapok, a 
hitben és bölcsességben való növekedés lépései. Akadtak köztük természetesen problémák is, de 
sokféle megújulás, rengeteg program, esemény, sikeres tanulmányi, sport, és hittanverseny, kiál-
lítás, hangverseny tett örömtelivé és elégedetté bennünket. Köszönöm ebben a tanévben is kollé-
gáim és dolgozóink munkáját és az őket támogató szülői háttér segítségét.

Külön szeretettel köszöntöm a 2009. év ünnepeltjeit!

A tanári pályán 30. jubileumi évét töltő Ulrichné Országh Máriát, aki az elsők között kezdett 
dolgozni iskolánkban, s tanítja a számítástechnika,  a technika, a matematika tantárgyakat,  és 
nem utolsó sorban az emberséget tanítványainak.

Az óvodai dolgozók közül az idén 25.  jubileumát ünneplő Demeter Ferencnét, Ica  nénit, aki 8 
éve  igyekszik  óvodánkban  a  kicsik  gondját  viselni  és  tanítgatni  őket  a  közösségi  élet  első 
lépéseire.

Köszöntöm tanári pályájának 25 éves évfordulóját töltő Sinkó Zoltán tanár urat is, aki 4. éve ta-
nít iskolánkban, s szerez örömet a sportot és a „röpit” (kisdolgozatot) kedvelőknek.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezekben a gazdaságilag nehéz időkben sikerült létrehoznunk az 
iskola kezdeményezésére a „Szent Margit Szociális Alapot” a „Mindenkinek használni” Iskolai 
Alapítvány, az iskolai Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat együttműködésével. Mot-
tója:  Mt 25.40 „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, ve-
lem tettétek”. Célja a szociálisan nehezebb helyzetben lévők (sokgyermekesek,  gyermekeiket 
egyedül nevelők, átmenetileg anyagi nehézségekkel küzdők) gyermekeinek támogatása. Ebben a 
rendszerben összesen 28 tanulónak tudtunk váltva, több hónapon át ingyen étkezést biztosítani, 
valamint lehetőség nyílt több tehetséges tanuló versenyeinek támogatására is. Tervezzük az érin-
tettek osztálykirándulásainak anyagi megsegítését, és a nem ingyen tankönyves, de anyagi ne-
hézségek között élők tankönyv költségeinek enyhítését is. Köszönöm a szülők egyéni hozzájáru-
lását!  A májusi gálán és a szülői értekezletek idején lehetőséget biztosítunk mindazoknak, akik 
egyénileg is szeretnének hozzájárulni a nehezebb helyzetben lévők támogatásához.

Természetesen idén is sok szeretettel várunk minden kedves szülőt, nagyszülőt, gyermeket és ér-
deklődőt a második  CiNKe gálára, hogy óvodásaink, tanítványaink és a kollégista nagylányok 
bemutathassák mi mindent tanultak, és mennyi talentumot bontakoztattak ki ebben az évben. 
Reméljük, hogy elfogadják meghívásunkat, és velünk együtt jól szórakoznak majd!

Késmárki Tiborné

„Gyermekeim, ahol a munkátok, a többiek, testvéreitek, vágyaitok és szeretetetek tárgyai vannak, ott van a Krisztussal való napi 
találkozásotok színhelye. A világ leganyagibb dolgai közepette kell szentté válnunk, szolgálnunk Istent és minden embert.”

Szent Josemaría Escriva: Beszélgetések, 113


