
Tanévzáró 

 

Tisztelt Vendégeink! 

Kedves Szülők! 

Kedves Gyerekek! 

Kedves Kollégáim! 

 

Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, még mindenki nagy lelkesedéssel, új 

tervekkel indult. Most itt a tanévzáró, az elmúlt tanév értékelése, és remélem, egy csodálatos 

nyári szünidő következik mindannyiunk számára. 

 

Visszatekintve elmondhatom, hogy a 40. jubileumi 

tanévünk is adott új feladatokat és hozott szép 

eredményeket. 

Talán az első osztályos kisdiákjainknak és az 

elballagott nyolcadikosoknak volt a legtöbb feladata. 

 

Az elsősök mindannyian megtanultak írni, olvasni, számolni, úszni. Sokan közülük 

dicséretesen. Csak így tovább! 

 

A nyolcadikosok a múlt héten ballagtak. 

Büszkék vagyunk mind az 59 ballagó diákra, hiszen majdnem mindannyian érettségit adó 

középiskolába kerültek. 49-en gimnáziumban, 9-en szakközépiskolában és 1 tanuló 

szakiskolában tanulnak tovább. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket és szép 

emlékeket visznek magukkal innen a Hajósból. 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Értékelve az egész éves tanulmányi munkátokat először azt a 205 tanulót szeretném 

megdicsérni, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el ebben a tanévben. 

Kiválóan teljesített 65 elsős kisdiák és kitűnő bizonyítványt kap 140 tanuló. 

7-en vannak, akik alsó tagozaton 4 évig példás magatartásúak, szorgalmúak, és kitűnő 

tanulmányi eredményt értek el, minden tantárgy minden részterületén, 



4.a osztály 

Kaló Gergely Boldizsár 

Laveczky Lóránt 

Stollár Szonja 

Tóth Hanna Léna 

Zsembery Viktória 

4.b osztály  

Malina Bálint 

Pogány Tímea 

Négy éven keresztül kimagasló volt a tanulmányi munkája 13 kisdiáknak 

4.a osztály 

Dimény Júlia, Mécs Máté, Róde Kinga, Takács Kamilla 

4.b osztály  

Dreiszker Attila, Misinkó Csaba  

4.c osztály  

Éder Adél , Kovács Marcell, Körömi Csaba, Nagy Tamás, Pánczél Petra, Ruff Patrícia, Tóth 

Kincső 

8 évig kitűnő tanulmányi munkája mellett példás volt a 

magatartása és szorgalma: 

Gyuricska Lilla 8.c 

Hidy Gábor 8.c 

Kovács Kristóf 8.b 

Varga Fanni 8.b 

Gratulálok a kiemelkedő, példaértékű teljesítményetekhez. 

 

Ebben a tanévben nevelőtestületi dicséretben részesül 12 tanuló. 

Bucsai Anna 7.a 

Hidy Gábor 8.c 

Kondrák Réka 7.a 

Kovács Kristóf 8.b 

Molnár Eszter 8.c 

Pásztor György 8.a 

Pécsy Fanni 7.b 



Pintér Fruzsina 7.a 

Róde Ádám 7.a 

Salamon András 7.b 

Salamon Márton 7.c 

Szabó Dóra 7.a 

 

Az idei év „Jó tanuló, jó sportoló” díját a ballagási ünnepségen adtuk át 

Simon Kinga és Pásztor György Zádor 8. osztályos tanulóknak. 

 

Példaértékű szorgalmuk és teljesítményük elismeréseként szintén a ballagáson Hajós-

iskoláért díjat kapott: 

Bukovácz Kata, Gyuricska Lilla, Hidy Gábor, Kovács Áron Bence, Kovács Kristóf, Scelsa 

Orazio, Varga Fanni 8-os diákok. 

 

Ebben a tanévben a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola minden diákja teljesítette a 

tanulmányi kötelezettségeit és mindenki felsőbb évfolyamba léphet. 

223 tanuló kap jutalomkönyvet és 117-en elismerő oklevelet a bizonyítványuk mellé. 

Osztályfőnökeitek értékelni fogják éves munkátokat a bizonyítványok kiosztásakor. 

Soha ne felejtsétek, hogy jobb eredményeket csak nagyobb szorgalommal, és még nagyobb 

fegyelemmel lehet elérni. 

 

Iskolánk hírnevét öregbítve sokan értetek el szép eredményeket a különböző tanulmányi 

versenyeken.  

 

A tanulmány versenyeken országos helyezést ért el: 

Qaderi Amina a Kaán Károly Természet- és Környezetismereti versenyen 9. helyezést 

Szittya Marcell 4., és Takács Kamilla 6. helyezést ért el a Herman Ottó Természetismereti 

versenyen 

A kiemelkedő 3. helyen végzett a Herman Ottó Természetismereti versenyen Jávor Koppány és 

Kurják Szabolcs. 

Az általános iskolások között kimagaslóan szép országos 4. helyezést érte el Hidy Gábor az 

Öveges József fizikaversenyen. 

 

A tanulmányi versenyek megyei eredményei közül a legjobbak: 



Zrínyi Ilona matematika versenyen megyei 7. helyen végzett Simonváros Zille.  

Bolyai matematika csapatversenyen a 3. osztályosok megyei 4. helyezést értek el. 

Csapattagok: Kurják Szabolcs, Török Miksa, Fischer Hanna, Jávor Koppány 

Megyei idegennyelvi vers- és prózamondó versenyen 3. helyezést ért el Ács Patrik és Szittya 

Dániel 

A tanulmányi versenyeken helyezést elért tanulóknak és a felkészítő pedagógusaiknak 

gratulálok. 

 

A Diákolimpia Országos döntőiben nagyon sokan vettetek részt iskolánkat képviselve. 

Gratulálok minden elért eredményhez, melyek közül most a legkiemelkedőbbek következnek. 

 

Kézilabda csapatunk 5. helyezést ért el a napokban Pécsen. A legjobbak között végeztek. 

Botyik Máté, Csákvári Jenő, Fábián Tamás, Frei Mihály, Hévizi Kristóf, Kormos Péter, 

Kassai Levente, Lauber Tardos, Palasics Kristóf, Poroszkai Bogdán, Tábik Bence, Vilhelm 

Tamás 

 

Atlétika 4x100 leány váltó csapatunk országos 4. legjobb időt futotta a döntőben 

Varga Vivien, Frei Dalma, Bucsai Anna, Pavkó Natália 

Sakkban 

Lauber Kolos 2.a osztályos tanuló országos 3. helyen végzett 

Atlétika kislabdahajításban  

Fábián Tamás országos 2. legjobb eredményét érte el. 

Kardvívásban 

Walter Lilla szintén ezüst érmes lett 

Snowboard paralel szlalomban országos 1. helyezést ért el 

Hrustinszki Tamás 

Köszönöm sportolóink edzőinek, testnevelőinek felkészítő 

munkáját. 

 

A városi Jó tanuló, jó sportoló ünnepségen nagyon sok Hajósos 

diák vehet részt hétfőn. 

Iskolánk legeredményesebb tanulójaként 

Varga Vivien 7. a osztályos diák veheti majd át a városi „Jó 

tanuló, jó sportoló” díjat. 



Szintén nagyszerű teljesítményt nyújtottak az angol nyelvvizsgások. 

Bautista Soldevila Áron 

Békési Lea 

Bosnyák Ágoston 

Frei Dalma 

Kiss Rita 

Kovács Kristóf 

Ratkai Csaba 

Pintér Fruzsina 

Róde Ádám 

Salamon Márton 

Szeredi Regő 

 

A nyáron egy nemzetközi táborban Balatonlellén Bodnár Tímea és Molnár Eszter  

8.c osztályos tanulók képviselhetik iskolánkat. 

 

Kedves Szülők! 

 

Ezekhez a szép eredményekhez Önöknek is gratulálok. 

Évzáró ünnepségünkön lehetetlen minden eredményt bemutatnunk. 

Kérem, látogassanak el iskolánk honlapjára, ahol minden versenyeredményről tájékoztatást 

adunk. 

Köszönöm segítségüket, mellyel rendezvényeinket, szakköreinket, edzéseinket, az erdei 

iskolákat, a tanulmányi kirándulásokat, sportversenyeinket támogatták. 

Segítették az iskola működését, szépítették a gyerekek környezetét, bekapcsolódtak az iskolai 

programjainkba. 

Sokáig tartana minden szülői felajánlást, munkát, támogatást felsorolnom. Köszönjük. 

A ballagáson a gyermekeket, közösségeket támogató kiemelkedő tevékenységéért Dr Kovács 

Imre és Urbán Csaba ballagó szülők vehették át a Gyermekeinkért díjat. 

A tanév legkiemelkedőbb egyik szülői rendezvénye az alapítványi bál volt. 1.000.000,- Ft-ot 

különített el a kuratórium a sportjátszótér megépítésére, melyet Gödöllő Város 

Önkormányzata további 1 millió forinttal egészített ki. 

A Családok és Tehetségek napján példaértékű volt a szülők összefogása, hálásak vagyunk a 

nap sikeres lebonyolításáért és a nagyon jó hangulatáért.  



Szeretném megköszönni a Szülői Közösség Vezetőinek szervező munkáját, az alapítványaink 

kuratóriumi tagjainak önkéntes tevékenységét.  

 

Kedves Kollégáim! 

 

Köszönet a sok törődésért, szeretetért, amellyel tanítványaitokat neveltétek – tanítottátok 

ebben a tanévben is. Hivatástudatotoknak köszönhető az a kimagasló eredmény, amellyel 

iskolánk büszkélkedhet. Az Országos kompetenciamérés eredményei alapján tanítványaink 

országos szint feletti teljesítményt nyújtottak. 

 

Most egy nagyon kellemes; szeretetből fakadó 

kötelességemnek kell eleget tennem. 

Szeretném átadni a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ pedagógus napi emléklapját a jövő 

nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató 

munkájáért  

Fazekasné Katona Magdolna 

Konczné Kovács Mária 

és Ács Tibor pedagógus kollégáimnak. 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői 

Tankerületének és Gödöllő Város Önkormányzatának, hogy iskolánk 680 diákja nyugodt 

körülmények között sikeresen fejezhette be a 2013/2014-es tanévet. 

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetben, és ezennel a 40. jubileumi tanévet 

BEZÁROM. 

 

 


