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Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kollégák! 

 

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet tanár és diák is 

ugyanazzal a lelkesedéssel vár. A tanévzáró ünnepély – bizton mondhatom - ilyen 

alkalom szokott lenni. 

Most, a 2019/2020. tanév végén - a várva várt tanévzáró ünnepély helyett - csak a 

bizonyítványok gyors kiosztása és az évzáró gondolatok honlapon történő 

megjelentetése maradt tanárnak és diáknak egyaránt. 

A búcsú hangulata már korábban megérintett bennünket, amikor tanáraink 

ballagási kisfilmünkkel elköszöntek nyolcadikosainktól. Büszkék vagyunk mind a 81 

ballagó diákra, hiszen valamennyien felvételt nyertek választott középiskolájukba.  

Bízunk benne, hogy sikeresen megállják majd a helyüket, és szép emlékeket visznek 

magukkal a Fenyő térről. 

Bármily rendhagyó is ez az idei évzáró, a tanév végén szokásos számvetésünket 

el kell végeznünk. S ha visszatekintünk az elmúlt 9 hónap eseményeire, elmondhatjuk, 

hogy ismét eseménydús év áll mögöttünk. Igaz, hogy az utolsó hónapok különleges 

erőpróba elé állítottak bennünket, de közös erővel sikeresen vettük az elénk gördülő 

akadályokat. Köszönöm minden résztvevő kitartását, szorgalmát, munkáját, hiszen a 

távoktatásban csak a szülők, diákok, tanárok szoros együttműködésével lehettünk 

eredményesek. 

Eredményekben pedig a 2019/2020. tanévben sem szenvedtünk hiányt. A 

legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulóinknak büszkén „nyújtjuk át” ezen a 

rendhagyó évzárón is díjainkat. Kezdem rögtön ballagó diákjainkkal. 

  



 

Nyolc éven át mindig kiváló eredménnyel (kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal) zárta a tanévet: 

               

László Vanda 8.A  László Vanessza 8.A         László Vivien 8.A 

 

            

Szemenyei Barnabás 8.A            Uzonyi Hanna 8.A     Kocsis Viktória 8.B 

 

  

    Szőke Boglárka 8.B          Scheiber Robin 8.D 

 

Gratulálunk szép eredményeikhez! 



Iskolánk díját, a „Fenyő-díjat” azok a tanulók kaphatják, akik valamely tantárgy, sport 

vagy a közösségért végzett munka területén kimagasló teljesítményt nyújtottak. 

A 2019/2020. tanévben Fenyő-díjat kapnak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

László Vanda 8.A  

az atlétikai versenyeken elért 

kimagasló eredményeiért. 

Pete Máté 8.D  

a közösségért végzett 

kimagasló munkájáért. 

az Öveges József Kárpát-medencei fizika versenyen elért megyei 3. helyezéséért, a 

természettudományos tantárgyak terén nyújtott kimagasló teljesítményéért, a 

diákönkormányzat vezetőségében végzett munkájáért. 

a megyei, területi és országos 

német versenyeken elért 

kimagasló eredményeiért. 

a kerületi, területi informatikai 

versenyeken, az országos helyesírási 

versenyen elért eredményeiért, 

szorgalmáért, közösségi munkájáért. 

Vörös Áron 8.B 

Baumbach Bianka 6.A Boros Kata 6.C 

Gratulálunk! 

 



A „Feltörekvő Fenyőért” Közhasznú Alapítvány díjait az a tanuló kaphatja, aki nyolc 

éven át kiemelkedő eredményeket ért el a német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi 

kultúra ápolásában. 

A 2019/2020. tanévben Alapítványi díjban részesülnek: 

 

 

Kimagasló tanulmányi eredményéért, a német nemzetiségi 

nyelv ápolásáért, a Litteratum országos német versenyen 

elért 4., az Interfa nyelvi német versenyen elért 2. 

helyezéséért László Vanessza 8.A osztályos tanuló. 

 

 

 

 

 

Kimagasló tanulmányi eredményéért, a német nemzetiségi 

nyelv ápolásáért, a Litteratum országos német versenyen 

elért 4. helyezéséért László Vivien 8.A osztályos tanuló. 

 

 

 

 

 

 

Kimagasló tanulmányi eredményéért, a német nemzetiségi 

nyelv ápolásáért, a Litteratum országos német versenyen 

elért 2. helyezéséért Uzonyi Hanna 8.A osztályos tanuló. 

 

 

 

 

Gratulálunk!   



 

A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat „Talentum” díját az a tanuló kaphatja, 

aki a német nyelv, a német nemzetiségi kultúra ápolásában, vagy az általuk képviselt 

tantárgyi területen különböző megmérettetéseken kimagasló eredményeket ért el.  

 

A „Talentum” díjat 

a német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyból 8 éven át nyújtott kimagasló 

eredményeiért, az Audi országos német versenyen elért 1. helyezéséért, valamint a 

Diákönkormányzat elnökeként végzett példamutató munkájáért Wratschko Peter 

8.D osztályos tanuló kapja. 

 

 

 

 

Gratulálunk! 

 

  



 

Kedves Szülők! 

Önöknek is gratulálok ezekhez a szép eredményekhez. Köszönöm segítségüket, mellyel 

rendezvényeinket, iskolánkat támogatták. Köszönöm a Szülői Munkaközösség 

vezetőségének és valamennyi aktív tagjának munkáját. Külön köszönöm a távoktatás 

időszakában tanúsított helytállásukat, kitartásukat. 

 

Kedves Kollégák! 

Köszönöm a tanév során végzett munkátokat, fáradozásotokat, az önként vállalt 

többletfeladatokat, az egymásnak nyújtott segítséget és támogatást. Köszönöm, hogy az 

utolsó hónapokban sem csüggedtetek, hogy nem ismertetek lehetetlent. 

 

Kedves Elsősök! 

Remélem, hogy a következő évzárón, másodikos korotokban majd együtt állunk az 

iskola udvarán és együtt nézzük, ahogy ballagó nyolcadikosaink kezéből tovaszállnak a 

luftballonok, olyan sebesen, amilyen gyorsan ez a tanév is elillant.  

 

Kedves Gyerekek! 

Tudjátok, hogy nem szoktam hosszú beszédeket tartani, most ennek is itt a vége. 

Pihenjetek sokat! Élvezzétek a nyarat, közben azért vigyázzatok magatokra! 

Szeptemberben találkozunk! 

 

 

Addig is: 

 

A 2019/2020. tanévet bezárom! 

 

 

 

 


