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A SZISZKI KRÓNIKÁ-t fellapozva számtalan boldog pillanatot idézhettem fel és 

élhettem újra. Az egyik legboldogabb azonban kétségtelenül a nyári vakáció kezdete. 

Mielőtt a bűvös szó elhangzott, iskolánk igazgatónője felsorolta a tanév sikereit, 

eredményeit, és sor került az oklevelek átadására, amiket az arra érdemes tanulók 

kaptak meg tanulmányi eredményükért, versenyeredményükért és közösségi 

munkájukért. Kiosztották a tegnap megrendezett egészségnapi vetélkedő díjait: egy-

egy láda gyümölcsöt. A helyezettek a következő osztályok voltak: 

1. helyezett: 11.G 

2. helyezett: 11.E 

3. helyezett: 9.G 
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Igazgatónőnk egy verssel köszönt el a diákoktól a nyári szünetre: 

 

Kedves Tanítványaink! 

 

Mindig az igazgató tiszte, hogy elmondja a tanévzáró beszédet. De, amit 

mond, az a diákokat tanító minden pedagógus üzenete. 

 

Valami vicceset szerettem volna, mert a sziszkis tanévzáró egy örömünnep, 

egy nagy, megérdemelt buli. De nem így sikerült. 

Megint felülkerekedett bennem a benneteket féltő, óvó szeretet, és egy 

versrészletet hoztam nektek, melyben benne van mindaz, amit érzünk, mi 

pedagógusok, amikor elengedjük a kezeiteket egy rövid időre. 

 

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért (részlet) 

 

Fák, csillagok, állatok és kövek 

szeressétek a gyermekeimet 

Ha messze voltak tőlem, azalatt 

eddig is rátok bíztam sorsukat. 

Énhozzám mindig csak jók voltatok, 

szeressétek őket, ha meghalok. 

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
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szeressétek a gyermekeimet. 

Te, homokos, köves, aszfaltos út, 

vezesd okosan a lányt, a fiút. 

Csókold helyettem, szél, az arcukat, 

fű, kő, légy párna a fejük alatt. 

Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 

tanítsd őket csillagos éjszaka. 

Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 

         csempészd zsebükbe titkos aranyad. 

                  S ti mind, élő és holt anyagok, 

                         tanítsátok őket, felhők, sasok, 

                         Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 

                       vigyázz reájuk, hatalmas világ. 

Kedves sziszkis Diákok! Ti is vigyázzatok magatokra a nyáron! 

Épségben, egészségben várunk vissza mindannyiótokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZISZKI KRÓNIKA 

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István 

Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Néhányan az oklevéllel elismert tanulók közül (a teljesség igénye nélkül) 


