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Ha minden 
nap egy picit 
hozzátesztek 
az addig tanul-
takhoz, akkor 
a tudás meg-
marad benne-
tek.

„Hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy egyik tanévnyitó ugyanolyan, 
mint a másik, hiszen a lényeg nem 
változik: vége a vakációnak, a nyári 
szabadságnak, következik a tanulás, 
a kötöttségek időszaka” – vezette fel 
ünnepi beszédét Bernád Ildikó, a gyer-
gyószentmiklósi Vaskertes Általános 
Iskola igazgatója. Mint kifejtette, az 
évnyitókat a nyár eleji önmagukhoz ké-
pest megváltozott diákok teszik mássá, 
illetve a legkisebbek, akik számára a 
szeptemberi első csengőszó életük egy 
új szakaszának kezdetét is jelzi. Mássá 
tesz egy-egy évnyitót a felszereltségük-
ben bővített, arculatukban megszépí-
tett tanintézetek látványa, hangulata 
– ezen dolgoztak a nyár folyamán a 
Vaskertesben is. Egy élményfal létre-
hozásával, padok kihelyezésével barát-
ságosabbá változtatták a hátsó udvart 
és a tantermeket is megfelelően előké-
szítették – számolt be az igazgatónő. A 
diákokat arra kérte, járuljanak hozzá, 
hogy az iskolában a továbbiakban se 
szűnjenek meg az újdonságok. „Legyen 
ez az év abban is új, hogy az eddigiek-
hez képest még nagyobb odaadással, 
még nagyobb szorgalommal tudjátok 
teljesíteni a rátok váró feladatokat” – 
fogalmazott. A gyermekek boldogulása 
érdekében a szülőket arra kérte, hogy 
segítsék a pedagógusok munkáját, le-
gyenek együttműködőek, kollégáit pe-

dig biztatta, a gyerekekben fedezzék fel 
a lehetőségek birodalmát.

A jó eredmény a kitartó 
munka gyümölcse

Hasonló kívánságok, biztatások 
hangzottak el a Fogarasy Mihály Általá-
nos Iskolában is. Lázár Nóra aligazgató 
rámutatott, jó és célravezető eredményt 
csak kitartó munkával lehet elérni. „Ha 
minden nap egy picit hozzátesztek az 
addig tanultakhoz, akkor a tudás meg-
marad bennetek, de ha csak egy dol-
gozat, egy felmérő előtt kapjátok össze 
magatokat, az sem rossz, de az informá-

ció nagyon hamar elillan a fejetekből” 
– fogalmazott. Arra biztatta a diákokat, 
hogy a tanulás mellett minél több terü-
leten próbálják ki magukat, vegyenek 
részt az iskolán kívüli programokban, 
illetve álljanak elő olyan javaslatokkal, 
amikkel a jelenleginél jobb hellyé le-
het tenni az iskolát. A nyári vakációra 
„kiosztott” feladatokat számon kérve 
nyugtázta, sokan fogékonyak voltak 
ezek iránt. Legtöbb diák a hullócsil-
lag-néző feladatot teljesítette, de a ma-
gasba lendülő kezek jelezték, hogy töb-
ben ültettek és gondoztak virágot a nyár 
folyamán, hemperegtek virágos réten, 
sétáltak, énekeltek az erdőben, moso-
lyogtak a járókelőkre vagy elmosogat-
tak, mire szüleik hazaérkeztek.

A gyermekek akár a virágok

Pedagógus kollégáihoz és a szülők-
höz szólva, az aligazgatónő Friedrich 
Fröbel gondolataival hívta fel fi gyelmü-
ket arra, hogy minden gyermek egyedi, 
ennek megfelelően mindegyikük más-
más bánásmódot igényel. „A gyerme-

Becsengettek a tanintézetekbe
Biztató szavak, jó tanácsok a tanévnyitó ünnepségeken

Virágkapun a betűk világába. 
A legkisebbek hagyományos 
beavatása a Fogarasyban
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kek olyanok, mint a virágok. Le kell 
hajolni hozzájuk, hogy megismerhesd 
őket. Az egyiket sokat kell öntözni, a 
másikat csak ritkán szabad. Az egyik a 
sok napot kedveli, a másik az árnyékos 
helyen is kivirágzik. Vannak könnyen 
alkalmazkodók és érzékenyebbek. Ha 
mindegyikkel ugyanúgy bánunk, az 
egyik kivirul, a másik elszárad. Mind-
egyikük szeretetre, gondoskodásra 
éhezik. Az egyik hamarabb nyílik ki, 
a másik később, de mindegyik külön-
leges, mindegyik egyedi. Nem hason-
líthatom össze őket egymással. Nem 
jobb a hatalmas kardvirág, mint az 
apró árvácska. Csak más. Csak annyit 
tehetek, hogy megismerem őket, rájö-
vök, hogyan érzik a legjobban magu-
kat a kertemben, a nekik megfelelő, 
egyéni módon gondoskodom róluk, és 
gyönyörködöm bennük, ahogyan nő-
nek, erősödnek, kivirágzanak.”

Az ünnepségeket követően az isko-
lák diák- és tanárközössége felekeze-
teik szerinti templomokba vonultak, 
ahol közösen imádkoztak az új iskolai 
év sikereiért.

• A nyári szünetet követően tegnap ismét benépe-
sültek a tanintézetek, elkezdődött a 2018–2019-es 
tanév. A gyergyói iskolák évnyitó ünnepségein kü-
lönböző megfogalmazásokban hangzott el: gyer-
meknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt van 
tennivalója, hisz csak a közös hozzáállás, a követ-
kezetes munka hozhat sikereket a diákok életében.

Utódnyugdíjasok  fi gyelmébe

B A R A B Á S  H A J N A L

A Hargita Megyei Nyugdíjpénztár 
közleményben hívja fel az utód-

nyugdíjasok fi gyelmét, hogy módosult 
az iskolalátogatási igazolások letételé-
nek a határideje, így idén szeptember 
25-ig kell a szükséges dokumentumo-
kat benyújtaniuk a jogosultaknak. „A 

16. életévüket betöltött utódnyugdíjas 
gyermekek kötelesek iskolalátogatási 
igazolást bemutatni a megyei nyug-
díjpénztárnál a nyugdíj további fo-
lyósításának érdekében. Az igazolást 
már szeptember 25-ig kell eljuttatni a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztárhoz. 
Amennyiben az érintettek nem mu-
tatnak be iskolalátogatási igazolást a 
2018-2019-es tanévre vonatkozóan, a 
nyugdíj további folyósítását intézmé-

nyünk felfüggeszti. Az egyetemista 
utódnyugdíjasok szeptember 25-ig egy 
saját felelősségű nyilatkozatot kell be-
nyújtsanak, amelyben nyilatkozzák, 
hogy egyetemi tanulmányokat folytat-
nak a 2018-2019-es tanévben. Továb-
bá október 25-ig kötelesek a felsőfokú 
tanintézmény által kiállított igazolást 
bemutatni. A saját felelősségű nyilat-
kozat, valamint az beiskolázásról szó-
ló igazolás hiánya maga után vonja a 
nyugdíj folyósításának a felfüggeszté-
sét” – áll a közleményben. A szüksé-
ges iratokat személyesen lehet letenni 
a Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnál 
vagy elküldhető postai úton a Csíksze-
reda, Kossuth Lajos utca. 94 szám, Har-
gita megye postacímre.

• Felfüggesztheti az utódnyugdíj folyósítását a Hargita Me-
gyei Nyugdíjpénztár, amennyiben nem nyújtják be szeptem-
ber 25-ig a 16. életévüket betöltő utódnyugdíjasok a szük-
séges iskolai igazolásokat, illetve az egyetemisták a saját 
felelősségű nyilatkozatokat az intézményhez.
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