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„Szükségünk van a lendületetekre, 
a megérzéseitekre, a hitetekre”

Nagy tervekkel indultunk neki, hogy közösen építsük fel a 2019-2020-as tanévünket, Ferenc 
pápa szavaival köszöntve: hogy szükségünk van a fi atalok lendületére, a megérzéseire, a hité-
re. „És amikor elérkeztek oda, ahová mi még nem jutottunk el, várjatok meg minket türelme-
sen.” És ezeket mondva nem gondoltuk volna, hogy milyen formában fogjuk ezt megélni. Mert 
ezek a mondatokat idézhettük fel, amikor hirtelen át kellett váltanunk távoktatással a digitális 
üzemmódba.

Ezeket a három hónap sokszor megtapasztaltam, hogy sokan elsajátították a képességet, hogy be-
lenézve a kamerába Madagaszkár pingvinjeihez hasonlóan „vidám arccal” integetnek, miközben 
a háttérben kemény munka és küzdelem volt. Köszönöm a tanáraimnak és minden dolgozómnak a 
helytállást. És köszönöm a szülőknek is, hogy segítették, ha kellett kiegészítették a munkánkat, segítet-
ték gyermeküket ebben a rendkívüli helyzetben. Köszönjük a diákok kitartását. Jó volt megélni, hogy 
tanuló iskola vagyunk, szó szerinti értelemben.

Visszanézhetünk erre a rendkívüli tanévre szomorkodva, de hálás szívvel is. Hisz legtöbbetek meg-
mutatta, hogy mennyi akarat, tenni és segíteni akarás, rugalmasság, életrevalóság van bennetek. Alkal-
mazkodni tudás a legfurább helyzetekben is.

Itt az évkönyvben, itt vannak a közös történetünk emlékei. Bár a vírus okozta helyzet rányomja a 
bélyegét az egész tanévre, ne feledjük, hogy volt karantén előtti, „igazi” iskola is. Szép, gazdag, közös 
programokkal, melyek közül kiemelkedik az alapítás 300. évfordulója.

Idézzük fel a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat, az apró dolgokat, amiktől ez a történet igazán 
a miénk lett.

Jusztinné Nedelkovics Aliz
 igazgatónő




