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Kedves Szülők! Kedves Növendékeink! 

 

A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola 3.tanítási éve, a 2020/2021.-es tanítási és 

nevelési éve, a végéhez ért. A mögöttünk lévő év rendkívüli időszak rendkívül 

nehéz volt a TEHETSÉG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA történetében is. Az 

iskolák eddig csak a nagy pestisjárvány, az 1848/49-es szabadságharc, illetve a II. 

világháború idején volt kénytelen becsukni kapuit rövid időre. Az elmúlt két évben 

mégis ez történt…. A mögöttünk hagyott év, immáron a második, amelynek során 

meg kellett küzdenünk a koronavírus-járvány veszélyeivel, és a köznevelési 

intézményeket részben vagy, egészben az év egy jelentős szakaszában személyes 

jelenlét nélkül kellett működtetnünk. A kihívások ellenére munkatársaink, 

kollégáink nagyszerűen teljesítettek. A pedagógusaink, a tantermen kívüli, digitális 

munkarendben is folytatták a tanulók oktatását, az iskolákban, ezzel is segítve a 

családokat a nehéz időszakban. Örömteli az is, hogy a magas átoltottságnak és 

ezzel összefüggésben a járványhelyzet javulásának köszönhetően a tanév utolsó 

heteit, hónapjait a gyermekek ismét személyes nevelésben, oktatásban tölthették az 

intézményekben, amire úgy vélem minden diáknak és szakembereknek, családnak, 

nagyon nagy szüksége volt. Így valósulhatott meg a tanítási év eredményes 

lezárása, ami elképzelhetetlen lett volna az elkötelezettség, a pedagógusok 

kreativitása és elhivatottsága, a szülők támogató segítsége, és bíztatása, a nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók példamutató helytállása 

nélkül. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, türelmét és 

együttműködését, akik lehetővé tették a számunkra először nagyon idegen 

távoktatás megindítását, működtetését. Köszönöm tanáraink munkáját és 

törekvését, hogy tanulóink minden ismeretet megszerezzenek, ami csak az adott 

körülmények között lehetséges. 



Köszönöm diákjaink döntő többségének fegyelmezettségét, kötelességtudatát, 

szorgalmát és kitartását. Sok fiatal csodálatosan, kitartóan, odaadóan, és 

fegyelmezetten dolgozott a nehéz időszak alatt is. 

Köszönöm a szülők együttműködését, az otthoni életrend kialakítását, betartatását, 

gyermekeink bátorítását, biztatását. Különösen is köszönjük azt, hogy sok 

otthonban igyekeztek a támogató lelki támaszt, és hátteret is biztosítani. 

Örömmel fogadtuk, a köszöneteket, hogy a szülők közül többen is kifejezték 

köszönetüket tanáraink áldozatos munkájáért, lelkiismeretességért. 

Bár a tanév véget ért, de a munka sokunk számára folytatódik. 7 táborukban 

többszáz kis és nagygyermekünk, a számos fellépés és bemutató, a nyáron is 

helytállást vár és kíván elsősorban a pedagógusoktól, és az oktatást nevelést segítő 

kollégáktól is. 

A fenntartó Tehetség MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY és a Tehetség Alapfokú művészeti 

Iskola nevében ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket és elismerésünket a kedves 

szülőknek a fegyelmezett és lelkiismeretes növendékeinknek, és minden elkötelezett, munkáját 

becsülettel hittel, és szeretettel végző pedagógus kollégának, és valamennyi munkatársuknak! 

 

A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola minden munkatársa nevében, kívánunk 

mindenkinek elegendő pihenést és feltöltődést az új tanév feladatai előtt. 

Jó egészséget, szép nyarat kívánunk, minden jelenlegi és leendő növendékünknek és a 

családoknak! 
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