
Indul a tanév…  

Szeptember 1-jén 8 órakor tanévnyitó ünnepséggel vette kezdetét a 2021/22-es tanév a 
gimnáziumban.  

A 10. osztályosok verssel köszöntötték kilencedikes diáktársaikat és az új tanévet, majd Major 
Kinga egy népdalt játszott népihegedűn. Németh Vanda 11. A osztályos tanuló, aki két hónapja 
Egerben a Trilla énekversenyen Bonbon kitüntetésben részesült, a Most múlik pontosan… című 
számot énekelte el, Forgó Kornél 12. A osztályos tanuló pedig a Diákönkormányzat nevében 
azt ígérte meg, hogy a felsőbb évesek mindent megtesznek azért, hogy az új Deák-diákok 
feledhetetlen diákéveket töltsenek majd a gimiben. 

Majkutné Tóth Emma intézményvezető az utóbbi két év nehézségeire utalva megfogalmazta, 
hogy mostanában ismerkedtünk meg a „jelenléti oktatás” fogalmával, megtanultuk értékelni 
azt. Örömként éljük meg, hogy ténylegesen megtarthatjuk az évnyitó ünnepséget. 
Visszatekintve a tavaly végzettek eredményeire, örömmel jelentette be, hogy a 2021 májusában 
érettségizők legnagyobb része kiváló eredménnyel tette le a vizsgáit, közülük a továbbtanulók 
80%-át a jelentkezési sorrendben elsőnek megjelölt helyre vették föl. Arra biztatta a diákokat, 
hogy ezt a példát kövessék vagy akár szárnyalják túl. Szólt arról is, hogy a bejövő és a végzős 
évfolyamok tanulói mindig kiemelt figyelmet élveznek. A kilencedikeseknek azt a tanácsot 
adta, hogy bátran engedjék el a part biztonságát, hiszen egy új kontinens meghódítására 
készülnek, a tizenkettedikesek pedig készüljenek arra, hogy hamarosan megérkeznek majd az 
új földrészre. 

Majkutné Tóth Emma beszélt arról is, hogy a hosszas digitális oktatás során mindenki 
szomjazott a közösségi élményekre. Szerencsére május-júniusban, illetve néhány esetben a nyár 
folyamán az osztályoknak volt lehetőségük arra, hogy osztálykiránduláson vegyenek részt. Az 
új tanév elején is várják közösségi programok a diákokat: szeptember elején mátrai családi nap, 
októberben a pályaorientációs nap színesíti a rendezvények sorát. 

Az intézményvezető utalt a nyári felújításokra, melynek során a Jászberényi Tankerületi 
Központ finanszírozásával a földszinten ablakcsere zajlott. Megköszönte Jászárokszállás Város 
Önkormányzatának segítségét, amelyet elsősorban a 10 éve futó laptopprogram és az 
osztálykirándulások támogatása kapcsán élvezünk. Arra kérte a diákokat, becsüljék meg ezeket 
a lehetőségeket. Értékeljék azt, hogy felújítás után komfortosabb tantermekben, tiszta 
környezetben kezdhetik el a tanulást, ehhez kapcsolódóan megköszönte a technikai személyzet 
munkáját is. Mindenkinek élménydús tanévet, tanulóknak, tanároknak sikeres közös munkát 
kívánt. 

Gergely Zoltán polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az érettségi bizonyítvány 
birtokában mindenki értékesebbé válik a munkaerőpiacon. Arra kérte a fiatalokat, hogy a 
tanulásra lehetőségként és ne kényszerként tekintsenek, és ezt a lehetőséget használják ki. 
Figyelmeztette őket, hogy a siker nem jön ingyen: a lehetőségekkel csak az tud élni, aki maga 
is hajlandó erőfeszítéseket tenni és teljesíteni. A laptopprogramra visszatekintve a polgármester 
úgy fogalmazott, hogy az egyike az elmúlt 10 év legjobb befektetéseinek. A 10 év alatt 
körülbelül 700 laptopot osztottak ki a kilencedikes tanulóknak. A program létjogosultságát a 
közelmúlt eseményei is igazolták: a távoktatásnak vesztesei lettek azok a diákok, akik digitális 



eszközök hiányában nem tudtak abban részt venni, szerencsére Jászárokszálláson ez a helyzet 
nem állt elő. Végezetül megfogalmazta, hogy a gimnázium továbbra is számíthat az 
önkormányzat támogatására. 

Gergely Zoltán személyesen adta át a laptopokat a kilencedik évfolyamosaknak. A 9. A osztály 
31 fővel (osztályfőnök: Majorné Gulyás Krisztina), a 9. B 37 fővel (osztályfőnök: Jakus Péter) 
indul.  

Bágyi Rita 


