Közös értékeink – Kincsek a Bárdosban
A május kedves a szívünknek. Már kiteljesedik a tavasz, közeleg a vidám, színes és izgalmas nyár –
messzire űzve a rideg télnek még az emlékét is. Az iskolák életében legalább ennyire látványos
időszak ez. A szeptemberben indult közös utazáson minden pedagógus drágakövek sokaságát
„szórta” tanítványai elé, akik a tanév során több-kevesebb kincset biztosan felszedtek. Ahogy
bővült ez a kincsestár, úgy gyűltek az eredmények,
sikerek, élmények és emlékek, amelyeket számba
vehetünk. Még nincs itt a számvetés ideje, ám ahhoz,
hogy összegezzük mik az értékeink, milyen a kincseket
találtunk, most jó alkalom mutatkozik.
Mint már hosszú évek óta, 2016-ban is ez a hónap
ad helyet iskolánk kiemelt programsorozatának, a
Bárdos napoknak. Az intézmény nevét és ének tagozatát
tekintve nem meglepő, ha a Bárdos Gála a rendezvények nyitánya. Az alkalomra zsúfolásig megtelt
a VOKE József Attila Művelődési Központ színházterme. Az érdeklődő hozzátartozók, kollégák és
résztvevő diákok élvezhették a különféle zene- és énekszámok által odavarázsolt élménycsokrot.
(fotók itt: https://goo.gl/aYWfLp)
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„állomásokon” érdekes, néha fárasztó, olykor meglepő
feladatokkal találkoztak a diákok. A jó hangulatú munka
egyik témája a madarak és fák napjának kérdésköre
volt. (fotók itt: https://goo.gl/x58vUq)
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hétvégék, családi együttlétek értéke, nehezebben adjuk fel a szabadidőnket. Mégsem kongott az
ürességtől most sem a Családi nap szombatján a drága jó iskola, s az iskola udvara1.
Még nem volt nyolc óra, de már több
kolléga, diák és szülő sürgölődött
szerte az iskolában. Hurcolták a
padokat,

székeket,
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műhelyeket készítettek elő, hogy mire
9 óra lesz, minden készen álljon a
résztvevők örömteli időtöltéséhez, a színes kavalkádhoz.
Sokat barangoltam, végigjártam a rendezvény összes helyszínét. Több
helyen külön erőfeszítésembe került, hogy tovább haladjak, annyira
lekötött engem is az adott feladat. Nehéz összehasonlítani a különféle
szórakozási lehetőségeket. Jóval könnyebb magához vonzania vásárlókat a
vattacukrosnak, nézőket a bűvésznek, mint egy gyógynövényeket bemutató
felsősnek. Mégsem láttam sehol unatkozó embereket, sokkal inkább
hasonlított az udvar olykor igazi vásári forgataghoz (fotók itt:
https://goo.gl/zMUonD).
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szégyenkeznünk, sőt kimondottan büszkék lehetünk magunkra. Remélem
mindenki legalább annyira jól érezte magát, mint én.
Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette mindezt! Kedves kollégák, tetszettek az ötleteitek,
csodáltam őket. Kedves szülők köszönjük a segítséget, támogatást, részvételt! Kedves gyerekek
örülök, hogy ott voltatok és remélem mindannyian jól éreztétek magatokat!
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Talán jó példa ez arra, hogyan tudunk mi mindannyian – közösen – együttműködni. Csak
akarni, tenni kell!
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