
Kedves Erika néni! 

 

Nem tudom szó nélkül hagyni a mai előadást, és úgy érzem nem volt elég a Kőrösi folyosóján 

a Barbi néninek elmondott gyors köszönetem. 

Így ezúton szeretném megköszönni a mai gálaműsoron szerzett fantasztikus élményt. Sok 

iskolai előadáson voltam már, de ilyen hatással még egyik sem volt rám. Az első perctől az 

utolsóig élveztem. Sőt, sajnáltam, hogy vége van. 

 

Hálásan köszönöm a rengeteg munkát, időt, energiát, amit beletettek ebbe a darabba. Önök 

és a diákok is. Fantasztikusak voltak a szereplők, a díszlet, a zene, a körítés. Ahogy elindult a 

darab. Bevallom még el is pityeredtem. Még a 80 éves apukám is. Tökéletes volt minden.  

 

A kislányom azt mondta, hogy csodálatos dolog volt fent lenni a színpadon. Köszönöm, hogy 

a lányom ekkora élménnyel lett gazdagabb. Köszönöm, hogy minden diáknak jutott a 

rivaldafényből. Zseniálisan oldották meg, hogy ne maradjon ki senki. Egy családként működtek 

együtt. Nagyon tetszett. 

  

Köszönöm azt is, ahogy készültek a darabra. Az odafigyelést, a kedvességet, a szeretetet. Nem 

beszélve arról a precizitásról, hogy mindig tudtam mikor mit kell csinálni, milyen ruha kell, 

hova kell menni. Ez nagyon nagy munka. 

 

Örülök, hogy a lányom egy ilyen iskola tanulója lehet, ahol így odafigyelnek egymásra. 

Köszönöm, hogy így szeretik a gyerekeinket. 

Elnézést, hogy ilyen személyes lett ez a köszönő levél, de tényleg nagy hatással volt rám ez a 

délután. 

 

Még egyszer nagyon köszönjük az előadást is és a sok törődést, amit a gyermekeink kapnak. 
 

Boldog karácsonyt kívánok! 

 

Kenessey Zsófi 

(Göncző Nóri anyukája 2019.) 

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony, kedves Erika néni! 

Tisztelt Igazgatóhelyettes Asszony, kedves Letti néni! 

  

Hálás szívvel köszönöm az évzáró istentiszteletet. 

A színdarabos évzárók is csodálatosak, emlékezetesek, „szívösszeszorulósak” (jó értelemben), 

de ez most egészen más volt, legalábbis számomra. Meghitt volt, családias, s bár először 

furcsának gondoltam, hogy a gyermekektől külön ülünk, de az együttlét végére rájöttem, hogy 

sokkal jobban tudtam így figyelni mindarra, ami ott történt és elhangzott. Nagyon örülök, hogy 

részesei lehettünk ennek az alkalomnak és, hogy ide tartozhatunk. Köszönöm a sok munkát, 

türelmet, bátorítást ÖNÖKNEK és a Nevelőtestület minden tagjának, hogy példaként 

szolgálnak számunkra és gyermekeink számára. Meghitt Ünnepeket kívánok szeretettel: (Tóth 

Irén 2019. 12. 23.) 



Kedves István! 

 

Köszönjük szépen a Zsombiról írt észrevételeit. Igazán örülünk, hogy  ilyen szépen 

beilleszkedett és jól érzi magát. Hálásak vagyunk, hogy ilyen osztályközösség tagja lehet és hogy 

Ön az osztályfönöke. Tegnap sajnos én nem lehettem ott, de a férjem nagyon pozitív 

élményekkel jött haza. 

Köszönjük a mindennapos színvonalas munkájukat! Büszkék vagyunk, hogy ebbe az iskolába 

járhat! 

Szép napot kívánunk! 

 

Üdvözlettel: 

Nádaskay-Gulyás Ildikó (2021.) 

 

 

Kedves István! 

 

Oli szüleiként, szeretnénk megköszönni a hozzáállását, példamutatását, jó 

tulajdonságok elismerését+erősítését gyermekünkben. 

 

Külön köszönjük szépen, igazi meglepetés és felejthetetetlen ajándékként ért minkett: Oliról a 

szerkesztett kép, és külön az őszinteség, és az, hogy igazán megismerte gyermekünket (jól látja, 

maximálisan egyetértünk benne) :-)! 

 

A gyöngyfűzés is igazán remek ötlet, reméljük s biztosan Oli felismeri magát :-)! 

 

Köszönjük szépen, hogy Oli oldottabb, és megbízik, felnéz önre, ezért továbbra is kérjük 

szépen, terelje és szeresse! 
 

Hiszen a "szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel 

jár, aki pedig fél, nem lett tökéletes a szeretetben." (1János 4:18) 

 

Őszinte szívvel kívánunk sok szép élményt, még sokáig jó egészséget és tiszta 

lelkesedést. 

 

Üdvözlettel, tisztelettel és sok szeretettel: Oli édesanyja és édesapja (Szabóné Major Csilla 

2021.11.) 

 

 

Kedves Erika néni, Letti néni, Zsuzsa néni, Dávid kalóz és Minden Szervező, Résztvevő! 

Különleges élmény volt az egész családunknak a Gyöngyhalász, nem jártunk még hasonló 

rendezvényen eddig. 

Külön köszönjük, hogy Alex részt vehetett a nyitó műsorban, nagyon örültünk neki 

mindannyian! 

A videó is szuper, klassz emlék lesz! 

Jó látni, hogy itt az iskola jelmondata több mint egy jelmondat: ÉLŐ, valóságos. 

Szép Napot kívánok! 

Sarkadi Krisztina 

 



 

Kedves Erika! 

  

Nem igazán tudom szavakba foglalni azt a hálát, amit az iskola felé érzek... Nem kevesebbet 

adtak nekünk, mint azt, hogy visszakaptuk a családunkat.  

A tavalyi iskolaévünk a vége felé már teljes gyomorgörcsben telt, a saját gyerekemet rossznak 

láttam, szétesett a családi egység. Nem volt az életünkben az a megtartó szeretet, amit most a 

szó legszorosabb értelmében, a legmélyebben megtapasztalhattunk Önök által! 

Tisztában vagyunk, hogy Alexszel 'van teendő', de kimondhatatlanul jó érzés, hogy úgy is tudják 

szeretni, ahogy most van - 'nem kész állapotban'... 

Köszönöm a családunk nevében ezt az ajándékot kivétel nélkül mindannyiuknak!!!  

Várjuk a keddi műsort, de most így előre is kívánok Áldott, meghitt ünnepeket! 

Alex szülei (Sarkady Krisztina 2020. 10.) 

 

 

Kedves Erika, 

  
Szeretnénk ezúton is megköszönni  a névadó ünnepséggel egybekötött különleges karácsonyi 

alkalmat. 

A tantestület áldozatos munkája és gyerekek lelkes, szívet melengető  produkciója csodát 

teremtett. 

Nagyon köszönjük az élményt, nagy örömöt okozott nekünk. 

Kívánunk áldott, békességes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet, további szép 

eredményeket és mindehhez sok lelki és testi erőt. 

  

Üdvözlettel: 

  

Mikesné Nagy Angyalka és a népes Pannonhalmi család apraja, nagyja (2014. 12.) 

 

 


