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KÖSZÖNTŐ 

 

A 90 éve alapított imrei Ady, mert a környéken így emlegetik, az egyik legrégebbi kerületi 

iskolaként diákok és pedagógusok generációinak nyújtott már otthont, a kerület oktatásának 

és kulturális életének egyik vezető, szervező intézménye. Az intézmény vezetőjeként 

szeretettel köszöntöm mindazokat, akik érdeklődéssel fordulnak a Pestszentimrei Ady Endre 

Általános Iskola felé! 

Sikeres, eredményes évek vannak az imrei Ady mögött. Hihetetlen sok akarat, elképzelés, 

ötlet, munka, jó döntések sorozata, mind hozzájárult ahhoz, hogy az Ady-iskola neve most is 

ugyanolyan jól cseng, mint régen. Büszke vagyok az iskola hétköznapjaira és ünnepnapjaira, a 

mindennapok eredményeire. Egy iskola igazán akkor sikeres, ha diákjait a konstruktív 

életvezetésre készíti fel, akik kikerülve az iskola falai közül, képesek lesznek boldog 

emberként élni mindennapjaikat. Ehhez az kell, hogy hiteles legyen az ott tanító pedagógusok 

személyisége, és hiteles legyen a közösség összetartó ereje. Hitelességünk, pedagógiai 

hozzáértésünk a biztosítéka a ránk bízott gyermekek személyiségfejlődésének. 

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosítja. A nevelés-

oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben 

neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.  

A partnerközpontú szemlélet kialakítása kiemelt törekvéseink közé tartozik: a pedagógusok 

szülőkkel, diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat 

örülni tudó, embertársaikat tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra - akár egy egész életen át - is 

képes emberré, munkaerővé nevelni. 

Az intézményt bemutató diasorban végig vezetjük Önöket és Benneteket, kedves jövendő 

Elősök, az iskola célkitűzésein, betekintést nyerhetnek az iskola által szervezett programokba, 

hagyományőrző rendezvényekbe, ünnepekbe, kiemelt feladatainkba. Szeretetteljes, családias 

légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, 

érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon. 

Egész iskolai közösségünk - diákok, tanárok, szülők – ezeknek a céloknak a megvalósításáért 

munkálkodik az intézményben. Büszke vagyok az iskola szellemiségére, a benne alkotó 

pedagógusokra, a jó munkát végző dolgozóinkra és sokoldalú tanítványainkra! Büszke 
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vagyok az iskola szülői közösségére is, akik erősítik, segítik munkánkat, így 

együttműködésükkel sikeresebb és boldogabb napokat élhetünk meg gyerekeikkel közösen. 

Boldog és nyugodt iskolára való készülődést kívánok magam, vezetőtársaim és kollégáim 

nevében! 

 

Birkásné Berényi Ágnes 

     Intézményvezető 
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