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TANÉVZÁRÁS, GYÁSZ 
Interjú Pálmai Péterrel, a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával 
 
– Ha jól gondolom, nem ez volt a zsombói iskola legvi-
dámabb tanéve… 
– Ha június 6-a előtt beszélgetünk, akkor is azt mondtam 
volna, hogy ez egyáltalán nem volt egy jó tanév. Ősztől 
tavaszig szenvedtünk a maszkban, a megyei Népegész-
ségügyi Főosztály naponta küldte a határozatait, épp 
melyik osztályt kell azonnali hatállyal hazaküldenem, át-
állni a digitális oktatásra. Előbb-utóbb mindenki sorra ke-
rült, voltak osztályok, akik többször is. A legutolsó – már 
nem is számolom, hányadik – járványhullám sokkal in-
tenzívebb volt az előzőeknél, sok volt a megbetegedés. 
Ilyen helyzetben egyszerűen nem lehetett olyan színvo-
nalon tanítani, nevelni, mint „békeidőben”. Két kollé-
gánk pedig felmondott a pedagógusokra vonatkozó kö-
telező oltás miatt. A fluktuáció természetes folyamat 
minden munkahelyen, de egy iskolában nagyon nem jó, 
ha a tanév alatt zajlanak átszervezések. 
 
– Ezután pedig jött június 7… 
– Június 7-én valósággal sokkolta iskolai közösségünk va-
lamennyi tagját kollégánk, 
barátunk hirtelen elvesztése. 
Windecker Orsolya kiváló pe-
dagógus volt, szeretettel ne-
velt, alázattal végezte a mun-
káját, szerintem mindenki 
szerette. Azért is döbbentett 
meg mindenkit a halálhíre, 
mert májusban még dolgo-
zott, nagyon gyors lefolyású 
betegségben halt meg 44 
évesen. Az utolsó napokban 
az édesanyjával folyamato-
san tartottam a kapcsolatot, 
tőle tudtam meg azt is, hogy 
a kórházban fel tudta venni a betegek kenetét, mielőtt 
végleg elment. Ebben a lehetetlen helyzetben kellett 
megszervezni a tanévzárás programjait. Bár két év után 
már nem kellett az osztályfőnököknek elszeparálva bizo-
nyítványt osztani, tarthattunk iskolai ünnepséget, a 

gyász miatt könnyek között búcsúzott az iskola a tanév-
től is. 
 
– Marad valami emlék ebből a tanévből, amire majd szí-
vesen emlékszik vissza a közösség? 
– Talán arra, hogy az életünk lassan visszaállhatott a régi 
kerékvágásba. Ismét volt iskolabál, a hetedikesek és a 
nyolcadikosok bepó-
tolhatták az elma-
radt erdélyi kirándu-
lást, nem úgy ballag-
nak az általános is-
kolából, hogy nem 
látták székelyföldi 
testvérintézmé-
nyünket, az orotvai 
Erőss Zsolt Általános Iskolát. Most viszont azért adunk 
hálát a Jóistennek, hogy ennek a tanévnek vége van. 
 
Jó pihenést a nyárra és egy boldogabb új tanévet kívánok 
a pedagógusoknak, diákoknak és a szülőknek is! 

(Móráné Öszterling Mária) 
 

 

VASÁRNAP 
06.26. 
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18:00 
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Szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
06.28. 

8:00 Szentmise 

SZERDA 
06.29. 

SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL 

APOSTOLOK – FÜ 
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06.30. 

18:00 Igeliturgia 
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