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A 2021. év második negyedéve a tanácsnoki megbízatásomban változást hozott; a 

koronavírus járvány enyhülésével, a lakossági oltottsági szint növekedésével. A kormány 

rendelkezése értelmében 2021. május 10.-ével  újraindult a jelenléti oktatás mind az általános 

iskolák felső tagozatában mind a középiskolákban, gimnáziumokban. A kialakult helyzetben 

mind a tanároknak mind az ott dolgozóknak, illetve a diákoknak is újra helyt kellett állniuk és 

minden biztonsági előírást be kellett tartaniuk. Fokozott odafigyeléssel, fertőtlenítéssel és 

állandó maszkviselettel zajlott a tanév hátralévő része. A koronavírus helyzetre tekintettel az 

állam úgy rendelkezett, hogy az általános iskolákban is bevezetésre került a távoktatás. A 

ballagások mind az általános iskolákban mind a középiskolákban a hatályos járványügyi 

intézkedések alapján kerültek megtartásra.   

Az érettségiző diákoknak a kötelező érettségi tárgyakból rendhagyó módon, csak írásbeli 

vizsgát kellett tenni mind emelt mind középszinten, a szóbeli rész a járványhelyzetre 

tekintettel elmaradt. Ha a vizsga írásbeli része nem érte el az elégséges szintet, de 12,5-25 

százalék közötti eredményt ért el, akkor szóbeli vizsgára volt lehetőségük a diákoknak. 

Speciális esetekben, mikor a tanuló valamilyen okból kifolyólag felmentésben részesült az 

írásbeli vizsgatétel alól, akkor kellett a szóbeli vizsga lehetőségét kellett biztosítani. Bizonyos 

választott tárgyaknál, ahol nincs írásbeli vizsgarész, ott a szóbeli vizsgát meg kellett tartani. 

A poszt-Covid időszak legnagyobb kihívása az lesz, hogy a fiatalok vissza tudjanak rázódni a 

megszokott hétköznapi életükhöz. Nyugodtan és biztonságban tudjanak időt tölteni 

szeretteikkel, és optimális körülmények között tudják megkezdeni a következő tanévet. Ezt 

segíti az az újbudai kezdeményezés, amely a Sport11 Kft. nevéhez fűződik. Ennek az 

együttműködésnek a keretein belül, egy e-sport „szakosztály” kialakításán dolgozunk. Korunk 

szabadidős tevékenységei között az e-sport egyre nagyobb teret nyer hazánkban is, egy-egy e-

sport világbajnoki döntőt hasonló érdeklődés övez, mint egy jelentősebb nemzetközi 

sportesemény döntőjét. Arra törekszünk, hogy az újbudai fiatalok is, akik érdeklődnek vagy 

versenyszerűen űzik a különböző elektronikus sportágakat, minden lehetőséget megkapjanak, 

hogy ezt a legmagasabb szinten tehessék. 
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