
Kedves 2026-ös Induló Osztály! 
 
Azért írok, hogy üdvözöljem a Manchester Communication Academy-ben, alig várjuk hogy 
találkozzunk. Szeptemberben elkezdi majd az oktatási következő lépését, és örülünk, hogy a 
következő öt évet velünk fogja tölteni. Új emberekkel fog találkozni, új dolgokat fog tanulni, 
a legcsodálatosabb élményeket fogja atélni, amelyek megmaradnak egy egész életen at. 
Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy az MCA igazgatója vagyok. Büszke vagyok az iskolánkra, 
a munkatársakra, a hallgatókra és a közösségre. Az MCA hallgatók a legjobb hallgatók bárhol 
is legyenek, és ez azért van, mert állandóan kiemeljuk a négy kulcsfontosságú alkotóelemet, 
amelyeket, teszünk, érezünk es szemelőtt tartunk. 
1) Legyen Kiemelkedő es Ragyogó. Azt akarom, hogy kiemelkedő és ragyogó legyen az élet 
minden területén. Légyen kiemelkedő és ragyogó fia / lánya, testvér, barát és ember. Legyen 
önmaga legjobb változata, amilyen ccak lehet. Legyen ragyogó hallgató azáltal, hogy mindent 
belead a tanulásba, amit csak lehetséges. Legyen ragyogó es kiemelkedő abban, amit szeret, 
legyen az dráma, tánc, sport, főzés, ének, írás, vita, feltárás, felfedezés. Legyen faradhatatlan 
a kiválóság elérésében. 
2) Legyen Bátor. Ijesztő lehet egy új iskolába, egy sokkal nagyobb iskolába menni, új 
emberekkel és új tanárokkal talalkozni. Semmi oka nincs viszont rémültsegre. Legyen bátor a 
döntéseiben, legyen bátor a helyes döntések meghozatalaban és a helyes cselekedetek 
elvégzése során. 
3) Legyen Kedves. Sok mindent megtanítunk nektek, miközben velünk lesztek, de a 
legfontosabb lecke az, hogy kedvesek legyenek egymáshoz. Legyen kedves családjahoz, 
barátaihoz és önmagához. Nincs nagyobb ajándék, mint a kedvesség. 
4) Valahová Tartozni. Szeretnénk, ha ettől a pillanattól kezdve úgy érezzék magukat, hogy az 
MCA családhoz tartoznak. Egy Család vagyunk, egy csapat vagyunk, és vigyázunk egymásra. 
Mottónk az MCA-nál: Veled, Neked, Rólad, 2025-es jövőbeli osztályunk közös sikereiért 
minden lépésben veled leszünk. 
Tudom, hogy a 6. évi tapasztalataid elmaradtak a világon az elmúlt négy hónapban történt 
események miatt. Normális körülmények között üdvözölnénk az iskolában az 
átvezető/beszoktatő hetekben, és szomorúak vagyunk, hogy ezt jelenleg nem tehetjük meg. 
De kérjuk, ne aggódjon, gondoskodni fogunk arról, hogy biztonságban érezze magat, 
boldogok legyenek es érezzék a gondoskodast az év elejétől kezdve, és minden ezt követő 
pillanatban. 
Van néhány fantasztikus átmeneti/beszoktató foglalkozás, amelyet szeretnénk, ha otthon 
elvégezne. Ez segít megismerni önmagad és felkészülni a 7. Évfolyamra. Ezt a levelet 
szeretném egy kedvenc gyermekeim írójának, Dr. Seuss-nak az idézetével zarni: 
 
“Nagyszerű helyekre indulsz. 
Ez a te napod. 
A hegyed Rád vár ... 
szóval indulj, mire varsz?” 
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