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Kedves Clonlara családok, kedves barátaim, 
 
Amikor ezt a levelet elkezdtem fogalmazni, újraolvastam a 2005-ben leírt elképzeléseimet a közös 
jövőnkről. Akkor vettem át az ügyvezető igazgatói szerepkört, és a legfőbb célom azt volt, hogy ápoljam 
és továbbfejlesszem mindazt, amit édesanyám, Pat Montgomery megalapított. Első sorban azt 
szerettem volna elérni, hogy a Clonlara School fenntartható legyen. Szerettem volna továbbra is 
személyre szabott figyelmet és szolgáltatásokat nyújtani a családjainknak és a tanulóinknak. Szerettem 
volna, hogy a nyilvántartásaink pontosak és könnyen hozzáférhetőek legyenek, hogy a fizikai és az 
online térben is könnyen elérhetőek legyünk. És azt is szerettem volna, hogy a Clonlara jól helyt álljon a 
külső változások és a belső fejlődés kihívásaival szemben. 
 
Nagyon büszke és hálás vagyok azért, hogy az azóta eltelt időben a Clonlara School mindezeket 
elérte, ráadásul úgy, hogy közben hű tudott maradni az eredeti hitvallásához és célkitűzéseihez. A 
világjárvány mindannyiunk életét negatívan érintette, de nekem azt is megmutatta, hogy a Clonlara 
School milyen kitartó, és hogy a világnak milyen nagy szüksége van rá. A fejlődés pedig azóta sem állt 
meg. Nemsokára, az új online felületünk bevezetésével az eddigi legnagyobb fejlesztésünk 
eredményeit láthatjátok majd. 
 
Mindezekért nem csak engem illet a köszönet. A legtöbbet azzal tettem, hogy megtaláltam azokat az 
embereket a csapatunkba, akik ezeket a feladatokat jobban el tudják látni, mint én. Olyan embereket, 
akik pontosan értik a Clonlara küldetését és filozófiáját, és akik segítettek, hogy a gyökerekből, 
amelyeket az édesanyám ültetett el, hatalmas erdő nőjön ki. Hálásan és büszkén állíthatom, hogy a 
jelenlegi csapatunk garantálja a minőségi szolgáltatást a beiratkozott családoknak a tanulás 
támogatásában. 
 
A Clonlara School programjai fenntarthatóak, és folyamatosan növekednek. A foglalkozásainkhoz és 
az online eseményeinkhez a világ bármely pontjáról lehet csatlakozni. A belső struktúránk erős: 
rendszeresen kapunk dicséretet a tanulókísérőink munkájával, lelkiismeretességével kapcsolatban, és 
ritka, hogy bármilyen hivatalos dokumentum hibásan vagy késve jusson el a címzetthez. A vezetői 
csapatunk alaposan mérlegel minden felmerülő problémát, és gyors megoldásokat talál. Tapasztalom, 
hogy mindenki, aki velünk dolgozik, hisz a kölcsönös bizalmon alapuló kultúránkban. Ezek együttesen 
biztosítják, hogy pozitív tapasztalatokat szerezzetek, és hogy a jövőnk is biztos alapokon álljon. 
 
Ez a levél lezárás, és egy új kezdet is egyben. Június végén visszavonulok a Clonlara School 
ügyvezető igazgatói szerepköréből. Az új ügyvezető igazgatónkat, Sofia Gallis-t, és csapatát az 
elkövetkező hónapokban jobban megismerhetitek majd. Az irányító testületünk (Board of Trustees) 
elnökeként nekem is megmarad a kapcsolatom az iskolával. A továbbiakban is számíthattok rám, ha 
tanácsra, információra, vagy egy-két anekdotára van szükség; ezeken keresztül veletek maradok. 
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Tudom, hogy a Clonlara School-ban jó kezekben vagytok. Továbbra is, mindig, sok örömet kívánok 
nektek a tanulásban! 
 
Üdvözlettel, 

 
 
 

Chandra Montgomery Nicol 
Ügyvezető igazgató 


