VÉGZŐSÖK BÚCSÚZTATÓJA
Kedves ballagó diákok! Tisztelt ünneplők!
Szeretettel köszöntelek benneteket, és a ballagtató osztályfőnököt, Mariann nénit, köszöntöm a
meghívott vendégeinket, a búcsúztató osztály képviselőit.
Szeptember elején még javában tervezgettük a tanévet, az osztályfőnök és nyolcadikosai a
továbbtanulás lázában égtek. Nekiindultatok az utolsó évnek sok-sok feladattal, a magatok számára
megfogalmazott elvárásokkal. Aztán semmi nem a szokott módon alakult, igazán izgalmas és
rendkívüli időszakot tudhattok magatok mögött. Bármennyire is más volt, ez az iskolai év is gyorsan
elrepült, életetek egyik fontos időszaka a mai napon lezárul.
Ma benneteket ünneplünk ugyanúgy, mint 8 évvel ezelőtt, amikor átléptétek az iskola küszöbét.
Gondolatban egy pillanatra érdemes felidézni az első heteket, hónapokat, amikor megilletődötten
ültetek a tanévnyitón, Iluska nénitől várva a bátorítást, ismerkedtetek az ABC betűivel, az olvasás, írás
és számolás tudományával.
Eddigi életetek több mint felét éltétek le ezen iskola falai között. Minden itt töltött nappal, évvel
gyarapodott a tudásotok. Osztályfőnökeitek, tanáraitok pedig védtek, feddtek, oktattak titeket. Néha
talán túl szigorúnak éreztetek bennünket. Közhely, de így van: minden értetek történt.
Az elmúlt évek alatt sok minden változott, azonban van, ami a mai napig változatlan: az aggodalom, a
gondoskodás, a felelősség, amit értetek érzünk. Az itt eltöltött közös éveket senki el nem veheti, nem
lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben. Nemcsak bennetek, a ballagó diákokban,
hanem bennünk, pedagógusokban is.
Együtt örültünk az elért sikereknek, az apró örömöknek, átéreztük a kudarcot, a bánatot, láttunk
benneteket felnőni. És a mai napon búcsúztok az iskolától, tanáraitoktól, diáktársaitoktól.
Életetek jelentős fordulópontjához érkeztetek, nehéz, ugyanakkor szép és felemelő pillanatok ezek.
Valami véget ér, de ugyanakkor valami más, új és izgalmas dolog veszi kezdetét. Tehát
szomorkodásra semmi ok, hiszen a megszerzett tudás, az igazi, régi barátok megmaradnak és építő
küzdelmek, remek lehetőségek várnak rátok.
Kiss Jenő soraival köszönök el Tőletek és kívánom, hogy teljesedjetek ki, vágyaitok váljanak céllá és
érjétek is el őket – családotok és a mi büszkeségünkre!

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza … aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

Sok sikert és minden jót kívánunk nektek, Isten áldjon meg benneteket, 2020-as végzős évfolyam!
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