Szeretettel köszöntöm a búcsúzó 12. A és 12. B osztályt!
Elérkezett gimnáziumi éveitek utolsó napja, befejeződött életetek egy jelentős
szakasza. Tanulmányaitok második fokát vettétek sikerrel. Vannak köztetek, akik
kiváló tanulmányi eredményt értek el, sokan megszereztétek az állami középvagy felsőfokú nyelvvizsgát és tettetek előrehozott érettségi vizsgákat.
Bizonyítottatok már – ki-ki képességeinek és érdeklődésének megfelelően –
tanulmányi versenyeken, különböző sportokban és művészeti ágakban. Ami most
következik: megszerzett tudásotok bizonyítása, melynek eredménye az érettségi
bizonyítvány, a belépőkártya a felsőfokú oktatásba.
De a mai napon álljunk meg egy pillanatra, és tekintsünk vissza röviden az
elmúlt évekre, hiszen többen nemcsak a gimnáziumi, hanem általános iskolai
éveiteket is intézményünkben töltöttétek, majd 2016, illetve 2017 szeptemberében
kezdtétek

meg

középiskolai

tanulmányaitokat

a

Táncsicsban.

Hamar

megízleltétek, hogy derűs, családias légkör, segítőkész környezet vesz körül
benneteket. Az osztályprogramok, közösen elkövetett diákcsínyek, egy-egy óra
átélt izgalmai egységes kis csapattá kovácsoltak benneteket. És ehhez az
időszakhoz kötődnek a talán életre szóló nagy barátságok is.
Bizonyára voltak olyan időszakok, amikor szerettétek volna, ha gyorsabban
telik az idő. Most a sok változást hozó jövő küszöbén pedig valószínűleg
szomorúan veszitek tudomásul, hogy az út, melyre négy vagy öt évvel ezelőtt
léptetek, úgy fogyott el a lábatok alatt, hogy sok-sok várva várt állomás kimaradt.
A gimnáziumot úgy kell befejezni, hogy nincs szalagavató bál, nincs utolsó óra,
nincs klasszikus ballagás, nincs közös sírás, nincs szerenád… Lett helyette maszk,
online oktatás és Teams felület. És itt van előttetek a csonka vizsgákkal teli
vizsgaidőszak. Csak írásbeli és gyakorlat lesz, esetleg néhányatoknak szóbeli.
Azért reméljük, hogy a járvány mérséklődésével lesz alkalmunk ünnepélyesebb
keretek között megszervezni számotokra a búcsút az iskolától. Addig is a

vizsgákon nyújtsátok tudásotok legjavát! Hisz ez a biztosítéka az eredményes
felvételinek.
Felnőtté válásotok küszöbén kívánom, érjétek el kitűzött céljaitokat,
valósítsátok meg álmaitokat azokkal az emberi értékekkel, melyeket az angol
költő, Howard Arnold Walter fogalmazott meg:
Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek... és nevetek... és szeretek... és magasba emelek.

