
Tisztelt megjelent vendégeink, szülők, kollégák és kedves diákok! 

Egy ilyen gyönyörű dal után nehéz megszólalni…de ugye nem baj, ha nem maradok 

csendben   

Egy idézettel kezdem a beszédemet - Antoine de Saint-Exupéry: Fohász című 

gyönyörű versének egyik szakasza így hangzik; a költő így imádkozik Istenhez:  

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell 

mennie! 

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, 

kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó 

ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! 

Különös és emlékezetes időszak áll mögöttünk! Ebben tényleg növekedtünk és 

érlelődtünk valamennyien… úgy vélem, hogy a fohászban megfogalmazott kérések 

teljesültek a pandémia időszaka alatt. Jó leckét kaptunk arra, hogy a nehézségek 

edzenek, tanítanak, fejlesztenek minket. Nekünk, felnőtteknek ez a pár hét arról 

szólt, hogy megtanuljunk még egy pár új dolgot, alkalmazkodjunk valami máshoz 

a legjobb tudásunk szerint. Az érettségi előtt álló diákoknak viszont ebben a 

helyzetben életük eddigi legfontosabb tudásmérőjét kellett megírni és ott jó 

eredményt elérni, hiszen ennek most valódi tétje volt. Nyugodt szívvel és büszkén 

mondhatom, hogy az évfolyam jól vizsgázott. Először is mindenki vállalkozott a 

vizsgára. Mindenki eljött és megírta a dolgozatokat. Az év elején kitűzött egyik 

vállalás biztosan ez volt mindenki számára. Az elért eredmények igazolták a 4 vagy 

8 év munkáját. Gratulálok Nektek! Nézzük a tényeket:  

Ebben az évben 4 osztályunk, 92 diákunk ballagott el. Sok kimagasló eredmény, 

szép helyezés köszönhető ennek az évfolyamnak. Akár a sport, a művészetek, a 

nyelv, vagy a tudományos tantárgyak terén az országos döntő, a sok díj, dicséret 

mutatja ezt. Ebben a tanévben 3 OKTV országos döntőn is részt vehettek volna 

sziládys diákok (ha megtartják…) Ezek a sikerek pedagógustársaim odaadó 

munkáját is dicsérik. Hálás szívvel köszönöm nekik is a sok törődést!  

A tanévzáró ünnepségen nálunk immár hagyomány az, hogy felolvasom a kitűnő 

bizonyítványt szerzett diákok nevét, ők pedig a helyükön felállnak és mi egy nagy 

közös tapssal gratulálunk nekik. Most itt ezen a szokatlan ballagáson már az 

érettségi vizsgák eredményeiről is be tudok számolni, illetve a kitűnő érettségi 



bizonyítványt szerző diákokat is meg tudjuk gratulálni. Kérem, hogy aki a nevét 

hallja, az a helyén maradva álljon fel! Kérem, hogy a jól megérdemelt taps csak az 

utolsó név elhangzása után törjön ki.  

A kitűnő év végi bizonyítványt szerző diákjaink a 12-es évfolyamon:  

A osztály: 

Babusák Viktória 

Bús Johanna 

Fődi Anna 

Horváth László 

Kardos Florina 

 

 

B osztály:  

Ágoston Alíz 

Bögyös Zsófia 

Harnóczi Dóra 

Papdi Glória 

Klem Zsolt 

Vakula Bálint 

 

12C osztály: 

Dóczi Bianka 

Kovács Gábor 

Kunos Fanni 

Stenczel Nikolett 

Szélig Attila 

Sziklai Nikolett 

 

12D osztály: 

Farkas Máté 

Lantos Zita 

Lintner Alíz 

Szabó Petra 

 

Most következzenek a kitűnő érettségi bizonyítványt szerző diákok:  

 

12A:  

Bús Johanna 

Horváth László 

12B:  

Klem Zsolt 

Vakula Bálint 

12C:  

1. Dóczi Bianka 

2. Kovács Gábor Dániel 

3. Stenczel Nikolett 

4. Szélig Attila Lóránt 

 

A most végzett diákjaink is bizonyítják, hogy kellő segítséggel, támogatással a mai 

fiatalok igenis képesek kitartó, magas színvonalú munkára.  

Még egyszer köszönöm a szülők belénk fektetett bizalmát és az itt végzett több éves 

önkéntes segítő munkájukat, figyelmüket. Igazi szövetségeseink ők, hiszen 

nélkülük nem valósulhat meg a gyermekek nevelése! 

Kedves végzett diákjaink! Ígérjük, hogy megőrzünk a szívünkben, emlékezetünkben 

és visszavárunk Titeket az öreg diákok közé.  

Áldást és békességet kívánok egész életetekre! 


