
Tisztelt megjelent vendégeink, szülők, kollégák és kedves diákok! 

Nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk most együtt, hogy mégis el tudunk 

búcsúzni a nálunk megszokott módon ettől az évfolyamtól is. Nem titok, most 

szülőként is érintve vagyok; és az is tény, hogy a szalagtűzőn a megszokott igazgatói 

beszédet nem vállaltam. Nem volt jó döntés. Akkor attól féltem, hogy 

elérzékenyülök, hogy kitör belőlem az érzelem. Ennek persze most is megvan az 

esélye… mégis örülök, hogy itt állok, hogy vállalkoztam erre, hiszen ez a mostani 

alkalom kiemelten fontos nekem és csakis én tudok a szívemből beszélni és 

elbúcsúzni Tőletek. Helyettem és a nevemben senki nem tudja ezt megtenni...  

Ennyi magánjellegű vallomás után Rólatok beszélek, kedves végzőseink! Kivételes 

évfolyam vagytok! Veletek kezdődött itt nálunk az azóta is sikeresen futó 

tanyaprojekt és az erdei iskola rendszere. Két igazán nagy létszámú osztályként 

indult az a és a b osztály. 64 kis ötödikesünk volt 2013-ban! Micsoda évek voltak! 

Vigyáztunk rátok, kitaláltunk dolgokat, nevettünk és bosszankodtunk, de nyugodt 

szívvel mondhatom: minden percét élveztük annak az időnek, amit Veletek 

tölthettünk. A 2017-ben Hozzátok csatlakozott egy fantasztikus c osztály, ahol 

most, ebben a tanévben a végzős osztályátlag 4,75 lett! Lelkesek, elkötelezettek, 

udvariasak, (ahogyan az osztályfőnök, Dudás Roland mondta: ennél jobb osztályt 

nem kívánhatott volna!). Bizony igazi kihívást jelentettek az új diákok a bent lévők 

számára. Szép versengés kezdődött, ami jót tett Nektek. Nyilván ez is hozzájárult a 

gimnáziumi éveket lezáró érettségi vizsga ragyogó eredményeihez! Mert ilyen szép 

eredmények ekkora számban még nem voltak nálunk.  13 emelt szintű érettségi 

eredményünk lett több, mint 90%-os – sőt: van köztük egy 99%-os is.  

Gratulálok Nektek! Ezek a sikerek pedagógustársaim odaadó munkáját is dicsérik. 

Hálás szívvel köszönöm nekik is a sok törődést!  

A tanévzáró ünnepségen nálunk 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 a tanév végi eredményekről 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: 

Darányi Rita 

Friebert Dorina 

Varga Luca 

Vas Réka 

 

B osztály:  

Ficsor Rebeka 

Horváth Zalán 

Kulcsár Petra 

Piszman Zsófia 

Rokolya Dávid 

Szabadi Liza 

Zsubi Petra 

 

C osztály: 

Bak Boglárka 

Ferró Kristóf 

Gombkötő Katalin 

Kosóczki Balázs 

Krisztin Áron 

Krizsán Dalma 

Pásztor Márton 

Teleki László 

 

Most következzenek a kitűnő érettségi bizonyítványt szerző diákok:  

 

12A:  

Csofcsics Virág 

Friebert Dorina 

Varga Luca Borbála 

Vas Réka 

 

12B:  

Ficsor Rebeka 

Kulcsár Petra 

Péter Barnabás 

Piszman Zsófia Ilona 

Szabadi Liza 

12C:  

Bak Boglárka 

Ferró Kristóf 

Gombkötő Katalin 

Kosóczki Balázs 

Krisztin Áron 

 

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

önkéntes segítő munkájukat, figyelmüket. Igazi szövetségeseink ők, közülük 

néhányan a stratégiai fejlesztésbe is bekapcsolódtak 3 évvel ezelőtt.  

Egyúttal én magam szülőként búcsúzom most a Szilády Gimnáziumtól, hiszen 

2001 óta folyamatosan tanult itt gyermekem. Hárman közülük már diplomás, 

sikeres karriert építő fiatalok; a negyedik most indul. Köszönöm valamennyi 

pedagógusnak és munkatársnak, a fenntartó presbitériumnak, hogy VAN és hogy 

jól működik a Református Szilády Áron Gimnázium.  

Kedves végzett diákjaink!  

Megadtunk mindent, ami tőlünk telik; remélem, hogy ez elegendő lesz a sikeres és 

boldog élethez. S ahogyan az előttem elhangzott énekben hallhattuk: Bárcsak 

tudnánk vigyázni Rátok… 



 

Ígérjük, hogy megőrzünk a szívünkben, emlékezetünkben és visszavárunk Titeket 

az öreg diákok közé.  

Áldást és békességet kívánok egész életetekre! 


