
Kedves Ballagó Diákok, tisztelt Szülők, Kollégák, meghívott vendégek! 

Szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit újra itt, a református templomban, immár 

korlátozások nélkül, a hagyományoknak megfelelő időben, létszámban és keretek között. 

Búcsúzni jöttünk. Szeretnénk méltó és igaz módon elköszönni a végzős sziládys diákoktól.  

Idén három osztályunk ballag, 87 diákunk. Az a osztályt Varga Edina és Csillag István vezette, 

mindketten 4 éven keresztül. A b osztályt Gregusné Miskolczi Magdolna tanárnő, a c osztályt 

Nagy-Kálóziné Paska Andrea tanárnő irányította. Szerencsésen alakult ez, hiszen az egyéb 

tanárok váltakozása mellett ők mindvégig megmaradtak az osztály mellett. Ez nagy 

biztonságot és otthonosságot is ad. Kifejezetten gondoskodó, odafigyelő pedagógusokról van 

szó, köszönöm a munkájukat most is, nagyon hálás vagyok érte.  

Kedves Diákok! Eljött a nagy megmérettetés, az ÉRETTSÉGI ideje. Ne féljetek! 

Higgyetek Magatokban, és az elvégzett munka erejében! Minden évben bebizonyosodik, hogy 

az eddigi teljesítményeknél az érettségi eredmény sem lehet rosszabb, csak jobb! 

Évek óta hagyomány, hogy a tanévzáró ünnepségen felolvasom a kitűnő bizonyítványt szerzett 

diákok nevét, akik felállnak és mi tapssal köszöntjük őket. Nem szeretném, ha a végzősök 

kimaradnának ebből, ezért most hangozzék el a kitűnő bizonyítványt szerző 12-es diákok 

neve! Kérem, hogy helyükön maradva álljanak fel és a névsor elhangzása után tapsoljuk meg 

őket! 

  



A 12.a osztályból: 

osztályátlag 4,58 

Andriska Noémi 

Gál Fanni 

Hegedűs Gabriella 

Horváth Rebeka 

Lóránt Adrienn 

Pajor Csenge 

Samu Szimonetta 

Varga Sára 

Vígh Viktória 

 

 

A 12.b osztályból: 

(osztályátlag: 4,61) 

Baranyai Brúnó 

Botka Lora 

Csák Jázmin 

Fábián Balázs 

Kiss Jázmin 

Kószó Kata 

Kovács Eszter 

Mezei Lívia 

Szabó Fanni  

Szabó Gréta 

 

A 12.c osztályból: 

osztályátlag 4,66 

Ádám Dorina 

Babucsik Szintia 

Baranyai Kata 

Bíró Áron 

Csala Emese 

Gajdos Éva 

Horváth Anna 

Klem Balázs 

Minda Eszter 

Nárai Fanni 

Szakál Réka 

Varga Dávid Sándor 

Gratulálok a szép eredményekhez és kívánok hasonló szép és magas színvonalú teljesítményt! 

Júliustól, de még inkább szeptembertől jön az új élet, új feladatok, új társak, új örömök. 

Tovább fogtok gyarapodni lélekben, tudásban, emberségben. 

Új közösségekhez fogtok tartozni életetek hátra levő részében. Biztos vagyok benne, hogy az 

itt töltött évek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az új közösség hasznos tagjai legyetek, mint ahogy 

minket is gazdagított a Veletek töltött együttlét. Köszönetemet és hálámat fejezem ki Istennek 

ezért is. 

Búcsúzásképpen egy tanmesét, vagy inkább egy jótanácsot hoztam Nektek, amit a mostani 

tanulmányaim alkalmával ismertem meg. A történetet a Harvard Business manager kiadvány 

2000/2-es számában olvashatjuk. A szerzője az egyik legnagyobb menedzserguru: Peter F. 

Drucker. Íme a sztori:  

 



„Az erkölcsre vonatkozóan mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek, és a kipróbálásuk 

nagyon egyszerű. Én magam ezt a próbát tükör-tesztnek hívom. 

A századelőn valamennyi hatalom leginkább elismert diplomatájaként a londoni német 

nagykövetet tisztelték. Minden kétséget kizáróan nagy dolgokra volt hivatott, legalábbis arra, 

hogy hazájának külügyminisztere, vagy akár szövetségi kancellárja legyen. 1906-ban azonban 

váratlan hirtelenséggel lemondott ahelyett, hogy elnökölt volna egy VII. Edward tiszteletére 

adott, a diplomatakör által szervezett vacsorán. A király megrögzött szoknyabolond hírében 

állt, és nem rejtette véka alá szándékát, milyen vacsorát szeretne. A jelentések szerint a 

nagykövet erre így felelt: „Visszautasítom, hogy a reggeli borotválkozás közben a tükörből 

egy kerítő arca nézzen vissza rám.” Ez volna hát a tükör-teszt. Az erkölcs megköveteli, hogy 

megkérdezzük önmagunktól: „Milyen embert szeretnénk reggel a tükörben látni?”  

Eddig az idézet…  

Saját tapasztalatból is mondom, hogy az egyik legfontosabb dolog a felnőtt életben az, hogy 

önazonosak maradjunk, hogy fel merjük vállalni a véleményünket, még ha ez azt eredményezi, 

hogy valamilyen hátrányunk keletkezik emiatt. Mert a munkahelyet, a főnökünket, a 

szervezetet ott lehet hagyni, ki lehet lépni onnan, de a lelkiismeretünk mindig jön velünk, az 

elől nem tudunk elbújni. A békés és elégedett élet egyik alapfeltétele, hogy saját magatok előtt 

ne bukjatok el a tükör-teszten.  

Azt kívánom Nektek, hogy ha majd felnőttként elkövetkezik a próbatétel ideje, meg tudjatok 

felelni a tükör-próbának és nyugodt, tiszta szívvel tudjátok élni a mindennapokat.  

Áldást, békességet!  


