
Tisztelt megjelent vendégeink, szülők, kollégák és kedves diákok! 

Előre szólok: a megszokottnál kicsit hosszabban fogok most beszélni. Először Szilády Áronra 

emlékezek, majd a megszokott rend szerint a tanévet értékelem, végül pedig búcsúzni fogok.  

Szilády Áron, iskolánk névadója 1837-ben, 185 évvel ezelőtt született és 1922-ben, 100 évvel 

ezelőtt hunyt el. Több alkalommal emlékeztünk már rá ebben a tanévben, én most és itt mégis 

úgy érzem, hogy kötelességem megidézni ennek a nagy embernek az emlékét. Megérdemli!  

Szilády Áron tudós, politikus, lelkész, híres szónok volt. 18 nyelven beszélt, több tucat 

tudományos könyvet írt és jelentetett meg, de nekünk mindenekelőtt azért fontos, mert ő volt 

az, aki a Gimnázium épületének felépítését keresztülvitte. Oktatási palotának álmodta meg. 

Harcos élete volt; komoly pereskedésben is része volt, hiszen az egyház vagyonából sokat 

áldozott a gimnáziumra, az oktatásra. Ezt nem hagyta szó nélkül néhány gyülekezeti tag és 

többek között emiatt mintegy 35 éven keresztül küzdött álma megvalósulásáért. Ez az álom 

oktatási intézmény volt, amelynek infrastruktúrája impozáns és korszerű. Az akkor lefektetett 

eszmei alapok, az ökumenikus szemlélet, a befogadó attitűd, a hagyomány tisztelete mind 

tetten érhető a mai napig itt, a Szilády Gimnáziumban, Szilády Áron szellemi örökségeként. 

Hálásak lehetünk és vagyok én személy szerint minden elődnek, aki ennek a folytonosságnak, 

hagyománynak, örökségnek az átmentésében és életben tartásában részt vett.  

Itt is köszönöm a Thorma János Múzeumnak, különösen az igazgató úrnak, Szakál Aurél 

Úrnak, hogy általa a Múzeum is a szívén viselte névadónk tiszteletét és egy nagyszerű 

emlékkiállítást és egy vándorkiállítást rendezett és több kiadványt is kiadott idén Szilády Áron 

emlékére. 

A tanévről is szólnom kell. Végre egy a Covid előtti helyzethez hasonlító, mozgalmas és 

zömmel jelenléti oktatással zajló tanéven vagyunk túl. Sok színes, változatos program, városi 

ünnepség, témanapok, és egy fenntarthatósági témahét is lezajlott ebben az évben. Bizony 

elfáradtunk! 

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

szerzett diákok nevét, ők pedig a helyükön felállnak és a névsor végén mi egy nagy közös 

tapssal gratulálunk nekik.   



 

5.A osztály:  

Bakai Zamira 

Farkas Péter 

Rózsa Vilmos 

5.B osztály:  

Gillich Bori 

Horváth András 

Lengyel Janka 

Monostori Nóra 

Nagy Olívia 

Szőke Borbála 

Varga Odett 

6.A osztály: 

Ábrahám Gréta 

Burszki Bettina 

Garas Noémi 

Kiss Fanni 

Kovács Emese 

Mészáros Csaba 

Mészáros Dóra 

Schiszler Zoé 

Szacaci Szonja 

Vajjon Kolos 

Vercz Maja 

6.B osztály:  

Ács-Sánta Bálint 

Béressy Réka 

Fülöp Amira 

Hugyi Gréta 

Molnár Csenge 

Nagy Szabina 

Nagy Szépa 

Szabó Anna Viktória 

Szögedi Petra 

7.A osztály 

Farkas Adrienn 

Hachbold Géta Zita 

Kiss Mira 

Lippai Róza 

Patocskai Csenge 

7.B osztály: 

Boros Kinga 

Fábián Fruzsina 

Kopasz Gergő 

Takács Zoé 

8.A osztály: 

Fenyvesi Fanni 

Hajdú Hanna 

Renner Míra Viola 

Solti Tímea 

Tandari Tímea 

8.B osztály: 

Pocsay Sára 

Rónai Jázmin 

Varga Médea 

9.A osztály: 

Garas Diána 

Németh Gergő 

Viszmeg Ninetta Judit 

9. B osztály: 

Csillik Dominika 

Görbe Gabriella 



Jónás Anna Emese 

9.C osztály: 

Bíró Dániel 

Loridon Ákos 

Vincze Ádám 

9.D osztály: 

Bánóczki Bianka 

Édes Hanna Zsófia 

Lengyel Domonkos 

Varga Lilla Virág 

10.A osztály: 

Vas Emma 

10.B osztály: 

Ficsór Flóra 

Hazai Hanga Lina 

Karó Benjámin 

Lengyel Zsigmond Lőrinc 

Szilágyi Zsombor 

10.D osztály: 

Bödecs Lili Hajnalka 

Egyed Izsák Zsófia 

Kolozsvári Eszter 

Makai Izabella 

Simola József 

11.A osztály: 

Eke Mónika 

Fodor Bence 

Gubucz Mónika 

Molnár Levente 

Olajos Tamara Hanna 

11.B osztály: 

Figura Márton  

Hirkó Mirtill 

Horváth Marcell 

Kovács Nóra Zsóka 

Markó Vivien 

Patai Nóra Alexa 

Szélig Nóra Noémi 

11.C osztály:  

Csizovszki Enikő 

Haskó Zsolt 

Kubas Panna Eleonóra 

Stenczel László 

 

  



Nagyon jó érzés, hogy ennyi kitűnő bizonyítványt tudtunk kiosztani! Mindemellett most is azt 

gondolom, hogy nem kell mindenkinek kitűnőnek lenni, nem ez az egyetlen jó megoldás az 

iskolai teljesítményünket tekintve… Következzen most azon diákok felsorolása, akik ebben a 

tanévben az átlagukat tekintve a legtöbbet javították az elmúlt tanévhez képest. Óriási 

dolognak tartom a fejlődést és innen is, most is példának állítom a javítani tudó diákokat az 

iskola közösség elé. Kérem, hogy a diákok álljanak fel a helyükön és a névsor végeztével őket 

is nagy tapssal jutalmazzuk! 

0,3 –et javított: Burszki Bettina 6.A, Fülöp Máté 7.B és Dittmayer Maja 9.C osztály 

0,4-et javított: Sipos-Szabó Dávid 9.B osztály 

0,5-et javított: Diósi Martin 11. A osztály 

és az iskolában a legtöbbet javító diákunk idén 0,7-et javított: Maróti Bence 11.C osztály.  

Ebben a tanévben egy különös témanapot is tartottunk, amelynek ötlete, programja és 

megvalósítása kifejezetten a diákok érdeme. Az Amerika Napot június 8-án tarthattuk meg, 

egy diákcsoport szervezésében. Nagyon jó érzés volt figyelni ezt a fiatal csapatot: 

fegyelmezetten, pontosan, átgondolt stratégia mentén heteken át szervezték az egész iskolát 

megmozgató napot. Ilyen még nem történt nálunk; azt hiszem, hogy bizonyos szempontból ez 

az iskolában folyó pedagógiai munka csúcsteljesítménye! Úgy vélem, hogy megérdemlik ezek 

a diákok is, hogy most felolvassam a nevüket. Kérem, hogy a helyükön maradva álljanak fel! 

Haskó Zsolt, Galik Zsófia, Szekér Szonja, Mészáros Nóra, Komma Mátyás, Molnár Vivien, 

Szakál Maja, Morvai Lujza, Makai Izabella, Torma Dávid, Bozsóki Dániel, Andirkó Bettina, 

Nedeljkovic Anna, Balázs Alma, Csák Adrienn, Stantic Teo, Pajor Lili, Szatmári Szonja, Mike 

Dávid. Valamennyiük vezetője, a Nap megálmodója Maróti Bence 11.C osztályos diákunk 

volt, akinek most egy emlékplakettet szeretnénk köszönetképpen átadni. Megkérem Bencét, 

hogy jöjjön ki és vegye át a díjat Nagy Brigitta tanárnőtől, aki az angolos tanári csoport 

vezetőjeként a program első számú tanári segítője volt.  

A tegnapi napon befejeződtek az érettségi vizsgák is, röviden erről is beszámolok. 87 végzős 

diákunk mellett 78 fiatalabb diák is számot adott felkészültségéről. Ragyogó feleleteket 

hallhattunk és nagyon szép eredmények születtek. Szívből gratulálok a diákoknak, a tanító 

tanároknak és nem utolsó sorban a szülőknek. Ez alkalommal is 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 4 évvel 

ezelőtt.  



Beszédem végére hagytam a legnehezebb részt. Búcsúzom én is, de csak röviden. Tíz év 

igazgatói szolgálat van mögöttem, amiért sok szempontból hálás lehetek. 

Erős szálak kötnek ide, hiszen nagyon régen, 21 éve csatlakoztam a sziládys közösséghez… 

igaz, akkor még szülőként.  

Öt évvel ezelőtt az igazgatói pályázatomat ezzel a gondolattal zártam  

Vízióm 2022-re 

Egy nagyjából 600 diákot nevelő és oktató, 22 osztállyal, átláthatóan működő, a régi fényéhez 

méltó eredményeket felmutató, innovatív, református szellemiségű, gyerekbarát és jó kedvű 

iskolát szeretnék, ahova büszkeség tartozni és bekerülni, és ami egy életre szóló alapot ad 

valamennyi iskolapolgárnak.  

Büszkén állítom, hogy a kitűzött célokat a tanár kollégák és a szülők közreműködésével és a 

családom, elsősorban a férjem, dr Varga Gyula teljes mértékű támogatásával elértem. Hálás 

szívvel köszönöm ezt nekik, hiszen nélkülük én nem én lennék. 

A jó Isten szívébe ajánlom szeretett iskolámat. Áldást, békességet  


