
Kedves Ballagó Diákok! 

Íme, ez a nap is eljött…  

Az elmúlt több mint egy év során nagyon sok minden másként alakult, mint ahogy 
előre elképzeltük, ahogy megszoktuk, így sokszor kényszerültünk arra, hogy az 
életünket, a programjainkat a hagyományoktól eltérően szervezzük meg. 

Ezen a mai estén is szívesen állnánk sorfalat a folyosók mentén, nézve, ahogy 
rengeteg virággal, lufival a kezetekben végigvonultok az iskolán. Majd az udvaron 
a fáklyák fényében a szülőkkel, vendégekkel együtt hallgatnánk meg a sikeres 
vizsgákra buzdító búcsúbeszédeket. Ezután gyönyörködhetnénk Czompó tanárnő 
világítóbuzogányos lányai táncának fényjátékában. 

Sajnos ennek a mostani végzős évfolyamnak ez az élmény nem adatott meg. 
Eltökélt szándékunk, hogy a közeljövőben – ahogy a járványhelyzet szorítása 
enyhül – személyesen is elköszönünk majd tőletek valami erre alkalmas módon.  

De addig is, hogy a mai ballagás, visszaemlékezés-hangulatát megpróbáljuk kicsit 
pótolni, összeállítottunk egy pár perces diaporámát az elmúlt négy-, illetve ötéves 
iskolai eseményekből. Az iskolai rendezvényeken készült, valamint az 
osztályfőnökeitek által összeválogatott képek nézegetése talán hasonlóképp 
alkalmas az elmúlt évek élményeinek felidézésére, mint az iskola – énekszóval 
kísért – bejárása. A videót a karinthy.hu domain alól megnyitva lehet megnézni: 
https://drive.google.com/file/d/17DhJbwa2f1UPap4NIA89QssuAEO7chPA/view?usp=sharing 

Mi, itt maradók, a folyosók, az osztálytermek helyett most csak a szívünket tudjuk 
jelképesen virágdíszbe öltöztetni, és ezúton is jelezni, hogy a tanáraitok, az iskola 
technikai és ügyviteli dolgozói és természetesen az alsóbbéves diákok lélekben 
veletek vannak ezen az estén.  

Szeretném a nevetekben is megköszönni tanáraitok, osztályfőnökeitek odaadó 
munkáját és azokat az erőfeszítéseket, amellyel – sok esetben még veletek is 
megküzdve – segítettek nektek eljutni ide, az érettségi kapujába. Ugyancsak 
köszönöm születitek, családotok támogatását, türelmét és szeretetét, amivel 
végigkísérték életetek ezen nem könnyű, néha csalódásokkal, de – bízom benne, 
hogy ennél sokkal többször – sikerekkel is teljes időszakát, amint a gimnáziumba 
belépő általános iskolás gyerekből immár napokon belül hivatalosan is „érett” 
felnőtté váltatok.    

Kedves Ballagók! Biztos vagyok benne, hogy a rendhagyó körülmények ellenére 
kitesztek majd magatokért el elkövetkező három hétben is. Ehhez szívből kívánok 
nektek minden szépet és jót, egészséget és boldogságot, céljaitok beteljesülését 
egész további életetek során! 

 


