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Tisztelt 12. évfolyam! Kedves Barátaim! 

 

Normális időkben most a tornateremben állnék veletek szemben, és miközben fi-

gyelnélek benneteket a beszédhez készülődve, az járna a fejemben, hogy milyen gyorsan 

elszaladt ez az öt év. Mindezt el is mondanám, természetesen kellő pátosszal. Hozzátenném, 

hogy milyen csodálatosan néztek ki, és ezt a pillanatot jól jegyezzétek meg. Lehet, hogy a 

beszéd legmélyebb pontján szó esne a nagybetűs életről (bár ez nem valószínű), a felnőtté 

válásról, a felelősségről, meg sok olyan dologról, amit ilyenkor el szoktak mondani. Ti biz-

tosan nagyon unnátok, bármennyire is tudjátok, hogy nem szoktam hosszan beszélni. Köz-

ben azért kicsit feszengenétek is, mert jön az érettségi. De abban is biztos vagyok, hogy 

sokaknak a családdal elköltött ebéd járna az eszében.  

Normális körülmények között szólnék a szülőkhöz, a kollégákhoz. A műsorban biztosan 

elhangoznának okos emberek magvas gondolatai, szép dallamok, és megcsodálnánk a nép-

táncosok előadását. 

Normális körülmények között ... 

De most nem olyan idők vannak. 

A beszédemet nem mondom el (pedig egy beszéd akkor igazi, ha elmondják), hanem 

egy monitorról, telefon kijelzőjéről, vagy tudomisén miről olvassátok. Nem pompázik vi-

rágdíszben és nem telik meg vendégekkel az iskola. Nem öltöznek ünneplőbe az alsóbb 

évesek. Nem készülnek ma fotók a családdal, barátokkal. A héliumos lufik sem szabadul-

nak el az ünnepség alatt. 

Sajnos a mostani helyzet mindenben eltér attól, amire vártatok az öt év során. 

Az alatt az öt év alatt, amiben volt csalódás, szomorúság, de szebbnél szebb dolgok is. Em-

lékezzünk sok szeretettel azokra, akik már csak lélekben lehetnek velünk. De biztos vagyok 

benne, hogy itt vannak! Egészen biztos fiatalok! 

Emlékezzünk a gólyatáborra, a diáknapokra, az osztálykirándulásra, a külföldi utazásokra, a 

kosár- és röplabda meccsekre, a szerelmekre, a dolgozatokra, a vizsgákra, az ünnepségekre. 

Egyáltalán mindenre. 

Biztos vagyok benne, hogy az összegzés végén mindenki egyenlege pozitív eredményt mu-

tat. 



Nem nagyon akarok belemerülni ebbe, mert őszintén bízom benne, hogy lesz alkalmunk 

méltó módon elbúcsúztatni benneteket.  

A ballagás egyelőre elmaradt, de az élet folytatódik. 

Remélem, olvasás közben arra gondoltok, hogy ha csak szűk családi körben is, de 

mindjárt esztek valami ünnepi ebédet, valami nagyon finomat. Utána kicsit beszélgettek, 

esetleg felhívjátok a nagyszülőket, keresztszülőket, barátokat. 

Valószínűleg a körülményektől függetlenül mindenki fejében ott motoszkál az érett-

ségi. De meggyőződésem, hogy nincs mitől tartanotok. A munkát elvégeztétek. Amit kell, 

azt megtanultátok. Az utolsó két hónap eseményei ezen semmit sem változtathattak.  

Az előkészületeket mi is elvégeztük. Az iskola felkészülten vár benneteket, hogy a vizsgák 

során semmilyen zavaró tényező ne okozzon problémát. Minden kicsit más lesz, de a Pász-

torvölgyiben, mint mindig, most is Ti lesztek a legfontosabbak. 

Tudom, hogy minden rendben lesz! Mindenki jól fog teljesíteni. 

 

Végezetül mindenkinek sok sikert kívánok! 

 

Kántor Zsolt 

igazgató 

 

 

 


