Tisztelt Meghívott Vendégeink!
Tisztelt Szülők, Rokonok, Barátok!
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Nagyon könnyű és mégis nagyon nehéz dolog most búcsúznom tőletek. Könnyű, mert –
más igazgató kollégámmal ellentétben – én személyesen ismerlek, hiszen 3 évig
tanítottalak titeket, sőt többeteket óvodás korotok óta ismerem.
És pont ezért nehéz is: hiszen sok közös élmény, iskolai rendezvény, kirándulás, vagy
éppen „konkrétan”, „kvázi” „effektíve” a történelem és földrajz órák kötnek össze veletek.
Minden pedagógus arra vágyik, hogy tudásra szomjazó diákokat taníthasson. Nos, ezt én
megkaptam tőletek, amit ezúton is nagyon köszönök! Néhányatokkal még történelem
versenyre is készültünk, sőt ketten magyar-töri szakra mentek, ami egy bónusz ajándék
tőletek, hogy igenis van helye itt Diósjenőn a magas szintű tanításnak, ami segítségével a
diákok sokra vihetik.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Egy általános iskola megítélése sok mindenen múlhat. Gondolhatunk itt az épület
infrastruktúrájára, a létszám adatokra, a szaktanárok aránya, a fenntartó vagy éppen az
igazgató személyére…
Mégis talán egyetérthetünk abban, hogy a középiskolai felvételi folyamat eredményessége
objektív képet adhat egy iskola szakmai munkájáról. Hiszen ez egy központilag szervezett,
tiszta körülmények között lezajlott felmérés, amit az ország minden jó képességű
tanulójának meg kell írnia.
Az idei 8. osztályunk ezen a megmérettetésen igen jó eredményt ért el, amely mellett nem
szeretnék most elmenni. A 20 végzős tanulónkból 14-et oda vették fel, amit első helyen
jelöltek meg. Vagyis a fiatalok céljaik és a realitások annyira közelítettek egymáshoz, hogy
a legtöbb tanuló álma teljesült, és mindenkit felvettek valahová. És nem is akármilyen
középiskolákban mennek! 2 tanulót – a már említett – a váci Madách magyar-töri szakjára,
két tanulót pedig a szintén váci elit iskolának számító Boronkayba vettek fel. 2 diákunk
pedig Budapesten folytatja majd tanulmányait.
Nyolcadikosaink boldogsága és hálás tekintete sokat visszaad az elmúlt évek
nehézségeiből. Merthogy a siker nem hullott az ölükbe. A felsős éveik alatt történtek
pedagógus-cserék, ami következtében kevés olyan tantárgyuk volt, ahol ne történt volna
személyi változás. De említsük meg a Covid-járvány okozta válságot is, ami miatt két
tavaszi félévet is online-oktatásban kellett tölteniük. Szóval egyáltalán nem volt
sétagalopp ez a nyolc évük.
Mégis sikerült!
Ezek után akkor hogyan lehetséges az, hogy szembeszélbe is működött a dolog?

A sikernek több összetevője van: elsősorban a nyolcadikosokat illeti a dicséret, hiszen ők
küzdöttek meg a felvételi feladatokkal, ők tanulták végig az elmúlt éveket, ők jártak iskolai
felvételi előkészítőkre…
Mindez persze nem működhetett volna a szülői támogatás, segítség nélkül sem.
Gratulálunk a szülőknek, akiktől oly sok minden mellett a tanuláshoz való hozzáállást
sajátították el. Nyolcadikosok! Igazán hálásak lehettek a szüleitekért!
Harmadszor: ne feledkezzünk meg a pedagógusokról sem, hiszen a középiskolai felvételi
sikerébe azt gondolom, hogy minden tanár és tanító benne van valahol. Az alsós tanítók,
akik leteszik az alapokat, akik megtanították őket írni, olvasni, számolni és szöveget
érteni. A felsős tanárok pedig ezeket a készségeket és képességeket fejlesztették tovább.
Persze első sorban most a magyar és matematika kollégákat illeti a dicséret a kiváló
központi felvételikért, de jobban belegondolva minden pedagógus elégedetten állhat meg
a nyolcadikosok előtt, mert legtöbben nem csak oktatták, hanem nevelték is őket:
Szeretetre, szépre, igazságra, becsületességre, kudarctűrő képességre, megértésre,
odafigyelésre, kitartásra.
De a lényeg, kedves nyolcadikosok, hogy: Büszkék vagyunk rátok!
Sok sikert és boldogságot kívánunk nektek!
Vigyétek iskolánk jó hírét szerte az országba!
Gyorsan eljött ez a nap, a búcsú napja.
Pedig…
Annyi mindent kéne még elmondanom,
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom,
Hogy elmeséljem milyen jó, hogy itt voltatok
S mint a tanár s tanítványai egyet mondunk s egyet gondolunk…
Isten áldjon benneteket!

