
 

Kedves Krúdys Végzős Tanítványaink! 

Ez a mai nap lett volna középiskolai éveitek utolsó tanítási napja, ma délutánra terveztük 

a ballagási ünnepségünket. De ahogy ebben az évben már sokmindenről le kellet mondanunk, így 

erről az utolsó közös ünnepről is lemondani kényszerültünk. Még tart a rendkívüli helyzet, még 

nem lehet úgy találkozni, ahogy évekkel ezelőtt megszoktuk, ahogy kellett volna. Nehéz elhinni, de 

valamikor elképzelhetetlennek tartottam, hogy ne búcsúzzunk a folyosókon, tantermekben 

virággal, közös énekkel, zászlóátadással, sok-sok baráttal, rokonnal, ismerőssel együtt. 

Látnunk kellett volna, ahogy osztályfőnökeitekkel elvonultok a sorfalak között, majd 

megálltok az iskola udvarán büszkén mosolyogva, kicsit meghatottan és akkor mondhattuk volna  

ki, hogy a középiskolás évek végére értetek. Sajnálom, nem így alakult. 

Azonban néhány mondatban szeretnék hozzátok szólni, mert néha le kell írni azokat a 

gondolatokat, amik kikívánkoznak: Hiszen nem zártunk már igazi tanévet tavaly, nem kezdtük 

ünnepéllyel ezt az évet sem, nem csoportosultunk, és egymástól csak biztonságos távolságban volt 

szabad az iskolában lenni… néhány hétig, aztán már sehogy… Amikor ezeket a sorokat leírom 

egy kísértetiesen csendes iskolaépületben, kissé fázós áprilisi délelőtt, mégsem egy frappáns 

megható idézeten töröm a fejem, hanem azt számolom, van-e elég felületfertőtlenítő, jut-e maszk 

mindenkinek, megvan-e az előírt 1,5 méter, biztonságosan megoldható-e a beléptetés, mindenre 

gondoltam-e? Mert most a legfontosabb, hogy a következő 20 napban mindannyian letehessétek a 

vizsgákat. Ha ti megtettetek mindent, amit ebben a helyzetben lehetett, nekünk kötelességünk 

hozzátenni ugyanúgy a maximumot. 

Most még azt is nehéz felidézni, hogy milyenek voltak a régi tanéveitek. Hogy 

betöltöttétek a termeket, az aulát, zajongtatok a büfé előtt, kilógtatok a bejáraton, átmásztatok a 

kerítésen, szünetekben vidám gyerekhadként dobogtatok a lépcsőkön, fociztatok a sportudvaron, 

eltűntetek a szekrényekben, és persze tettétek a dolgotokat, tanultatok, feleltetek, írtatok 

dolgozatokat, részt vettetek versenyeken, ünnepségeken. A veszélyhelyzet sok élmény 

lehetőségétől megfosztott mindannyiunkat: nem voltak igazi közös élményeink az elmúlt egy 

évben. Sajnálom én is az elmaradt szalagavatót, a lehetetlenné váló diákbált, a Krúdyfesztet, de 

egy közösen töltött nemzeti ünnepi megemlékezést is szívesen töltöttünk volna együtt, azt hiszem. 

A nagy próbatételek ezután jönnek, szerencsére nem csak egyszer, hanem majd sokszor, 

sokáig, egészen az élet végéig tartanak, ami miatt mindig lehet változtatni, javítani, korrigálni.  

Ti mindannyian azt tervezitek, hogy tanulni fogtok. Ez mindig kihívás, mindig cél és 

eszköz, mindig küzdelem marad számotokra. Csakúgy, mint az elmúlt években, lesz mindig, 

aki támogasson, aki lelkesítsen, mindig lesznek barátok, akik azt mondják „tarts ki és 

sikerül”, ott fog állni mögöttetek a család, ami megóv a világ kiszámíthatatlanságától, akik 

szeretettel noszogatnak, ha elcsüggednétek. Ha veszteséget éreznétek az elmúlt év miatt, ne 

csodálkozzatok. Csak tudjátok, hogy amit elvesztettetek azok csupán illúziók voltak: egy 

olyan biztonságos világ illúziója, amiben mindig az történik, amire készülünk, és amelyik 

világban, ha tervezünk valamit, azt meg tudjuk valósítani. Az élet azonban igazságos: az 

egyik kezével elvesz, a másikkal visszaad. Ha most hiányzik is az élmény, egy egész élet lesz 

rá, hogy pótoljátok.  

  



 

 

 

Jó helyen voltatok az iskolában, figyeltünk rátok, tanítottunk, neveltünk, terelgettünk, kit 

könnyebben, kit nehezebben. De a mai napon azt kell mondanom, hogy felkészültetek. Eljött az az 

idő, amikor egyedül el kell boldogulnotok, és csak a háttérből lehet szurkolni nektek, örülni a 

sikereknek, meghallgatni az élménybeszámolókat, távolról nézni hogyan boldogultok.  

Köszönöm Tanáraitoknak, hogy felkészítettek, köszönöm Varga Szilveszter Tanár Úrnak, 

Tar Ferenc Tanár Úrnak, Marcsekné Turcsán Krisztina Tanárnőnek, Némethné Horváth Gabriella 

Tanárnőnek, hogy osztályfőnökként vezettek titeket az elmúlt években. Köszönöm az iskola 

minden dolgozójának, hogy biztosították mindazt, amire szükségetek, szükségünk volt. Köszönöm 

Szüleiteknek, hogy támogatták, segítették sikeres tanulmányaitokat, és együttműködtek velünk is, 

figyelemmel, támogatással gondoltak az iskolára. 

Befejezésül néhány jótanács, talán akad közöttük megfontolandó:  

Éld úgy az életed, hogy minden pillanatban tudd, kölcsönhatásban vagy a világgal.  

Légy olyan ember, aki önálló akarattal, döntésekkel halad céljai megvalósítása felé.  

Céljaid legyenek azok, amelyek motiválnak, amihez pozitív érzelemmel tudsz 

viszonyulni.  

Ne várd kívülről a megoldásokat, azoknak benned kell megszületni.  

A bátor embert nem bénítja meg a félelem, ismeri és legyőzi a szorongásait, ha veszít is, 

nem adja fel, hanem újra és újra megküzd a céljaiért, közben új stratégiákat keres.  

Kerüljétek a gyávákat, az örök veszteseket, a mást hibáztatókat, a panaszkodókat, a 

menekülőket, az önzőket, a céltalanokat, mert ők elvenni tudnak, de adni sohasem.  

Gondoljatok másokra is, arra, hogy néhány bátorító szó mindig segít.  

Most hétvégén vegyétek elő az elmúlt évek legszebb emlékeit, alaposan válogassatok ki 

belőle annyit, amennyire szükségetek van, és minden vizsga előtt reggel idézzétek fel ezeket a 

pillanatokat. Amikor megérkeztek majd az iskolához reggelente, lássátok pont olyannak, mint az 

elmúlt években:  

Ez továbbra is az a hely, ahol azokkal lehetsz, akik szeretnek, ahol ismernek, 

védenek és vigyáznak rád, ahol már bizonyítottál sokszor, szép eredmények tömkelegét 

gyűjtötted össze, ahol az lehetsz, aki lenni szeretnél, és ahol az elmúlt években ezekre a most 

elkövetkező napokra készítettünk fel, hogy végre továbbléphess arra, amerre szeretnél, 

amerre vágysz, továbbléphess az útra amin győzni indulsz. 

Hamarosan találkozunk, szurkolok nektek! 

Chriszt Gyula int.vez. 

 


