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Kedves egybegyűltek! 

 

Szeretettel üdvözlök minden jelenlévőt, de elsősorban azokat a tizenkettedikes 

diákokat, akiknek megadatott az a lehetőség, hogy ilyen különleges körülmények 

között ünnepelhessék meg a 2021-es ballagást. Szeretném megköszönni az RMDSZ 

Arad megyei szervezetének a segítséget és a támogatást ahhoz, hogy itt, a Szabadság-

szobor előtt ünnepelhetünk titeket, a szeretteitek körében.  

Nem volt könnyű az elmúlt időszak, de most érti valójában az ember azt a 

bölcsességet, hogy „ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét”. Hát mi most 

ezt követtük. Alkalmazkodtunk a nem egyszerű körülményekhez, és megpróbáltuk 

kihozni belőle a legjobbat. Persze, ehhez összefogás és együttműködés kellett. Talán 

evvel példát adtunk arról, hogy ha majd ti is az életben nehézségekbe ütköztök, 

alkalmazkodni kell, előre menni, vagy változtatni, de semmiképp sem meghátrálni. 

Kedves tanárok, pedagógusok: köszönjük az elmúlt évek munkáját! Remélem, az itt 

ülő fiatalok, akik életük egy fontos mérföldkövéhez értek, olyan útravalót kaptak 

tőletek, amivel értékes tagjai lesznek a közösségnek. 

Tisztelt szülők: Mi, tanárok köszönjük a belénk vetett bizalmat! Igyekeztünk tudásunk 

legjavát átadni, akkor is, amikor a deriválás bonyolult művészetét próbáltuk 

megértetni, de akkor is, amikor vidáman hegyet mászva, vagy játszva igyekeztünk 

csiszolni a ránk bízott ékszereken. 

Kedves diákok: nehéz ez az időszak, de remélem a tarisznyátok is nehéz, mert benne 

van mindaz, amit az elmúlt 12 évben az iskolától kaptatok útravalónak. A só és a 

pogácsa mellett, tudom, ott van a hajlam a kitartásra, az elhatározottságra, és ott van a 

jövőbe vetett hit és a tettrekészség. És ha már itt tartunk, jön a matekóra. 

Mert bár ma ünnep van, de, kedves diákok, nem úsztok meg egy matekfeladatot. Ha 

három madár ül egy kerítésen, és kettő elhatározza, hogy elrepül, hány madár marad a 

kerítésen? Annak, aki nagyon ügyesen kivonja a 3-ból a 2-t, és 1-re voksol, el kell 
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hogy mondjam, sajnos hibás a válasz. A helyes felelet: három. Mivel attól, hogy 

valamit elhatározunk, még nem biztos, hogy meg is tesszük. Bár az erős elhatározás 

már nagyon jó út, de az elhatározás mellé oda kell hogy kerüljön a tettrekészség és a 

„nem adom fel, akkor sem, ha elsőre nem sikerül” határozottsága. Ami, remélem, 

ugyanúgy a batyutokba került.  

Mi, a pedagógusaitok bízunk bennetek. Az, aki ezt az elmúlt időszakot ilyen jól 

átvészelte, alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, az az élet nehézségein is 

át fog jutni. Bízzatok ti is magatokban. Használjátok fel a képességeket és a tudást, 

amit eddig szereztetek. 

Büszkék vagyunk rátok, és bízom benne, hogy évek múlva is büszkék leszünk a 2021-

ben végzett diákjainkra.  

Spier Tünde,  

a Csiky Gergely Főgimnázium  

igazgatója 


