
ballagásra hangolódva 

a szerenádok előtt1 

hagyományosan a társalgóban g 

űlnek össze különböző szünetekben a 12. évfolyam osztályai, akik egy szép kis műsorral, 

pár ünnepi gondolattal köszönik meg a nyolc- vagy négyévnyi törődést, odafigyelést 

tanáraiknak. Idén az ünnepi gondolataikból kis szilánkokat közöltek. 

12.A: Somogyi Lili, Kéri Kitti, Pavuk Petra, Farkas Éva, Bogáti Bence, Buzsár Martin, 

Rálik Lolita 

Ballagásomra, írta: József és „Attaila” 

1. 18 éves lettem én 

    Érettségizni mehetnék 

   Ideg 

   Beteg 

2. Egy vizsga mellyel meglepem 

   E májusi szép reggelen  

   Magam 

   Magam 

3. 4 évem gyorsan elszelet 

   Ötös átlagra sosem telt 

   Az ám 

   Tanár 

5. De nem lettem, mert hirtelen 

   Tovaszállt az én eszem 

   Messze 

   Messze 

6. A sok intő gyorsan, nyersen ért 

   Minden locsogásomért 

   S a pont  

   Határ 

                                                           
1 Kép forrása: http://www.leggombok.hu/html/balloon_gallery.php?id=11, letöltés: 2017. május 22. 

 

http://www.leggombok.hu/html/balloon_gallery.php?id=11


7. Csúszott hirtelen 

   Meg sem lett a kettesem 

   Pótló Tézé 

8. „Ön míg szóból értek én” 

 

   Nem kaptam ötöst e féltekén 

   Mondta Nekem 

9. Ha örül Antal Iván úr 

   Hogy hősünk mindig ingát fut 

   Csekély 

   E kély 

10. Én az egész életem fogom 

   Középiskolás fokon 

   Eltöl 

   Teni 

 

12.B: Nagy Veronika 

Mikor az iskolánkra gondolunk 

 

Nehéz volt ez az utolsó tavasz, tételekkel kelünk-fekszünk, akár alszunk. Rengeteg feladatot 

adtunk tanárainknak is. 4 év fáradságos munka áll mindannyiunk mögött. Még utoljára veszünk 

egy mély lélegzetet az életünk egyik hatalmas mérföldköve előtt és visszatekintünk gimnazista 

éveinkre. 

Sokunknak örömteli harc volt ez az időszak. Néha küzdöttünk magunkkal, az idővel, a 

tananyaggal, (tanárainkkal… ,) de nem adtuk és nem adhatjuk fel! Annyi mindent kaptunk az 

út során. Egy mókás félmondattal is tudtak hatni ránk, neveltek és tanítottak minket, így ha 

mindjárt elengedik a kezünket és kikerülünk az iskolánkból, biztosak lehetnek benne, nem 

veszünk el a világban. Átlátjuk a természet fontos összefüggéseit, erősek vagyunk, ha időnk 

futja, kávénk mellett bátran irodalmárt játszhatunk, nézetrendszerünket csiszolta tudásunk, 

műveltségünk. Mindeközben toleranciát tanultunk, elfogadóbbak lettünk. Idáig eljutni egyedül 

képtelenek lettünk volna. Hiszen, ha megakadtunk, elbizonytalanodtunk, volt kihez 

visszafutnunk segítségért vagy egy pár kedves szóért. Etikusan, hozzáértve kezeljük a 

számítástechnika csodáit, eligazodunk a térképen, s nem szakítunk mindenféle útféli növényt. 

Ha idegen országba sodor minket a szél, nem fogunk félni válaszolni és használni az adott 

nyelvet. 



Nem lesz könnyű kilépni ezen a kapun, még sok szállal kapaszkodunk, sőt a ballagásunk 

közelségét sem fogtuk még fel. Valószínűleg mikor a kezünkbe adják érettségi 

bizonyítványunk, akkor döbbenünk a végérvényességére. Lezárunk valamit, ami eddig 

meghatározta napjaink, életünk, s ehhez a búcsúzás is hozzá tartozik. Nem is fecsegnék tovább, 

köszönjük az eddigi és további munkájukat, segítségüket!  

#2017.05.02. (kedd) 

 

12. E: Kovács Gréta 

Kedves Tanáraink! 

 

 Mondják: „Jó pap is holtig tanul”, sajnos vagy nem sajnos, nem vagyunk papok. Takács Tanár 

Úr bölcsessége szerint a minimumra törekszünk. Az, hogy ez a minimum elég erős csónak 

lesz-e az élet óceánján, az ácsainkon, tanárainkon múlik. 

Ők voltak azok, Önök voltak azok, akik megfogták kezünket és levittek minket a partra. 

Megmutatták, hogy utunk legalább a horizontig de ha lehet, még azon is túl vezet. 

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat.”- írja József Attila Levegőt című 

versében. 

Szeretnénk hinni, hogy a játék és tanulás, tanulás és játék, akkor is életünk része marad mikor 

öltönyben és blézerben termeljük majd a GDP-t! 

Mert eddig könnyű volt, iskolába jártunk játszani, haza mentünk tanulni. 

Megtanultuk, hogy az élet nem ad felmentést, hogy a matematika korrekt tanulmány, s 

hogy a lengyel magyar két jó barát. 

Megtudtuk, hogy mindannyiunkban elveszett egy kisbiológus, hogy a kémia stand-up 

műfaj, megtudtuk, hogy hogyan bonható le a szocializmus s, hogy „mit jelenthet egy nyári 

alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom”.  

Így épül csónakunk. De most álljunk meg és nézzük meg alaposan ezt a kis tákolmányt.  

A deszka néhol szálkás, a padló néhány helyen ereszt, az ülések néha kényelmetlenek. De ezt a 

csónakot most vízre kell bocsájtanunk.  

Saját bőrünkön kell megtapasztalnunk hol vannak szálkák, hol kényelmes ülni, a szivárgást 

pedig matróztársaink tömik be. A legtöbb, amit tehetünk egy ígéret, annak az ígérete, hogy ezt 

a csodálatos hajót, amit tanárainktól ajándékba kaptunk, bármikor meg fogjuk osztani hajótörött 

embertársainkkal. 

Végül szeretnénk megköszönni a két csodálatos osztályfőnökünknek, akik mindig mellettünk 

álltak és vezettek minket a rögös úton és akik nélkül ez a „kis család” nem jött volna létre!! 

Búcsúzóul pedig szeretnénk megköszönni az elmúlt 8 évet minden kedves tanárunknak, melyet 

együtt tölthettünk. 


