7. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Nagy Zoltánné igazgatónő ballagási búcsúbeszéde:
Kedves ballagó nyolcadikosok!
Kedves ünneplő Családok!
Megjelent vendégek, diákok, pedagógusok!
Nincs olyan nép, olyan nemzet, amely ne köszöntené megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel az új élet érkezését.
A legegyszerűbb természeti népektől kezdve a legmagasabb
fokú civilizációs társadalmakig a gyermek, a legfontosabb
helyen áll.
„Hó! Nap, hold és csillagok, ti mind,
Kik ott mozogtok fenn az égen,
Figyeljetek, hozzátok szólok!
Egy új élet lépett közétek,
fogadjátok be, kérve kérlek!
Egyengessétek útját szépen,
hogy felérjen a felső dombra!”
Ti, kedves lányok és fiúk a jelképes dombok egyikére már
sikerült feljutnotok, hiszen a mai napon egy fontos fejezet
záródik le életetekben. Bár nem egyforma lehetőségek birtokában, nem egyenlő esélyekkel kellett mindannyiótoknak
ugyanazt az utat megtennetek, azt azonban senki sem vonhatja kétségbe, hogy szüleitek óvó tekintete, simogató pillantása egy percre sem szűnt meg értetek lenni.
Egyedi elvárásokkal, egyéni tanulási stílusotokkal követeltétek ki tanáraitok figyelmét. A pedagógus jól tudja, hogy
mindenkiben megvan a tehetség, hogy valamiben kivételes
legyen, csak meg kell találni azt a valamit. A gyakorlott
pedagógus pedig lázasan kutatja, mi az, amivel megtalálhatja azt a képességet, ami kiemelkedő az egyes gyerekben, és
megszerzi azt a motivációs kulcsot, amivel tehetségük kibontakozhat. A jó tanárt a gyerekekben az erősségek érdeklik.
Hiszem, hogy az iskola akkor jó, ha izgalmas, érdekes, tele van kihívásokkal, lehetőségekkel, s értékeket ad
át változatos formában.
Hiszem, hogy a tanár, tudásának átadásán kívül,
lelkével, szívével, személyiségének minden varázsával ne-

vel. Köszönöm, hogy hittetek az őszinte szó erejében, és
problémáitokkal felkerestetek! Persze az is előfordult, hogy
vadóc ötleteiteket az iskola biztonságos búvóhelyének hitt
rejteken sikerült leleplezni! Talán nem tudtátok mindannyian, hogy én az iskola minden szegletét ismerem, itt nőttem
fel.
Míg közületek többen a tanulmányi versenyek létrafokain
haladtatok feljebb és feljebb, addig néhányan iskola után a
mozi padlásán kerestetek kincseket. Éltető elemetek a humor, a jókedv, a kacagás volt.
Jelen voltatok az iskolai élet minden színterén.
Szorgalmasan versenyeztetek, jelentkeztetek pályázatokra,
készültetek a középiskolai tanulmányokra.
Táboroztatok, kirándultatok, sportoltatok, múzeumokba,
színházba jártatok. Szerkesztettétek a suliújságot, rádiót.
Felelősen vettetek részt a Diákönkormányzat munkájában, s
fogalmaztátok meg véleményeiteket, javaslataitokat. Úgy
hiszem, hogy szüleitekkel, tanáraitokkal együtt sok-sok
örömteli pillanatot élhettetek meg és sok kudarcból álltatok
talpra egymás kezét fogva. Hibáitokkal, gyengeségeitekkel
együtt szeretünk és fogadunk el benneteket.
Tudom és hiszem, hogy akiben kellő akarat és tenniakarás
van, az bármit elérhet. A felnőtté váláshoz vezető út nem
könnyű, sok-sok megtapasztalás építi fel a jövőt.
Ahogy a hajnal minden reggel betekint az ablakon, megvilágítja életünk útjait.
Tartsatok ki álmaitok mellett!
Mutassátok meg a világnak, milyen csodálatosak vagytok!
Óhajtsátok a csillagot, amely egeteken ragyog!
Maradjatok kapcsolatban mindazokkal,
akik szeretnek benneteket!
Szívetek legyen vidám!
Bízzatok önmagatokban!
Bátorítson benneteket minden megtett lépés!
Hatalmas lehetőség rejlik bennetek!
Kezetekben tartjátok saját sorsotokat.
Annyi hely vár rátok, hogy felkeressétek. Higgyetek, s álmaitok szárnyán elrepültök oda!
Utatokon kísérjen el szeretetem, féltésem, jókívánságom!

FELHÍVÁS
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