
Szárnyat bontottak a diákok 

  

Tizenhét végzős diák számára szólt utolsó alkalommal a csengő 

szombaton a virágokkal ünnepi díszbe öltöztetett vértessomlói általános iskolában. A ballagók hol meghatódott, hol mosolygós tekintettel 

lépdeltek a megszokott falak között, s vettek búcsút pedagógusaiktól, társaiktól, Walcz Zsuzsanna osztályfőnöküktől. 

Zsúfolásig megtelt a somlói általános iskola tornaterme szombaton szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, rokonokkal, barátokkal és 

ismerősökkel, akik közül többen ekkor tudták meg, hogy a végzősök búcsúja valójában már csütörtökön megkezdődött. A nyolcadikos 

diákok első alkalommal, hagyományt teremtve ültettek vérbükköt az intézmény épülete mögött – minden bizonnyal – abban a 

reményben, ha az elsőn még nem is, de a második-harmadik osztálytalálkozón már az árnyéka alatt emlegethetik fel kedves 

diákéveiket, emlékeiket. 

Azokból pedig bőven akad, hiszen Lencz Tímea, aki tavaly még hetedikesként búcsúztatta az akkor ballagókat, idén társai nevében 

percekig idézte fel az eltelt nyolc esztendő maradandó élményeit, „okosodásukat”, az osztály pajkos csínytevéseit, s hogy bármennyire 

is várták a felső tagozatba lépésüket, abból „egy hónap után elegük is lett.” 

Most, hogy elmegyünk, most érezzük igazán tanáraink munkáját, hogy mit meg nem tettek értünk. Most kezdjük csak felfogni, hogy 

jövőre már nem leszünk együtt. Már nem ide jövünk az évnyitóra, s minden megváltozik… az idő nem forgatható vissza, bár szívesen 

megtennénk. Szívesen élnénk át újra ezeket az együtt töltött éveket – hangzott el Tímeától a ballagók nevében. 

Hartdégenné Rieder Éva az emlékfa ültetése kapcsán így fogalmazott: a fa sok dolog jelképe. Hatalmassá nő és sok-sok évig él. Ezt 

kívánjuk nektek is! A fát ápolni, gondozni kell, erősíteni a szép, erős ágakat és nyesegetni a vad hajtásokat. Ilyen a gyerekek nevelése, 

oktatása is. Az igazgató köszönetet mondott a szülők, családok számára az együttes, közös munkáért, a tanulók gyermekkora 

mindennapjainak egyengetéséért, óvásáért, s a fiatalok számára búcsúzóul azt kívánta, hogy teljesüljenek nemes céljaik, s ne bánják, 

ha a sikerért meg kell küzdeni, hiszen annál nagyobb az értéke. 

A ballagás zárásaként hagyományosan a végzősök léggömbjei szálltak az ég felé, bennük a diákok kívánságaival, melyeket minden 

bizonnyal az intézményben eltöltött évek során szerzett barátságok, élmények és tudás alapján fogalmaztak meg, s az is biztos, hogy az 

egyre magasabbra szárnyaló lufikat tekintetével követő valamennyi jelenlévő azt kívánta: álmaik váljanak valóra! 

Az esemény képeit a GALÉRIÁBAN tekintheti meg! 
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