Szalagtűző ünnepély
Immár két év kihagyás után iskolánk gimnáziumi tagozata ismét szalagtűző ünnepségen
búcsúztathatta a végzős diákokat október 22-én. Ebben a tanévben rendhagyó módon három
osztály fejezi be középiskolai tanulmányait: a 12. A, a 12. E és a 12. KZ osztály.
Az iskolánk feldíszített tornatermében tartott szalagtűző ünnepélyen – a rendkívüli
járványhelyzet miatt – az osztályok bár külön-külön, egymás után, az estébe nyúlóan vettek
részt, az ünnepség így talán még meghittebb és családiasabb hangulatban zajlott a meghívott
vendégek, családtagok és hozzátartozók körében.
Az ünnepi műsor első felében iskolánk igazgatónője köszöntötte a diákokat, sok kitartást, erőt
és sikert kívánva nekik az elkövetkezendő feladataikhoz. Kölcseytől vett szép idézetében az
ifjú korban köttetett barátságokról és azok életünkön átívelő örök voltáról beszélt, melyet
kevésbé költőien, de ugyanilyen érzelemgazdagon a végzős búcsúbeszédek is kiemeltek,
felelevenítve a sok közös emléket. Az általuk elmondott versek is ennek az érzésnek adtak teret,
középpontjukban ugyanis az élménygazdagság, az emberi kapcsolatok fontossága, az egyén
belső harmóniája mint legfőbb életcél jelentek meg, mintegy jelezve, sokkal inkább ezek
kiteljesedése, mintsem a talmi sikerek hajszolása adja életünk boldog pillanatait.
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Iskolánk 11. évfolyamos diákjai, mint minden évben, most is elköszöntek végzős diákjainktól,
biztatva őket jövőbeli terveik, vágyaik valóra váltásában. Az immár hagyománnyá vált
gyerekkori fotók kivetítése mellett tűzték fel a szalagot az osztályfőnökök a diákoknak, majd a
fiatal felnőttek apró ajándékot vehettek át iskolánk intézményvezetőjétől.

A szokásos beszédek mellett az alsóbb évfolyamos tanulók kórusa kis műsorral emelte az
ünnepség fényét, illetve a végzős, zenei tagozatos diákok maguk is énekeltek, így köszöntve és
köszönve el a szüleiktől, tanáraiktól.
A 12. A osztály zenei tagozatos tanulói egy megható részletet (Örökre szépek) adtak elő A
padlás című musicalből, amely Presser Gábor és Sztevanovity Dusán szerzeménye. A dal
szövegében, mondanivalójában és hangulatában is nagyon illett az alkalomhoz. Ezt tükrözte a
szülők, hozzátartozók reakciója, szinte egyetlen szem sem maradt szárazon.
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Ezt a csodás pillanatot követte a 11. A osztály zenei tagozatos tanulóinak a búcsúztatója. A
legnagyobb showman című, 2017-ben bemutatott, életrajzi ihletésű dráma-musicalfilmből A
Million Dreams című részletet adták elő, amely tovább emelte a szalagtűző ünnepség
hangulatát.

Végül a 12. KZ búcsúzott kedves hozzátartozóitól, még bensőségesebb hangulatot teremtve a
daluk közben meggyújtott gyertyákkal. Ennek a produkciónak az volt a különlegessége, hogy
nemcsak a zenei tagozatos tanulók vettek részt benne, hanem az egész osztály, az
osztályfőnököt is beleértve. Felemelő volt hallgatni Caramel Szállok a dallal című alkotását,
jövőbeli reményeik megfogalmazását.
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Bár a meghívott vendégek számát szűkre szabta a jelenlegi helyzet, s talán a feldíszített
tornaterem eleganciája nem vetekedhetett egy színházteremével, de ez nem zavarta a
résztvevőket. Hiszen ott és akkor mégiscsak átélhették a szülők és a gyerekek, a búcsúzó
tanárok a pillanat ünnepélyességét, ahová sok nehézség után mind megérkeztek: az utolsó tanév
eljövetelét, az izgalmas, stresszes, szomorú, de mégiscsak örömteli várakozás indulását az
érettségi vizsgáig, amire egy hosszú, élményekben gazdag korszak végét jelző szalag marad
örök emlékként.
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