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keresztül szorgalmas munkával kiváló eredményt ért el, 
valamint a röplabda diákolimpián országos I., és II. helyezésért, 
ahol kiváló teljesítményért elnyerte a legjobb előkészítő játékos 
különdíjat.

Sáfrán Péter 3/11. f. osztályos épület és szerkezetlakatos 
tanuló a 2019. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 
elért kiemelkedő 3. helyezésért, munkájának eredményeként 
mentesül a szakmai vizsga letételének kötelezettsége alól.

Kedves ballagó diákjaink! Búcsúzáskor az ember sok 
mindent magával visz, de legalább annyi emléket is hagy maga 
után. Osztályfőnökeitek (Nagyné Molnár Erzsébet, Baloghné 
Horváth Judit, Bencsik János, Csató Lászlóné, Veresné Nagy 
Edit, Szegediné Szabó Dóra, Dósa Ildikó) sok képet őriznek 
arról, hogy nem nyomtalanul töltöttétek elközépiskolai évei-
teket. Most biztosan azt is érzitek, hogy az út, melyre három 
vagy négy évvel ezelőtt léptetek talán túlságosan is gyorsan 
fogyott el. Hogy még maradtak ki nem használt lehetőségek, 
hogy még meg kell szerezni fociban néhány gólt, röplabdában 
néhány pontot. Azért bízom benne, hogy a szünetek forgataga, a 
diákprogramok és a tanítási órák emlékezetes poénjai mellett 
talán hiányozni fognak a különös izgalommal megélt 
számonkérések is. „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn 
akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély 
megmászásában rejlik.” – írja Wass Albert. Ne keressétek tehát 
az igazi munka és teljesítmények nélkül kiadott bizonyítványok 
csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni. 
Igyekezzetek megérteni mindent, de egy-egy területen 
mélyedjetek el az átlagosnál jobban. Ettől lesztek egyediek, 
érdekesek. Sose legyetek szürke átlagemberek.

Tanáraitok bíznak benne, hogy a most következő hetekben 
képesek lesztek a tanultak szintézisére, arra, hogy az érettségin, 
szakmai vizsgákon a lehető legjobbat hozzátok ki magatokból.

Minden ballagó diákunknak sok sikert, szerencsét kívánok, 
közeli s távoli reményeitek valóra váltását kívánom!

Nagyné Molnár Erzsébet
osztályfőnök

A konfirmációs tábor
Mint minden évben az idén is megrendezésre került a 7. 

osztályosok konfirmációs tábora, ami most május 30-31-én 
volt. 

Áldozócsütörtök délután indult a csapat a Siloám Gyógyá-
szati Központba. A tábor helyszínére volt, aki biciklivel, és volt, 
aki kocsival érkezett. 

Kálmán bácsival megnéztük a Nyomok a hóban című filmet. 
Egy kisfiú leesik a szikláról, és nem tud járni. Mi történik vele, 
családjával és barátaival? Harag és megbocsátás, szomorúság 
és felhőtlen boldogság kíséri végig a film szereplőinek 
kalandjait. Szívünk gyermekkori vágyakozásai, életünk 
megrázó próbái, önmagunkkal, Istennel, és felebarátainkkal 
vívott harcaink, mind-mind visszaköszönnek a filmben. A 
szereplők sok fájdalmas és izgalmas eseményen keresztül, saját 
bőrükön tanulják meg a Biblia igazságát: Jézus irántunk való 
szeretetét.

A film végeztével Kálmán bácsival megbeszéltük a látottakat. 
A beszélgetés után vacsoráztunk. Majd később a vacsoránkat 

kiegészítette az egyik osztálytársunk szülei, akik nagyon finom 
kenyérlángost sütöttek nekünk kemencében.

Egy kis pihenés után beszélgettünk, szórakoztunk. 
Hajnali 5 óra környékén már éreztük, hogy fáradunk, így 

lefekvéshez készülődtünk, majd 7 óra körül ébredtünk. 
Reggeli után rendbe tettük a szobáinkat, elbúcsúztunk 

szálláshelyünktől és átmentünk a strandra. 
Köszönjük Kálmán bácsinak a szállást, a közös filmnézést, és 

hogy velünk volt. 
Köszönjük Bodnár Jánosnak és feleségének a finom kenyér-

lángost. Köszönjük az üdítőket Nagy Lajosnak és feleségének.


