Elbúcsúztunk a nyolcadikosoktól
Mint ahogyan nagyon rendhagyó módon zárult a második félév, olyan
rendhagyóan búcsúztunk el végzős diákjainktól. Emlékszem, alig vártuk, hogy a
gyerekek megírják a központi felvételiket, kicsit fellélegezhessünk, majd teljes gőzzel
kezdhessük a táncpróbákat az alapítványi bálra. Tervezgettünk, vitatkoztunk eleget,
mire összeállt a koreográfia, kialakultak a párok, és boldogok voltunk, milyen jól
haladunk....
Aztán az élet közbeszólt. Bezártak az iskolák. "Mi lesz velünk?"- hallottam
számtalanszor a kérdést, azt is csak az éterben, hiszen személyes kapcsolatunk nem
lehetett. Online izgultuk végig, kit hová vettek fel, és sokszor hallottam, milyen jó lenne
iskolába járni....nagyon bíztunk benne, hogy legalább arra lesz alkalmunk, hogy
nekünk is legyen tablónk, és valamilyen módon mi is ünnepélyesen
búcsúzhassunk egymástól és az iskolától. Kollégáimmal, Csörsz Katival, Hoffer-Szabó
Petrával és Horváth Dáviddal létrehoztunk egy külön csoportot / ki tudja, hányadik
csoport volt ez már az utóbbi hónapokban/. Mindannyian azon voltunk, hogy a lehető
legjobbat hozzuk ki a gyerekeknek, amit csak lehet. A zárt ünnepségen csak a végzős
diákok és a tanárok vehettek részt. Az ünnepség után a főtérre "ballagtunk", ahol a
szülők már izgatottan vártak ránk. Arról is gondoskodtunk, hogy egy hozzátartozó se
maradjon ki az élményből, így az ünnepséget mindenki láthatta otthon élő közvetítésen
keresztül.
A gyerekek külön meglepetésben is részesültek. Balogh Nóra kezdeményezésére több
helyi vállalkozó adományozott egy kis "útravalót" a gyerekeknek. Végzőseink
vendégek lehetnek a Sakurában, a DANU bárban, a Rév Büfében és a Tandenben!
Az önkormányzat felajánlotta, hogy a gyerekek a bankettet a Mátyás vendéglőben
ünnepelhetik, és néhány marosi, sőt! nem marosi lakos pénzt is adományozott az
ünnepi vacsorára!
A gyerekek nevében köszönjük, mindenki nagyon örült neki! Igazi meglepetés volt!
Mint minden évben, a ballagáson gratulálunk kiemelkedő diákjainknak.
Nyolc éven át voltak kitűnő tanulók: Antal Virág, Tölgyes Eszter, Harami Dávid
Bendegúz, Zoller Máté és Román Zsófia.
Az év diákja Román Zsófia, az év muzsikusa és képzőművésze Antal Virág, az év
technikusai Papp Árpád és Féja Lőrinc, az év táncosai Hócza Dénes és Zoller Máté.
Bízunk benne, mindenki szívesen emlékszik vissza erre a szép délutánra. Kívánunk
minden diákunknak sikeres éveket a középiskolákban és boldogan várjuk vissza őket
rendezvényeinken!
Az alábbi linken megtekinthető a ballagási ünnepség:
https://www.youtube.com/watch?v=bXj6LeHrU5Y&feature=youtu.be
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