Kedves végzős diákok!

Ezekben a napokban különösen fontosnak tartom, hogy az iskolától távol, legalább gondolatban erősítselek
benneteket. Most nem lehet nagy okosságokkal teli tűzdelt ballagási beszédeket tartani, nincsen utolsó csengő és
nincs a szomszédtól leszedett orgona.
De vagytok Ti! És van az a három, négy, vagy öt év, ami akkor is a tiétek, ha ez a vírus most az utolsó hónapokba bele
akart okoskodni. Mert a lényeg már megvolt. Már egy csapat vagytok, egy osztály, egy közösség. Ami egész életre
szól. A Vay-ban az utatokat végig jártátok.
Van még ennek az útnak egy fontos eleme: a vizsga. Az a bizonyos vizsga, amit mindenki kicsit félve, de akkor is már
nagyon várt. Mert anélkül nem lehet teljes a kép. Az évek munkája, a sok (vagy kevésbé sok) tanulás ne maradjon
megméretés nélkül. Ahhoz, hogy tudjátok, jelenleg mit ér a tudásotok, mindenkinek szüksége van a VIZSGÁRA.
Ezért kapjátok össze magatokat, szedjétek elő az utolsó tartalékokat, rendezzétek a gondolataitokat és mutassátok
meg, hogy egy vacak vírus nem veheti el tőletek azt, amiért megdolgoztatok!
Két hét van az érettségiig és a szakmai vizsgákig. Nem sok, de okos beosztással még rengeteg mindent ki lehet hozni
belőle. Kérdezzetek ha gondotok van, egymástól és a tanáraitoktól is bátran, most nem szabad szégyenlősködni.
Jobb lenne, ha itt szemtelenkednétek az iskolában egy kis felkészítő ürügyén, már mindenkinek hiányzik mindenki.
Diák és tanár nélkül az iskola csak egy üres épület.
A vizsgák napján nagy lesz az öröm, lesz mit megbeszélni és pótolni, de a legfontosabb feladatotok azokon a napokon
mégiscsak a vizsga lesz. Ezt ne felejtse el senki!
Szigorú szabályok szerint fogjuk lebonyolítani az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgákat. Minden pedagógus tudja a
feladatát, ti is időben tájékoztatva lesztek a részletekről. Vigyázunk az egészségetekre és ne vegyétek zokon, ha
betartatjuk veletek az előírásokat. A szüleitek félve engednek majd el titeket, nyugtassátok meg őket: az iskolában
minden rendben lesz. Ti pedig az iskolába és a hazavezető úton viselkedjetek okosan!
Mi mindent megteszünk azért, hogy a jelenlegi nehéz körülmények ellenére is eredményes vizsgát tehessetek és teljes
értékű bizonyítványt kapjatok. Utána hajrá felsőoktatás, vagy hajrá munka világa, kinek mit dob az élet.
Vay-s diákok, majdnem érettek, jó vizsgázást kívánok!
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