Onoraţi invitaţi, stimaţi colegi, dragi părinţi şi absolvenţi,
Trăim, astăzi, alături de voi, momente încărcate de emoții, zâmbete, lacrimi și amintiri,
deoarece a venit vremea să ne luăm rămas bun de la tinerii noștri absolvenți , care se îndreaptă cu
optimism și cu speranță spre o nouă etapă a vieții lor .
Dragi absolvenţi,
Vă încurajăm să continuați să învățați, să vă lărgiți orizonturile și să încercați să excelați în
domeniile în care veți profesa. Probabil că mulți sunteți cuprinși de un sentiment de tristețe, având
impresia că totul s-a terminat. În ciuda acestui fapt, trebuie să conștientizați că abia acum începe
totul. Liceul a avut rolul de a vă aduce până aici. De azi înainte voi sunteți cei pe care părinţii,
dascălii şi societatea se vor putea baza. Ne dorim ca tot ce aţi învăţat până acum să vă fie de folos,
să vă deschidă drumuri în viaţă și să vă ajute să nu vă abateţi de la tot ce înseamnă educaţie, bine
şi moral.
Suntem convinși cã sunetul clopoţelului îl veți duce cu voi peste tot, ca un ecou ce se va auzi
de fiecare dată când veți simți nevoia să vă reîntoarceți, măcar sufletește, la noi. De fapt, cu adevărat
din liceu nu plecăm niciodată. A pleca înseamnă a te î ntoarce cu spatele şi a începe să păşeşti în
sens opus, iar noi rămânem cu faţa spre voi şi nici sensul în care mergem nu se schimbă. Deci, nu
plecăm, ci doar nu ne oprim.
Indiferent ce drum alegeți, nu uitați să fiți mereu sinceri, demni, cinstiți cu voi inșivă și cu
cei din jur, curajoși și perseverenți! Vă dorim un drum bun în viaţă, să reuşiţi la examenele ce vă
stau înainte, în instituţiile în care vă veţi continua studiile.
Stimaţi profesori,
Fiecare generaţie de elevi înseamnă, pentru voi, o nouă provocare, o nouă experienţă, o
acumulare de emoţii, bucurii şi împliniri trăite împreună. Le-aţi fost alături şi i-aţi însoţit pe drumul
cunoaşterii. V-aţi străduit să le asiguraţi un parcurs frumos, să le şlefuiţi minţile şi sufletele.
Acum, în acest moment festiv, dorim să vă mulţumim pentru toate eforturile depuse, pentru
răbdarea cu care le-aţi îndrumat paşii, pentru dăruire, implicare, precum şi pentru dragostea pe care
le-aţi dăruit-o pe parcursul acestor ani.
Stimaţi părinţi,
Dumneavoastră reprezentați cele mai importante persoane care ghidează evoluția copiilor,
cei care aţi trăit alături de ei fiecare moment fericit sau trist, fiecare succes al lor, dar şi nereuşită.
Cât este de mare bucuria pe care o încercaţi azi, alături de copiii d -voastră! Vă felicităm din tot
sufletul pentru acest moment, vă urăm să fiţi sănătoşi, să fiţi alături de ei în toate momentele vieţii
lor, să-i sprijiniţi, să-i ajutaţi, să vă bucuraţi de toate reuşitele lor!
Un gând bun îl îndreptăm și spre reprezentanții autorităților locale, care ne-au sprijinit în
eforturile noastre și suntem convinşi că, pe viitor, vom găsi și mai multe căi de a acţiona împreună.
În încheiere, dorim să vă transmitem, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, cele
mai alese gânduri şi sentimente, sincere aprecieri și felicitări tuturor şi mult succes absolvenţilor!
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