
Tisztelt végzős diákok, kedves szülők, hozzátartozók, tisztelt kollégák! 

 

Úgy érzem magam, mint szülő, aki egy hosszabb útra engedi el a gyerekét és néhány mondatba 

próbálja belesűríteni a mérhetetlen sok és minden részletekre kiterjedő jó tanácsait, de már azt is 

érzékeli, hogy a gyerek gondolatban már nem otthon van, de hát a tanács, az elmaradhatatlan és 

sokszor bele sem gondolunk, hogy ez a magatartás leginkább a tanácsadót nyugtatja meg és a gyerekét 

leginkább az a sok-sok év törődés és tanítgatás védi meg, amit az évek alatt beleraktunk. Elfogadnám, 

hogy ezen szavaknak akár az írmagja sem maradjon fenn, hanem  az a kilenc év, amit a tanulók az 

iskolánk falai között töltöttek minél inkább pozitív irányban határozzák meg a jövőjüket.  

     Azért mégsem akarok kibújni az aggódó nevelő bőréből. Vagy fél éve, amikor iskolánk a városháza 

előtt felállított Mátyás királyt fiatalon ábrázoló szobrát koszorúztuk meg, idéztem a Manchester 

Unitednek a legendás edzőjének, Alex Fergusonnak a szavait, illetve hitvallását, hogy a siker a munkát 

csak az angol ABC - ben előzi meg. Mi csak csodálhatjuk a zseniális edző tanítványainak játékát, 

elképedhetünk keresetükön, de amikor arról beszélt egy interjújában, hogy pld. David Beckham, vagy 

Cristiano Ronaldo mit képesek voltak edzeni, dolgozni, sokszor sok mindent feláldozni azért, hogy olyan 

sikeresek lehessenek, amilyenekké váltak, akkor jobban megérthetjük a sikerük titkát. Más szavakkal 

azt akarom érzékeltetni az itt jelen lévő búcsúzó kilencedikeseinknek, hogy ne dőljetek be ócska 

gondolatoknak, mindig kényelmes megoldásokat kínáló ígéreteknek, a szerencse nem árt, de ne 

állandóan a vakszerencsében bízva várjátok az álmaitok beteljesülését, hanem magatokban bízzatok. 

Érezzétek meg, hogy ha teljesíthető célokat tűztök ki magatok elé, senki meg nem állíthat benneteket 

és minden kinyitott ajtó mögött, legalább újabb két lehetőségekkel teli ajtó vár kinyitásra és minden 

értelmes ember az élete végéig nyitogatja a maga ajtóit. Teljesen mindegy, hogy kinek mi a 

foglalkozása.  Aki arra van elhívatva, hogy mesterember legyen, az legyen jó szaki. Manapság úgyis 

óriási hiány van olyan mesterekből, akik kezüket, eszüket egyaránt használják. Ha gimnáziumba, majd 

egyetemre készülsz, akkor gondolj arra, hogy egy érettségi, vagy egy diploma ha mögötte nincs 

megalapozott rendszeres és széleskörű tudás, annyit sem ér, mint a papír, amire rányomtatták. Még 

két gondolat a tanulásról, tudásról, aztán talán ebből mára elég is ennyi. Az egyik, hogy a tudás az 

fontos, de csak eszköz az ember boldogságához a boldogulásához. A másik gondolat nem lesz túl 

népszerű az előttem állók körében, mert ma már szinte nincs munkakör, ami meg nem követelne egy 

állandó fejlődést, tanulást. 

     Igaz, hogy a ballagó diákjaink éneklési repertoárját erősen bekorlátozta a felkészülési időnk 

rövidsége, de ha én a kilencedikesek, de akár középiskolások ballagásán meghallom az egyébként 

zseniális Máté Péter dalszövegét, hogy egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes 

éjszakák, egyszer véget ér az álom,.... stb. stb., nos nekem ilyenkor lenne kedvem az ötletadót 

rádöbbenteni arra, hogy az élményteli diákévek csak most következnek. Az alapiskola csak egy 

bevezetés volt, mindenki most kezdi el azt tanulni, amit maga választott, a lázas ifjúság csak most 

kezdődik igazán, az álmot még meg kell álmodni, hogy beteljesülhessen, hogy a színes éjszakákról ne 

is beszéljünk. De két dolgot nektek csinos, szinte hölgyeknek, meg fess fiatalembereknek 

tudatosítanotok kell. Az egyik, hogy a kezetek egy kissé jobban el lesz engedve, mind a szüleitek 

részéről, mind a jövendőbeli tanáraitok részéről, önállóbbakká kell válnotok. Ez pedig hozza magával a 

másik feltételt, hogy felelősségteljesebben kell gondolkoznotok saját jövőtök, a saját boldogulásotok 

felől. Legyetek hálásak szüleiteknek, hogy biztosítanak számotokra olyan éveket, amikor nincs más 

dolgotok, csak az, hogy képezzétek, fejlesszétek magatokat. Ez pedig nagyban hatással lesz az egész 

életetekre. Tantestületünk nevében is ezekhez az évekhez kívánunk sok - sok sikert és kellő szerencsét. 

Hajrá magyarok, hajrá Corvin Mátyás Alapiskola!    

 


