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Tisztelt szülők! Kedves vendégek! 

 

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Csiky Gergely Főgimnázium idei iskolaévének talán 

legfontosabb ünnepét újra itt, a Szabadság-szobor lábánál tarthatjuk. Köszönet érte az 

RMDSZ Arad Megyei Szervezetének, amely segített és támogatott ennek megvalósításásban.  

De köszönettel tartozunk az itt ülő szülőknek és hozzátartozóknak is, mert 12, 8, esetleg 4 

évvel ezelőtt ránk bízták gyermekeiket. Teljesen átérzem meghatottságukat. Mikor, ha most 

nem? 

Kedves végzős diákok! Nehéz ez a pillanat. Legalábbis nekünk, pedagógusoknak. Lehet, 

hogy ti, vagy legalábbis néhányan közületek örülnek, hogy megszabadulnak az iskola 

bilincseitől: a koránkeléstől, a bejelentett dolgozatok stresszétől, a gombóctól a torokban, 

amikor felelni kellett. DE azért ott látom a könnycseppet a ti szemetek sarkában is. Érzitek, 

hogy mostantól már más lesz minden. Kaptatok tudást tanáraitoktól, és egymástól is. Tudást, 

amit magatokkal visztek, de nagyobb részét el fogjátok felejteni, vagy elmétek alsóbb 

régiójába száműzitek, hiszen amit nem használunk, azt elfelejtjük. Lehet, hogy néhány év 

múlva (vagy akár az érettségi után egy héttel) már nem fogjátok tudni a legegyszerűbb 

deriválási képleteket sem, vagy azt, hogy mi a kovalens kötés. De magatokkal viszitek az 

érzést, hogy milyen egy kis magyar közösséghez tartozni. És visztek magatokkal rengeteg 

élményt. A kirándulások, a vidám szünetek, a gondtalan baráti összejövetelek, és miért is ne, 

a bulik élményét. Mindezek ott lapulnak tarisznyátokban a tudás és a tanáraitok nevelő célú 

intelmei között.  

Nincs könnyű dolgotok. Egy középiskolát végzett diáknak sosem volt az. Bár lehet, amikor én 

vagy a mi korosztályunk végzett („néhány” évvel ezelőtt), az akkori társadalmi viszonyoknak 

köszönhetően előttünk kevesebb bizonytalanság és kétség állt, de kevesebb lehetőség és 

döntési szabadság is. Nektek ma nagyobb a szabadságotok, de a felelőségetek is. Ti döntitek 

el, hogy a világ könnyen megszerezhető tudásszeleteiből hogyan kovácsoltok magatoknak 
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valódi tudást. Ti döntitek el, hogy az értékek zűrzavaros kínálatából hogyan választjátok meg 

az utatokat. Utat, amely nem lesz könnyű, de, reméljük, megvan minden képességetek ahhoz, 

hogy az elétek gördülő akadályokat megugorjátok. A felmerülő nehézségek leküzdéséhez 

használjátok mindazt, amit itt összegyűjtöttetek. Kikerültök ebből a kis közösségből, de 

kamatoztassátok mindazt, amit ez a kis közösség tanított nektek: az összatartozás érzését, a 

segítőkészség és a másokért való tenni akarás képességét.  

Elballagtok, de az, hogy itt jártatok, nem marad nyomtalan. És nem feltétlenül a padba vésett 

nevekre, a magas röptű gondolatokat ecsetelő karcolt mondatokra, vagy a falon levő 

lábnyomokra gondolok (pedig azokból sincs kevés), hanem azokra a pillanatokra, amit együtt 

átéltetek mint osztály, mint évfolyam. Mindenkiben, akivel kereszteződött az utatok, 

hagytatok kicsit magatokból. Ugyanakkor ti is kaptatok, és evvel többek, értékesebbek 

lettetek.  

Használjátok bölcsen ezeket a kapott útravalókat! Kívánok az érettségihez szükséges siker 

mellé bátorságot, kitartást, határozottságot. Ma is nagyon szépek vagytok!… 

Spier Tünde,  

a Csiky Gergely Főgimnázium  

igazgatója 


