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Kedves végzős diákok, 

Tisztelt kollégák és szülők! 

 

A 2020-ban egy rendhagyó iskolai évet zárunk: a világesemények közepette végzős diákjaink 

számára nem adatott meg a személyes búcsú lehetősége. Eddig minden évben eljött az a nap, amikor 

azért gyűltünk össze az iskola udvarán, hogy elbúcsúztassuk a végzős diákokat, az idén azonban a 

tanévzáró ünnepségre is csupán a digitális térben kerülhet sor. 

Szerencsére az ünneplésnek ez a különleges módja is lehetővé teszi, hogy megfogalmazzuk 

azokat a gondolatainkat, amelyeket útravalóul szánunk ballagó diákjainknak.  

Kedves végzős diákok, azt gondolom, hogy van egy olyan kérdés, amit mindannyiatoknak fel 

kellene tennetek önmagatoknak az utolsó iskolai napon. Ez a kérdés pedig így hangzik:  Mit tehetek 

azért, hogy én is sikeres legyek? Mit tehetek azért, hogy felnőtt emberként is elégedettnek érezzem 

magam? 

A választ nem kell elsietnetek, és főleg nem a külső tényezőkben kell keresgélnetek. Nagyot 

téved az, aki kudarcaiért a körülményeket okolja, mert a siker nem másokon, hanem rajtatok múlik. A 

legnagyobb értékeitek az elsajátított képességeitek, a magabiztos tudásotok, hiszen a tartós siker nem a 

szerencsén és a vakvéletleneken múlik, hanem a belső erőkből fakad. A teljes és boldog élet nem a 

mulasztásokról és a nagyvonalúan elszalasztott lehetőségekről szól, hanem sokkal inkább a komoly 

munkáról, a tudatos választásokról, a bölcs döntésekről. Arról, hogy minél hamarabb felismerjétek, hogy 

mit akartok kezdeni saját magatokkal, hogy minél hamarabb felismerjétek a különbségeket az értékes 

és az értéktelen között. 

 A sikerhez sok-sok kitartásra és önfegyelemre lesz szükségetek, hiszen nem az lesz a győztes, 

aki pusztán elkezd valamit, hanem az, akiben megvan a kellő elszántság a végső célig.  

Kedves fiatalok, tőletek függ, hogy miképpen oldjátok meg az élet adta feladatokat, nektek kell 

eldöntenetek, hogy miképpen tudjátok hasznosítani mindazt, amit az iskola adott nektek. Én arra 

biztatok mindenkit, hogy mindig keresse a legjobb megoldást, nyitott szemmel járjon, vegye észre a 

lehetőségeket, igyekezzen megtalálni a helyes utat. A Kovászna megyei tanfelügyelőség 

munkaközösségének nevében kívánok sikeres érettségit, erőt és egészséget a továbbtanuláshoz vagy a 

munkához.  

Kívánom, hogy szép emlékekkel hagyjátok el az iskolát, és szóljon ez a nap annak a hálának és 

köszönetnek a megfogalmazásáról  is, amivel tartoztok szüleiteknek és tanáraitoknak, akik segítettek 

eljutni idáig. 

 

Kiss Imre 

Főtanfelügyelő 

 

Sok sikert! 

 


