
Ah, vége, vége! Vagy ki tudja? 
Diák marad az ember, amíg él. 
Leczkéjét a sírig tanulja, 
Nehezebbet folyvást a réginél. 
 
Tisztelt Jegyző úr, Aljegyző úr, Igazgató urak, Kollégáim! Kedves Szülők, Családtagok, 
Barátok! Végzős Lehelesek! 
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a Lehel Vezér Gimnázium 245. ballagási 
ünnepségén. Bár az imént hallott Reviczky Gyula-idézet azt sugallja, hogy a tanulásnak, az 
ismeretszerzésnek soha nincs vége, ez a nap mégis lezárása egy négy-, öt-, nyolcéves 
időszaknak. Célegyenesbe fordultunk mi is, ezeket a fiatalokat nevelő – oktató pedagógusok, 
s maguk az érettségi előtt álló diákok is. Bár a fiatal szóval jellemezzük őket, mint a korábbi 
években, de egy új kifejezés is ide illik: felnőtt. Testileg, szellemileg, érzelmileg érett ember, 
kész személyiség. A szülők, és hiszem, hogy a nevelők komoly munkája eredményeként 
állnak készen az elkövetkezőkre. Persze ez nem volt mindig egyszerű feladat. Sokat kellett 
mindegyik félnek dolgozni, küzdeni. Neveléssel, szigorral, jó és rossz jegyekkel, ülve a 
padokban és néha állva az igazgatói irodában a szép perzsaszőnyeg szélén. Nagyon bízom 
benne, hogy az eredmény nem marad el. Bár vicces közhely, de mégis igaz: „ A puding 
próbája az evés!”. Néhány napon belül kiderül, hogy a közös munkánknak mi lesz az 
eredménye. Személy szerint nagyon bizakodó vagyok. Hiszek abban, hogy az elvégzett 
munka eredménnyel jár. Hétfőn elkezdődik az írásbeli érettségi vizsga, majd a szóbelik is. 
Középszinten iskolánkban, emelt szinten független vizsgabizottság előtt bizonyíthatják 
tudásukat a diákok. Nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a körülmények egyre nehezebbek 
lesznek. Szűkül a felsőoktatási intézmények keretszáma, csökken az államilag finanszírozott 
helyek száma. Én akkor is bizakodó vagyok. Az elvégzett munka mindig meghozza 
eredményét. Hát harcra fel! 

Kedves vendégek! Iskolánk idén ünnepli 245. évfordulóját. Egy pillanatra érdemes 
megállni. Vissza, de még inkább előre tekinteni. Magyarországon komoly változások, 
átalakulások zajlanak. A közoktatásban is szerkezeti változások folynak. A köznevelési 
törvény értelmében az iskola fenntartása állami feladattá válik. Az elmúlt években ezt a 
feladatot Jászberény Város Önkormányzata látta el. Úgy gondolom, hogy lehetőségeihez 
képest mindig jó gazdaként tette mindezt. Köszönetemet fejezem ki ezért. Bízom abban, hogy 
iskolánk jól sáfárkodott a reá bízott értékekkel. S abban is bízom, hogy ez a kapcsolat, ami a 
város és annak közössége, illetve a Lehel Vezér Gimnázium között fennáll, nem szűnik meg, s 
közösen munkálkodhatunk a Jászság fiataljainak nevelésében, oktatásában.  

Tisztelt Szülők! Engedjék meg, hogy Önöknek is köszönetet mondjak. Először is 
azért, mert, bár egyre több középfokú intézmény közül választhattak, minket, a „Lehelt” 
választották. Köszönöm, hogy az elmúlt években partnerként segítették munkánkat. Részt 
vettek a közös programokon, szurkoltak a gyermeküknek a Ki mit tudok?-on, főztek és 
sportoltak az SZTD-ken, szervezték a szalagavatót és a tablóbált. Voltak olyanok, akik most 
kerültek először kapcsolatba intézményünkkel, és voltak, akik már sokadik generációként 
jöttek vissza hozzánk. Hagyomány, hogy külön megköszönjük azoknak a támogatását, akik 
már harmadik, vagy többedik gyermeküket ballagtatják intézményünkben. Tudomásom 
szerint öt ilyen család van. Az Ács, Gyüre, Kuli, Pócz és Polyecskó családoknak köszönjük a 
bizalmat! 

Tisztelt vendégeink! Kedves végzős fiatalok! Lassan befejezem beszédemet. 
Végezetül mit is kívánhatnék Önöknek, nektek? Kívánom, hogy az elkövetkező napokban, 
hetekben használjátok jól a megszerzett tudást, hozzátok ki magatokból a legjobbat. Ennél 
többet senki sem vár tőletek. Kívánom, hogy mindaz a cél, amit kitűztetek magatok elé, váljék 



valóra! Kívánom, hogy találjátok meg az életben az új célokat, mind a magánéletben, mind a 
munka világában! Kívánom, hogy éljetek teljes életet! 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 


