
Kedves Fiúk! Kedves Szülők! Hozzátartozók! Kedves Kollégák! 

December 6-án, Vízkereszt ünnepén ért véget a karácsonyi időszak, és elkezdődött a farsang! 

A báli időszak, a felszabadult öröm ideje, a télűzés, az erők összemérése: ezért vártuk meg a farsangi 

időszak kezdetét, és ünneplünk ma Titeket. 

Mi, nevelők jól mérhetjük az idő múlását azon, hogy egy esztendővel ezelőtt itt álltunk a tavalyi 

végzősökkel. Nektek ez egy különleges, megkülönböztetett időszak, hiszen befordultok a 

célegyenesbe, és tavasszal megkezditek képzésetek lezárását: ki szakmai vizsgával, ki érettségivel. 

Az érettségi előtt állók már 6 éve koptatják iskolánk padjait, a szakmai vizsga előtt állók vagy 

érettségit követően érkeztek iskolánkba, vagy három évet töltöttek velünk, és előttük is ott áll a 

lehetőség, hogy nappali képzésben szerezhessenek érettségi bizonyítványt. Biztatjuk is őket, hogy 

maradjanak még köztünk, mert ezek az évek alapozzák meg a későbbi egész életet. Olyan fontosak 

ezek az iskolában töltött esztendők, mint egy épülő háznak az alap és a falak: amik akkor lesznek 

erősek, ha megfelelő anyagokból, szakszerűen készülnek, és marad elég idő arra, hogy az anyagok 

megkössenek, kiszáradjanak: utána a nyílászárókat, falak színét már lehet változtatni, cserélgetni: 

biztos, hogy a ház örömet fog nyújtani a benne élőknek. 

Kedves Fiúk! Rátok tűztünk egy szalagot, amivel képletesen is megjelöltünk Titeket: ennek a 

szalagnak rangja van, egyértelműen mutatja, hogy már letettetek valamit az asztalra, eltöltöttetek 

sikeres éveket ebben az iskolában, és most rákanyarodtok a célegyenesre. 

A szalag egy jelkép: kék színe a végtelen eget, a lehetőségeket, a fiatalságot jelzi, de célszerű 

kiválasztani támpontokat, mert a határtalan égen el lehet tévedni. Nekünk, piaristáknak a kék Szűz 

Mária, égi Édesanyánk színe is. A szalagotokon ott van az iskola logója is: ami azt jelenti, hogy 

bárhova is kerülj, hozzá tartozol a piarista közösséghez. 

Tanáraitoktól, mestereitektől mindent megkaptatok ahhoz, hogy bátran szembenézhessetek az 

előttetek álló vizsgákkal: ki a szakmai vizsgával, ki az érettségivel. 

(Az olimpián sokszor mutatták Hosszú Katinka edzőjét, aki legalább olyan erőfeszítést tett a medence 

partján, mint az úszónő a medencében: mi, tanáraitok és mestereitek is hasonló lelki állapotban 

vagyunk: drukkolunk nektek, és bízunk benne, hogy megálljátok a helyeteket, azért is, mert a mi 

munkánk is benne van a Ti teljesítményetetekben.) 

Kedves fiúk! Fontosak az ünnepségek: mert ilyenkor meg tudunk állni, és vissza tudunk tekinteni a 

mögöttünk és előttünk álló időszakra. Bátorságot és erőt tudunk gyűjteni, és köszönetet tudunk 

mondani: soha ne feledjétek, hogy az, hogy itt állhattok az nemcsak rajtatok múlt, hanem 

szüleiteken, nevelőiteken is: ne szégyelljétek megköszönni nekik a rátok szánt időt, és szeretetet. 

Iskolánk - hagyományai szerint - a szalagavatót szent misével kezdjük, mert mi, keresztény  emberek, 

ezt tartjuk a legnagyobb ajándéknak, amit nektek tudunk adni: azt, hogy gondolunk rátok, 

imádkozunk értetek, és a papjaink értetek mutatják be a szentmisét, Isten áldását és segítségét kérve 

rátok! 

Hajrá, az előttetek álló néhány hónapra, hogy céltudatosan, erőt megfeszítve haladjatok a sikeres 

vizsgák felé! 


