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BALLAGÁS helyett
Kedves Végzős Diákok!
A 2019-2020-as tanév kezdetekor nagyon sok mindenre fel voltunk készülve. Terveket
szőttünk a szalagavatóra, az egyetemeken való továbbtanulásra, a tanév végére, a
ballagásra, az érettségire. Minden úgy indult, mint egy átlagos tanév a maga rutinjával,
izgalmas várakozásaival.
Senki sem gondolta, hogy 2020 márciusában minden gyökeresen átalakul.
A járvány okozta vészhelyzet kihirdetésével merőben új helyzet elé állított az élet
bennünket. Olyan helyzetbe kerültünk, amivel még soha sem kellett szembe néznünk.
Személy szerint úgy érzem magam, mint a mesebeli király, akinek az egyik szeme sír, a
másik pedig nevet.
Nevet azért, mert azt látom, hogy eredményes munkát végeztünk. A nem várt
nehézségek ellenére is tisztességgel, becsülettel tettétek a dolgotokat. Van bennetek annyi
erő, kitartás, amely átsegít benneteket a nem várt nehézségeken. Rendelkeztek olyan
tudással, olyan tartással, melynek forrása többek között a Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium. Meg tudjátok oldani a feladatokat, válaszolni tudtok a kihívásokra.
Sír azért, mert számotokra nem adatik meg az az élmény, az a hangulat, amely az utolsó
napok velejárója. Ti, 177-en, sajnos az utolsó napon nem búcsúzhattatok el az iskolától,
tanáraitoktól. A szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök nem csodálhattak meg
benneteket ballagás alkalmával. Nem merenghetnek el az ünnepélyes alkalom kapcsán
azon, hogy immár felnőtté vált gyermekük, unokájuk.
Az élet átírta a forgatókönyvet.
A felnőtté válás egy kicsit hirtelen, egy kicsit váratlanul érkezett. Most elindultok azon
az úton, melynek végét még senki sem látja.
Gróf Széchenyi István szerint:
“Az ember élete két részből áll. Az elsőben remélünk egy boldog jövőt, a másodikban
bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a
csendes, boldog életre.”
Azt kívánom nektek, hogy az az út, melyen most elindultok, tartalmazzon minél
hosszabb csendes, boldog időszakot. Abban bízom, hogy a Fazekasban szerzett ismeretek
egy ideig kitartanak, segítenek abban, hogy a helyes irányt mindenki megtalálja.

Kedves Diákok!
Ti azért iratkoztatok be a Fazekas Gimnáziumba, hogy lehetőséget kapjatok, lehetőséget
arra, hogy kellő tudást, megfelelő ismeretet szerezzetek. Elérkezett az az idő, amikor már
csak rajtatok múlik, hogy az itt szerzett tudásból mit, és hogyan, használtok fel.
A most megkezdődő érettségi-felvételi nem jelent mást, mint az itt töltött évek
összegzését, tudásotok megkoronázását.
Gimnáziumunk 1873-as alapítása óta hirdetjük, hogy munka nélkül nincs eredmény.
Célkitűzésünk a hagyomány és a modernitás ötvözése. Ennek eredménye, hogy a térség
egyik meghatározó, egyik legeredményesebben működő gimnáziumává váltunk.
Eredményeink elsősorban az itt tanuló diákok és itt dolgozó tanárok érdeme, de ne
feledkezzünk meg azokról sem, akik a feltételeket biztosítják, a szülők, a fenntartó
Debreceni Tankerületi Központ és a tulajdonos Debrecen városa. Mindnyájunk munkája
szükséges volt ahhoz, hogy ezek a kiváló eredmények megszülethettek.
Mi komolyan vesszük az iskolazászlóra hímzett gondolatot:”A műveltség erő és
hatalom”. Hiszünk abban, hogy a jövőt csak nagy tudású, gondolkodni tudó és merő,
értelmes és nyitott emberek tudják építeni.
Mi még hiszünk abban, hogy egy ország sorsa, jövője az iskolapadokban dől el.
Sok élményt, küzdelmet hagytok most magatok mögött. Tudjuk, hogy sokszor nem volt
könnyű a tanulás, de ez a folyamat soha sem könnyű, ám megéri, mert csak a tudás
segítségével valósíthatjátok meg álmaitokat. Ezzel a tudással tudjátok megteremteni
majdan saját egzisztenciátokat, ennek segítségével válhattok tisztességes magyar
emberré.
Most mindnyájan elindultok egy úton. Azt kívánom nektek, hogy jól válasszátok meg az
irányt és érkezzetek meg oda, ahol elégedett, sikeres, és nem utolsó sorban boldog
emberekké válhattok.
Ne feledjétek, hogy:
“Az, aki nem tudja értékelni a kis dolgokat, soha nem fog véghezvinni nagyokat.”
Köszönjük az évek alatt elvégzett munkátokat!
Sok sikert, kitartást kívánok a magam és a gimnázium valamennyi dolgozója és tanulója
nevében az előttetek álló feladatok sikeres teljesítéséhez!
Debrecen, 2020. május 4.
Aranyi Imre
intézményvezető

A hagyományoknak megfelelően Fazekas-díjban részesítjük azokat a tanulókat, akik az OKTV
döntőjében kiválóan szerepeltek.
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Gratulálunk a kiváló eredményekhez, további sok sikert kívánunk!
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