Tisztelt Jelenlévők, diákok, kollégák, vendégek!
Az elmúlt négy évben a sors kegyeltje lehettem, hogy köszönthettelek
benneteket, Önöket, akik ma a tanévnyitó ünnepségre összegyűltek. Kivételt
képeznek azon diákok és tanárok, akik ma első alkalommal lettek a Péter András
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola teljes jogú és értékű, tanulói és
tanárai. Legyetek, legyenek büszkék erre, hogy a Péter András Gimnázium
alapításának 86. évében és a Szigeti Endre Szakképző Iskola 70. jubileumi
évében kezdhetik el tanulmányaikat és tanári pályafutásukat itt a Sárrét
fővárosában és a Sárrét Középiskolájában, Szeghalmon.
Az ember életében jelentős fordulópontok vannak. Születés, iskolák, házasság,
munkahely, család.
A fordulópontok közül ti az iskolai szakaszban vagytok. Koromból eredően én
a munkahely szakaszában vagyok immár 16 éve. De eljött az a pillanat, hogy
hivatalból a csengő szava már nem hív tanórára, iskolagyűlésre, egyetlen oknál
fogva, mert néhány napja iskolaigazgatói megbízásom véget ért. Ma a
tanévnyitón iskolaigazgatóként a bíztató és köszöntő szavakat számotokra,
Hegyesi Sándor igazgató úr, a gimnázium öregdiákja mondja el. Ő tisztelt meg
azzal, hogy elsőként én szólhatok hozzátok.
Ez az ötödik év és egyben az utolsó alkalom, hogy kiemelt iskolai
rendezvényen hozzátok és Önökhöz tudok szólni.
Szólni és adni, néhány gondolatot, érzést, melyekből talán évek múlva, néhány
szófoszlány esetleg mondat a hallgatóságban megmarad. Reményeim szerint
megmarad. De az sem baj, ha nem. Hiszen az emberi emlékezet véges. Azt
viszont mindannyian tudjuk és emlékezni fogunk rá, hogy 2011. szeptember
elsején itt álltunk a Berettyó-partján az iskolaalapító Péter András szülőházának
helyén. Ez a fontos és lényeges. Nem szabad elfelejteni ezt a két nevet: Péter
András és Szigeti Endre. Két név, amely 1942-ben a református Szigeti Endre
Mezőgazdásági Középiskola alapításakor és 1999-ben ismételten egybefonódott.
Nagy Miklós az 1926-ban alapított ref. Péter András Gimnázium és az 1942ben létrejövő református Szigeti Endre Mezőgazdásági Középiskola
igazgatójaként, az első közös tanévzáró ünnepségen 1943. június 11-én a
szeghalmi református templomban elmondott igazgatói beszédének ezt a címet
adta: Navigare necesse est! Hajózni kell. Ezt a történészek szerint első ízben
Pompeius a híres római hadvezér mondta hajósainak, amikor azok a viharos

tengeren nem akartak búzát szállítani Szicíliából Rómába. Igaz Pompeius ezt a
mondatot folytatta is, de ez legyen a történelem tanáraitok magyarázata, hogy
miért is mondta ezt.
Hajózni kell! Nagy Miklós igazgató úr így folytatta: És, ha elbuknál is
ezerszer az életben, ha elkeserít az igazságtalanság, a méltánytalanság és a meg
nem értés, ha másoké is az elismerés és a köszönet, ha mindenki elhagy, és
olyan egyedül maradsz az életben, mint a sziklatetőre hullott magból kisarjadó
fenyő, diákok: akkor is hajózni kell! Hajózni kell! Dolgozni, teljesíteni a
kötelességünket, élni hivatásunkat, mert ez az élet egyetlen és nagy kemény
parancsa. Jegyezzétek meg jól, hogy ha ennek a parancsnak engedelmeskedtek,
akkor és csakis akkor lesz nyugodt és megelégedett az életetek.
És miben segíthet ma nektek ez az iskola?
Abban, hogy távol a világ zajától és szennyes áradatától legyen a nemes
hagyományok őrzője, az örök emberi eszmék felszentelt temploma, ahol a múlt
tanulságain okulva készülhet a jövendő harcára az igazságért a fiatalság. Nem
akarhatjuk úgy látni az iskolát, mint a kormányától megfosztott hajót, inkább
legyen a hullámoktól mosott sziget, a tudás menedékvára, a tartósító erő, mert
csak így tud hivatásának megfelelni, csak így alakíthatja helyesen a jövő
generációját. Benneteket!
Mit várhatnak a szülők a Sárrét Középiskolájától?
Azt, hogy előkészítő legyen az életre, mert igyekszik a gondjaira bízott
diákokat kötelességteljesítésre nevelni, hogy a majdani társadalom nyugodtan
bízhassa gyermekeikre a legkülönbözőbb feladatokat. Igyekszik fejleszteni a
gondolkozóképességet, hogy saját életének vitelében. Mások életének
irányításánál ne a vak ösztön, ne a túlfűtött szenvedély, hanem a józan ész
vezesse cselekedeteit. Igyekszik nemesíteni gyermekei érzelmeit, hogy élvezni
tudjon minden szépséget és meg tudja találni a maga boldogságát a nehéz
viszonyok között is. Hitet próbál csepegtetni, hitet Istenben , a gondviselésben, a
magasabb erkölcsi törvényszerűségben, a szeretet hatalmában, a világ
tökéletesebb rendjében, hogy ezáltal tökéletesebb ember legyen.
Tisztelt Kollégák!
Önöknek pedig, engedjék meg, hogy idézzek Nagy Miklós igazgató úrnak ”A
szeghalmi Péter András reálgimnázium kifejlesztését tárgyaló memorandumból:

„Legyen az iskola második otthona a diáknak. Legyen barátságos a tanterem, a
folyosó, az udvar és találjon mindenütt meleg fogadtatásra a belépő. Kép a
falon, virág az ablakban, a folyosón, egy – egy kis dísz, mert a szürke
egyhangúság megöli, megváltoztatja az iskola hangulatát. A tanárok pedig
legyenek egyenként és összevéve követendő példakép a diákság előtt. De vegye
tekintetbe minden tanár, hogy a tóga és a pódium nem mindig emel. Menjünk
közelebb a diákhoz. Segítsünk neki munkájában. Tanítsuk meg tanulni és
menjünk el velük kirándulásokra. Beszélgessünk vele nem iskolai dolgokról is.
Ébresszünk magunk iránt bizalmat. Hiszen nevelni csakis ezekkel az
eszközökkel lehet.”

Hová tart a mai világ? Gandhi szerint a 7 fő bűn:
•

gazdagság munka nélkül
• gyönyör lelkiismeret nélkül
• tudás jellem nélkül
• kereskedelem erkölcs nélkül
• tudomány emberség nélkül
• vallás áldozathozatal nélkül
• politika elvek nélkül
Az közös érdekünk, hogy ezek ellen tegyünk, mert tennünk kell!
Végezetül tisztelt jelenlévők!
Tiszteljük szüleinket, tanárainkat, embertársainkat úgy, hogy közösen higgyük
és valljuk, hogy vannak és mindig lesznek örök értékek. A hit, a becsület, a
szeretet, a haza és az ember!
Kívánom nektek kedves diákok, hogy itt az iskolában és az életben ezeket az
értékeket találjátok és becsüljétek meg, nem csak 2011. szeptember elsején,
hanem mindig a további életetekben, mert ti akkor is a Péter András Gimnázium
és Szigeti Endre Szakképző Iskola diákjai maradtok a mai naptól kezdődően
örökre!

Köszönöm a figyelmet!

