
POHÁRKÖSZÖNTŐ  
Kedves Diákok! 

2009. január 23. Egy új időszak kezdete a jelenlévő 150 végzős diák számára.  

Mától tiétek ez a kék szalag. Nem is gondolnátok, hogy ez milyen sok mindent jelképez! 
 
- Jelenti például azt, hogy mától maturandusok vagytok - avatandók, vizsgát tenni készülők, 
végzős diákok és diáklányok. (Tudjátok-e, hogy a maturo latin igealak annyit jelent: megérik? 
Na, nem mint egy gyümölcs, itt valamiféle szellemi érettségről van ám szó ☺) Ezt viselve 
mostantól az utcán, lakóhelyeteken mindenki felismeri erről: Nézd! Egy végzős lovassys 
diák!  
 
- A szalagot az elmúlt évek emlékeként is értékelhetitek: biztosan emlékeztek még a 6-5-4 
évvel ezelőtti felvételikre. Mennyire izgultatok, hogy vajon bekerültök-e a Lovassyba! Aztán 
az első tanévnyitótól kezdve egyre csak gyűltek/gyűlnek az ide köthető szép pillanatok a 
három és fél, négy és fél illetve az öt és fél év során. Sok furcsa érzés kavarog most bennetek: 
izgalmas korszakot éltetek át, próbákat kellett kiállnotok, de mindig éreznetek kellett azt a 
szerető közeget, amely itt körülvesz benneteket, amelyről tudjátok, hogy a legjobb háttér a 
továbbhaladáshoz.  
 
- Egy lovassys diák tudja, hogy a szalagot viselni megtiszteltetés is: egy országszerte 
elismert, neves iskola diákjai vagytok. Azt is megtapasztaltátok, hogy fáradságos munkával 
lehet ezt kiérdemelni. A jó hírnevet csak úgy lehet fenntartani, ha mindannyian küzdünk érte: 
diák és tanár egyaránt. Mint ahogy az elmúlt közel 300 évben számos kiváló tanáregyéniség 
és a művészetben, a különböző tudományok terén, a közéleti életben híressé vált egykori diák 
öregbítette a Lovassy hírnevét, úgy abban is biztos vagyok, hogy a jelenlegi végzősök 
többségére is leszünk még büszkék!  
 
- A szalagot hordani bátorság is: hamarosan ismeretlen utakra léptek, nagy reményekkel. 
Nem tudjuk, beteljesülnek-e álmaitok, de mi, tanáraitok nagyon szurkolunk nektek! Mindent 
megtettünk azért, hogy megszerezzétek az ehhez szükséges tudást, azt is próbáltuk 
megtanítani, hogy a sikereken túl a csalódások, a kudarcok is azért vannak, hogy erősítsék 
jellemet, s ismerjétek meg saját képességeiteket, és bízva magatokban, fogjatok neki a jövőtök 
alakítgatásához. A szalagot az életetek azon a szakaszán viselitek, amikor fontos dolgok 
dőlnek el, most ti vagytok a főszereplők. Jó döntéseket kell hoznotok, és küzdenetek kell a 
megvalósulásukért! Emlékeztek ugye Vörösmartyra? 
"Gondolj merészet és nagyot 
És tedd rá éltedet. 
Nincs veszve bármi sors alatt 
Ki el nem csüggedett." 
 
Lám-lám! Valóban milyen sokat jelent ez a kis szalag! A közelgő érettségi, a megtiszteltetés, 
a bátorság, az emlékek… De ha megnézzük a kék színét, akkor tán a kék égboltra, a közelgő 
tavaszra is asszociálhatunk! Ez az az évszak, ami elé mindig nagy várakozással tekint az 
ember. A hosszú tél után mindig nagyon várjuk a megújulást. Ma elkezdődik a ti új, 
különleges, várakozással teli tavaszotok! Örüljünk ennek a rendkívüli napnak!  
S az álmaitok beteljesüléséhez kívánok nektek tanártársaim nevében is jó egészséget, kitartást 
és sok-sok szerencsét! 


