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Tisztelt Rektorhelyettes Úr, Dékán Úr! 

Tisztelt Hallgatók, Kedves Családtagok! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Nagy örömmel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket, az Illyés Gyula Kar 

ünnepélyes oklevélátadó rendezvényén.  

 

Kérem, engedjék meg, hogy elsőképpen a jelenlévő hozzátartozóknak, 

családtagoknak, legfőképpen a szülőknek gratuláljak. 

Igazán büszkék lehetnek a mai napon, ezekre a szorgalmas és tehetséges ifjú-

felnőttekre. Bár a tehetség utat tör, és a fiatalok szívében rendkívül markánsak a 

vágyak és célkitűzések, mégis elengedhetetlen a család anyagi és lelki támogatása. 

Családapa és tanár lévén, magam is fontosnak tartom, hogy tehetségéhez mérten, 

kivétel nélkül, minden gyermek induljon el, a szellemi fejlődés ösvényén.  

Kedves Családtagok, most érkezett el a pillanat, amikor a fiatalok az ösvény végére 

érnek, és saját erejükből kezdik meg a boldogulást, az önmegvalósítást, melyben 

persze –szülőként – továbbra is közreműködünk. 

 

Kedves Egyetemi Polgárok! 

 

Bizonyára vártátok a mai napot, mely alkalomból végre korona kerülhet az elmúlt 

szemeszterek munkájára, és a sok erőfeszítést, a kitartást követelő tanulást, méltó 

elismerés illeti.  

Ugyanakkor, ez a pillanat egy kissé szomorú is, hiszen egy egyetemista életéhez, az 

éjszakába nyúló felkészülések mellett, a hajnalba nyúló programok is 

hozzátartoznak.  

Valljuk be, hogy a borok fővárosában pezsgő és üdítő egyetemi élet zajlik, nem 

beszélve arról, hogy ezekben az években számos baráti kapcsolat is szövődött.  
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Ahogy Kölcsey Ferenc mondta:  

„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, amelyek 

akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestük a barátokat, 

hanem barátainkban leltük fel az egész világot.” 

A költő szavai hosszú századokat átszelve ma is emlékeztetnek: ifjúkorunkban 

megalapozott kapcsolataink erősek, szakadhatatlanok, és egy életre szólnak.  

 

Kedves Hallgatók! 

 

Egy életre szól a hívatás is, amelybe az oklevél átvétele után belekezdtek, és legjobb 

szakértelmetek szerint, szívvel-lélekkel végeztek. Nem is lehetne ez másként, hiszen 

az általatok elvégzett szakok gyakorlati alkalmazása – mint ahogyan minden más 

szakma is – csak teljes odaadással történhet.  

Szociális munkásként vagy éppen óvodapedagógusként, munkátokat mindvégig 

törődő gondoskodással kell végeznetek – emberséggel az emberekért, 

szakértelemmel a szakma becsületéért! 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy néhány régi gondolattal, az Alma 

Matert is megszólítsam:  

  

„Hazánk a szellemi életében tört oszlopok, és a derékban kettétört fák országa volt.  

Az a nemzet, amely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani, az a 

középszerűség kezén elsorvad.” 

 

A két világháború között mondta ezt Klebelsberg Kunó, aki szerint: „Budapest 

lámpái nem elég erősek ahhoz, hogy Magyarország egész területét megvilágítsák, és 

a vidéki fényforrások kifejlesztése nélkül, különösen nagy lesz az éjszaka.” 
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Őszintén kívánom, hogy – mint Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye – az 

Illyés Gyula Kar is, egy ilyen értelemben vett lámpás maradjon, amely továbbra is 

képes biztosítani a megye szellemi életképességéhez, és fejlődéséhez szükséges 

világosságot. 

 

Klebelsberg szerint: „Arra kell törekednünk, hogy a vidéken, különösen az egyetemi 

városok legyenek, a magyar gondolat erőteljes gócpontjai.” 

Az egykori oktatási miniszter rávilágított a lényegre, arra a máig ható gondolatiságra, 

mely szerint a vidéki egyetemeknek is fontos szerepük van, a magyar felsőoktatás 

eredményes működésében.  

A Tolna Megyei Önkormányzat első számú feladata, hogy hatékony területfejlesztési 

munkát végezzen, melyben feltétlenül számít – ahogy Klebelsberg fogalmazott – „a 

vidéki intelligencia fiaira” is.  

 

Kedves Diplomás Fiatalok! 

 

Az oklevél megszerzéséhez vezető utat nem csupán a szorgalom szegélyezi, hanem 

az igényesség és a tudomány iránti tisztelet is.  

Számos további út áll még előttetek, melyeket ugyanúgy képesek lesztek végigjárni, 

ezért azt kívánom nektek, hogy mindig legyen bennetek kíváncsiság, és egy cseppnyi 

elégedetlenség, amely tovább hajt benneteket az elkövetkezendő sikerek felé.  

 

Üdvözöllek benneteket az értelmiségiek körében, fogadjátok őszinte elismerésemet 

a diploma megszerzéséhez.  

A mai nap még ünnep, és a facebookon is büszkén bejelölhetitek: hogy sikeresen 

végeztetek a tanulmányaitokkal.  

Holnap viszont diplomával startol az élet, melyhez legalább ilyen jó eredményeket, 

kitartást, és hosszú egészséget kívánok nektek. 

Figyelmüket tisztelettel köszönöm. 


