Tisztelt Magyar Tehetséggondozó Társaság Tagok! Kedves Barátaim!
Nagy öröm a számomra, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaságot a harmincadik
születésnapján az európai és a nemzetközi tehetséggondozás nevében köszönhetem. 30 év
alatt felnő egy generáció: az MTT megalakulásakor segített tehetségek ma már a saját
gyermekeik, mentoráltjaik, diákjaik tehetségét is gyarapítják. A Magyar Tehetséggondozó
Társaságnak a kezdetektől meghatározó szerepe volt a magyarországi és a határon túli magyar
tehetséggondozás lelkesítésében és szakmai munícióval való ellátásában. Külön szeretném
megköszönni Balogh Lászlónak, a társaság elnökének és minden közvetlen munkatársának az
odaadó, önzetlen, sok évtizedes munkáját!
Hadd fogalmazzak meg a tehetség építésében három fontos tanácsot. Az első az, hogy alázatra
neveljük a tehetségeinket. Nem abban van az igazi bölcsesség, hogy kitalál az ember valamit,
és azt keresztülnyomatja mindenen és mindenkin a környezetében könyörtelenül. Az igazi
bölcsesség abban rejlik, ahogyan az ember megérzi azt az irányt, amerre a világ menni akar –
és megérzi azt a sebességet is, ahogyan ebbe az irányba éppen akkor menni lehet. A második
az, hogy a szív tisztaságára neveljük a tehetségeinket. Rövidtávú célokkal, önző érdekekkel
nem lehet bejárni példaadó életutat. Adjuk meg az esélyt a tehetségeinknek arra, hogy
holnaputánjuk is legyen, és ne csak ma estéjük! Mutassuk meg nekik azt, hogyan lehet úgy
visszanézni az embernek hatvan éves korában, hogy az egész életútra azt mondhassa: érdemes
volt. A harmadik pedig, hogy szegénységre neveljük a tehetségeinket. Nem a habzsolás az,
ami az örömhöz vezet. Nem a siker hajszolása hozza a boldogságot. A túlhajtott fogyasztás
már ma is katasztrófa felé sodorja az egész Földet. Legalább a következő generáció legjobbjai
mutassanak példát mértéktartásban, és az igazi, benső emberi értékek megtalálásában! Ez a mi
felelősségünk is.
Élettapasztalatot csak élettapasztalat birtokában lehet átadni bárkinek. Ezért is olyan fontos az
a harminc éves hagyomány, amelyet a Magyar Tehetséggondozó Társaság töretlen működése
jelent. Ennek a folytatásában kívánok az egész Társaságnak, minden kedves barátomnak
nagyon sok örömöt!
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