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Kedves Végzős Lányok: Csenge, Flóra, Kincső, Liza, Niki, Panna, Regi, Sára, Szilvi, Vivi! 

Az életetek egyik szakaszának végéhez értetek. Középiskolai kolisok többé már nem lesztek 

soha. Megszokott körülmények között ez egy jeles nap lenne (ha nem is ezen a napon lenne 

megtartva), az immár hagyománnyá vált „kollégiumi ballagás” napja. Az emberi élet 

szakaszainak végét és kezdetét az ilyen pillanatok jelentik.  Nem így terveztük ezt a napot, a 

búcsúzást, az utolsó közös csoportfoglalkozást, ahol elmondjuk egymásnak a jókívánságainkat, 

felidézzük az elmúlt évek történéseit, közös élményeinket, visszanézzük a fotókat, videókat… 

De minden történésnek, jónak és rossznak oka és szerepe van. A dolgok összefüggnek és 

összetartoznak. Bár tudom, hogy a ballagás élményét nem tudja semmisem helyettesíteni, azért 

bízom benne, hogy az elmaradt kolis búcsúzást, még egyszer majd pótolni tudjuk.  

Lehet, hogy számomra így könnyebb, hiszen emlékeztek arra, hogy sohasem tudtam könnyek 

nélkül elmondani a végzős diákjaimnak azt, amit szerettem volna, a hangom mindig 

megszakadt, és sírva-nevetve köszöntünk el egymástól… Szerettem volna veletek is megélni 

ezeket a perceket.  
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Tervekkel, álmokkal, vágyakkal, és egy kis adag keserűséggel telve olvassátok most ezeket a 

sorokat, és talán még nem értitek teljesen, mi értelme volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek. Mi 

értelme volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak. Nem baj, ha így érzitek.  

Bizonyára voltak olyan időszakok, amikor szerettétek volna, ha gyorsabban telik az idő. Most 

a sok változást hozó jövő küszöbén pedig valószínűleg szomorúan vesztek tudomást arról, hogy 

az idő gyorsabban telik, mint kellene, és vége a középiskolás éveknek. Úgy gondolom, hogy a 

kollégiumi közösséghez való tartozás valami módon meghatározó volt számotokra. Hiszen 

Pjotr Pavlenko szavait idézve, „Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem 

azok, amelyekre emlékezünk”. 

A hétköznapjaitok komoly munkával teltek. Kedvelt és kevésbé kedvelt tantárgyak tanulásán 

keresztül vezetett az út az érettségi küszöbéig, és közben rájöhettetek a tudás megszerzésének 

örömére is. 4 év alatt részeseivé váltatok kollégiumunk színes kulturális, sport- és közösségi 

életének. Eközben a kisdiákból fiatal felnőtté váltatok, akik mind kiváló és jó tanuló, a mások 

gondjai és problémái iránt nyitott, segítőkész ember. Ezen személyiségjegyek kialakulását, 

fejlődését nevelőtestületünk szakértelemmel, szeretettel, kisebb-nagyobb szigorúsággal és 

megértéssel segítette. Hiszem, hogy hatásunk messze kísér majd benneteket életutatokon, mert 

tudom, érzem azt, hogy az általatok rám gyakorolt hatás gazdagított és formált engem is. 

Ha nem is emlékeztek rá, nekem elhitetitek, hogy majdnem 4 ével ezelőtt, a beköltözés napján 

tartott első csoportfoglalkozáson bizony figyelmeztettelek benneteket, milyen hamar el fog telni 

az a néhány év. S ím, itt van! Akkor figyelmeztettelek benneteket az elvégzendő teendőkre, a 

meghozandó döntésekre. Hát, ezek közül van, amin már nem lehet változtatni, s bizony van, 

amiért még igen is sokat tehettek, s kell is, hogy tegyetek, ez pedig a minél sikeresebb érettségi 

vizsgák, akár közép, akár emelt szinten. Nem szabad, hogy erről megfeledkezzetek, vagy 

fontosságban hátra soroljátok! Készüljetek fel rá becsülettel, ahogy eddig is tettétek. 

Tulajdonképpen ez nem a végső búcsú, de hivatalosan mégis csak annak tekintjük. Ezekben a 

pillanatokban gondoljatok vissza egy-egy, a kollégiumhoz kötődő sztorira. Sejtem, hogy 

mindenkinek eszébe jut, hogy VÉGE. Soha nem lesztek már olyan középiskolai kolisok, mint 

eddig. De higgyétek el, ez nem baj. Raktározzátok el a sok-sok ide kötő emléket. A 

kellemesekből töltődj, a kevésbé jókból pedig tanulj! Ha így teszel, idővel a kellemetlen 

emlékek is megszépülnek, s jó alapot fognak adni a sztorizgatásokra, vagy majd idővel a saját 

gyerekeiteknek, unokátoknak való mesélgetéshez. Hiszem, hogy a kollégium falai között 

eltöltött 4 év alatt sok dolgot megtapasztalhattatok, megtanulhattatok. Ezek közül a 

legfontosabb dolgok a hit a minőségi munkában, egymás tisztelete, a tudás és az eredmények 

elismerése. Igyekeztem arra nevelni benneteket, hogy mindig legyetek nyitottak az új dolgokra, 

de ugyanakkor mindig kritikusan szemléljétek azokat. Merj döntéseket hozni, de ezen döntések 

biztos alapját a tudás kell, hogy adja. Tudom, hogy többen tartotok attól, vajon jó utat 

választottál-e folytatásnak? Én azt mondom, ez csak később fog kiderülni! Ne problémázz rajta, 

indulj el az úton, s küzd le az eléd kerülő akadályokat! Ha mégis kiderülne, nem az a te igazi 

utad, akkor pedig merj változtatni! Minden, amit megtanultál, hasznodra lesz. Lehet, hogy csak 

áttételesen, de hidd el, nincs felesleges tapasztalatszerzés. Ezek mindegyikével gazdagabb 

leszel, mert egy bölcs mondás szerint sokszor nem a kitűzött cél elérése az igazi jutalom, hanem 

az oda vezető út végigjárása.  
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A másik fontos, itt megemlítendő téma a kötődés, a kapcsolatok. Kérlek, időről időre térj ide 

vissza, mert mi, az ittmaradottak kíváncsiak vagyunk arra, mi történt veled!  Másfelől viszont 

érezd, hogy a lelked egy darabja itt őrződik ebben a kollégiumban, s része az itt kialakult 

szellemiségnek. Ápolni kell ezt, csakúgy, mint a kialakult emberi kapcsolatokat. Mindkettő 

stabilitást tud adni a későbbi életedben, ezért ne hanyagold el egyiket sem! 

Most biztosan azt is érzitek, hogy az út, melyre négy évvel ezelőtt léptetek talán túlságosan is 

gyorsan fogyott el. Hogy még maradtak ki nem használt lehetőségek. Azért bízom benne, hogy 

a diákprogramok és a szilenciumok emlékezetes poénjai mellett talán hiányozni fog az ébresztés 

és a villanyoltás is. Útjaink elválnak, de hiszek benne, hogy a kollégiumra kellemes emlékekkel 

gondoltok vissza. Kassák Lajost idézve „ Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az 

többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”  

Ugyanezt a gondolatot, Republic együttes néhány sorával ajánlom szíves figyelmetekbe: 

„Elbúcsúzom, de ott leszek, 

Ahol a szél zúg, a nap nevet. 

Elbúcsúzom, de itt marad 

Belőlem néhány pillanat.” 

 

Kedves Végzőseim! Szívből kívánom nektek, hogy legyetek igazán boldog emberek! Ha 

útravalóul egyetlen mondatot kellene a tarisznyátokba tenni, akkor a részemről az alábbi 

lenne: „Soha ne feledd, honnan indultál, s kik segítettek utadban!” 

Ha a sziliteremben lennénk, akkor most szólna a Búcsúznunk kell (Szandi), és fotókat 

nézegetnénk. Sajnos, az én telefonomon nem sok olyan fotó van, amelyen ti rajta lennétek, és 

az év végi közös fotózás is elmaradt. Egyszer be kell majd azt is pótolni!!!! De küldöm, amit 

találtam: 
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A csoporttársaitok is szeretnének küldeni nektek néhány útravaló gondolatot! 

 

 


