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Tisztelettel köszöntöm a Szent István Egyetem dékánját, vezetőit, tanárait, a 

végzősöket és az itt egybegyűlt vendégeket! 

Sokszor hallottam, az egyetemi éveket ki kell élvezni, mert vissza fogjuk sírni őket. 
Alig pár hete vagyunk diplomás mérnökök, és néhányunknak már hiányzik az egyetem, vagy 
valami más, ami eszünkbe jut róla. Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, aki most úgy érzi, 
kilépett a nagybetűs életbe, az ajtó becsukódott és most fel kell találnia magát. 

Visszagondolva, nem is olyan rég volt, mikor ezt az egyetemet elkezdtük... Lázasan 
készültünk a felvételire, az első útra az egyetemre, mit vegyünk fel, jól nézünk így ki? Vajon 
lesznek-e ismerős arcok? Milyenek lesznek az évfolyamtársak? Emlékszem, az első 
szeptemberre... mintha csak tavaly lett volna! Kollégákkal beültünk az autóba, letekeretük az 
ablakot, zenét fel, és élveztük az életet. Csak a lányok hiányoztak. De jött az első tél, vele 
együtt az első vizsgák is. Húha, ez nehezebb mint gondoltuk, de sebaj, pozitív meglesz! 
Habzsoltuk az élményeket! Mindannyiunknak jutott belőle bőven. Lesz mit mesélni majd az 
unokáknak! Múlt az idő, egyre kevesebben lettünk az évfolyamban. Sokan feladták, de mi 
mentünk tovább. Mi nem adtuk fel. Egyre nehezebb lett, néhányan munkát is vállaltunk 
időközben. A nehézségek jöttek, és mentek. Ahogy a szép pillanatok is. Amit lehetett, 
megosztottuk egymással. Részesei lettünk egymás életének, és akármilyen bolond kor is 
köszönt ránk, ezeket, azt hiszem, nem feledjük sosem. Mindanyiunkban mélyen ott élne a 
szakmai gyakorlatok, kirándulások, vicces pillanatok, elmélyült beszélgetések. Már most 
mosolygunk ha eszünkbe jutnak, mi lesz még később!?  

Tanárainknak köszönhetően sok mindent megtanultunk a növényekről, gondozásukról, 
és ha jól figyeltünk, még az élet kis- és nagy dolgaira is felhívták figyelmünket. Ezért csak 
hálásak tudunk lenni. 

Sokat köszönhetünk a zentai kihelyezett tagozatnak, hogy végig kísértek egyetemi 
éveink alatt, kérdéseinkre válaszoltak, és mindenben segítettek legjobb tudásuk szerint. Példát 
mutattak, mekkora jelentősége van foglalkozni a felnövekvő generációval, besegíteni az 
oktatásba. 

Legtöbbet mégis az anyaintézménynek köszönhetünk. Támogatásával el tudtunk 
végezni egy kiemelkedő egyetemet, mellyel lehetőségeink nagyban megnyíltak. Egy ajtó 
bezárult, de 10 másik nyílt ki előttünk. Hogy melyiket választjuk, csak rajtunk múlik. A 
döntés a miénk, minden következményével és felelősségével együtt. 

A legjobbakat kívánom minden végzős hallgatónak. Legyen életetek csodás, érjétek el 
a céljaitok és éljétek meg álmaitokat! A zentai konzultációs központ nevében elköszönünk, de 
búcsút még nem intünk, merthogy, fogunk még találkozni. Köszönjük az egyebülteknek, hogy 
jelenlétükkel ünnepélyessebbé tették életünk egyik legszebb pillanatát: a diplomaosztónkat. 


