
KETTŐS JUBILEUM 

„Kollégistának lenni, én azt gondolom, egy 

kicsit más.” Így kezdte Borkai Zsolt 

polgármester ünnepi beszédét, a Kossuth 

Zsuzsanna napon, amely idén kétszeres 

jubileum volt. Ugyanis megünnepeltük a 

kollégium fennállásának 50. évfordulóját, 

valamint azt, hogy 40 éve a Szigethy Attila 

úti kollégiumban működik az intézmény. 

„14 éven keresztül, szülőkkel együtt, 

közösen élve, megkapva azt a támogatást, 

gondban, bánatban, amire szükségünk van, aztán jön egy négy éves időszak, 

amikor új környezet, új emberek, új barátok és új szerelmek szövődnek.” Indokolta 

meg Borkai Zsolt polgármester a fent említett mondatát. Szerintem minden egyes 

kollégista alá tudja támasztani a mondatot, hogy miért más kollégistának lenni és 

miért is különleges ez. „Lépéselőnyben, önállóbban vágtunk neki a nagybetűs 

életnek, mint otthonaiktól még távol nem kerülő diáktársaink.” Írta Szükösdi Judit, volt 

kollégista a könyvbe, amelyet a jubileum emlékére adott ki a kollégium. 

Pappné Kaszás Zsuzsanna, kollégiumunk igazgatónője a beszédében elmondta, 

hogy miért fontos az épület szerepe. „Büszke vagyok arra is, hogy egy jó, kreatív 

tantestülettel, lelkiismeretes és igényes technikai személyzettel együtt a város 

egyetlen önálló kollégiumaként egy kicsit szakmai műhelyként is tudtunk működni a 

városban. [..] Bízunk abban, hogy a minden szinten megújuló közoktatási 

rendszerben a kollégiumok helye, esélyteremtő szerepe továbbra is megmarad. 

Nevelőtestületünk a partneriskolákkal karöltve a jövőben is mindent meg fognak 

tenni azért, hogy segítse a diákok tanulmányi előmenetelét és formálja 

személyiségét.” 

A jeles Kossuth Zsuzsanna napon nem csak kollégistáink vettek részt, hanem a régi 

diákok és tanárok is visszatértek, valamint Borkai Zsolt (polgármester) és Blazovicsné 

Varga Marianna (KLIK Győri Tankerület igazgatója) is megjelent. 

Az ünnepségen elénekeltük az úgynevezett KZs himnuszt, amelyet 2011-ben Huszárné 

Komjáthi Zsuzsa néni és csoportja írt. Az énekkar gyönyörű énekekkel színesítette azt a 

műsort, amely Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legkisebb leánytestvérének életét 

mutatta be. 

A kettős jubileum alkalmából az önkormányzat ezüstérmet ajándékozott az 

intézménynek, míg a kollégiumban dolgozók elismerést vehettek át. Mint minden 

évben, idén is kitüntették a kollégium arra legérdemesebb diákjait. Kiváló kollégista 

címet kapott Slezák Beatrix (Szent-Györgyi 12. évfolyam), közösségért címben 

részesült Huszár Blanka (Krúdy 12. évfolyam), Bella Dóra (Krúdy 12. évfolyam) és Kósa 

Klaudia (Szent-Györgyi 12. évfolyam). Jutalmul egy könyvet és egy névre szóló 

oklevelet kaptunk. 

A színvonalas műsor után a meghívottakat a KZs klubban vendégül látta a kollégium. 

Bella Dóra 


