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csak bele: ha a Jóisten megfeledkezett 
volna Erdélyről, miért küldött volna le 
két csillagot Kolozsvárra? Mert ha ez a 
két csillag nem Kolozsvárra hullott volna, 

„Egy évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy 
ilyen hamar elérkezik ez a pillanat. A 
közös emlékek azonban tovább élnek 
mindannyiunkban. Legyetek vidámak és 
derűlátók, éljetek meg minden pillana-
tot” – buzdította a maturandusokat Csatá-
ri Karolina 11. osztályos tanuló.

Nagy-Hintós Diana
Elballagott a szamosújvári magyar líceum 

első végzős évfolyama
Negyvenhét maturandus búcsúzott el Erdély legfiatalabb iskolájától

Kulcsár Melinda, a 11. osztályfőnöke 
arra biztatta a diákokat: ha emlékeiket szí-
vükbe zárják, tíz év múlva elővehetik azo-
kat, és akkor újra 18 éveseknek gondol-
hatják magukat.

„A ballagás az emlékezés, a számadás 
és az új iránti kíváncsiság ünnepe.  Ne fe-

ledjétek, a sikerért mindig meg kell 
dolgozni. Mindannyiunk közös fe-
lelőssége, hogy milyen életük lesz 
gyermekeinknek”  – vélekedett Tö-
rök Zoltán, Kolozs megyei főtan-
felügyelő-helyettes.

„Szabadok vagytok, tanuljatok 
tovább, majd jöjjetek vissza ebbe 
a közösségbe. Legyetek büszkék 
arra, hogy Erdély egyik legmo-
dernebb iskolájának első végzősei 
vagytok. A hidat, amelyen nemrég 

soha nem találkozhatott volna és nem is, 
létezne a mai napig se ez a boldog, össze-
tartó csillagcsalád.

2016. december 31.

  

Két osztálynyi, pontosabban 47 maturandus vett búcsút Erdély legfiatalabb Alma 
Materétől, a 2016 szeptemberében beindított Szamosújvári Magyar Tannyelvű El-
méleti Líceumtól. Az ünnepi hangulatot fokozta a gyönyörű széki népviseletbe öltö-
zött diákok látványa. A beszédekben többször elhangzott, a mostani végzősök az első 
ballagó nemzedékként maradnak majd meg a krónikákban, illetve Erdély egyik leg-
korszerűbb iskolája bocsátotta útra első maturandusait. Míg Timsa Ildikó igazga-
tó azt hangsúlyozta, hogy a szamosújvári magyar iskola az összefogás jelképe, Ba-
lázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány elnöke, a tanintézmény megálmodója és létreho-
zója egyrészt megemlítette az elmúlt tíz év erőfeszítéseit, másrészt pedig céltudatos-
ságra és munkára ösztönözte a fiatalokat.
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átmentetek az udvaron, azt is nek-
tek építettük. Hidaljatok át ti is 
minden utatokba kerülő akadályt” 
– hangoztatta Pap Attila, a 12. A 
osztályfőnöke.

„Iskolánk küldetése a híd, ami 
összeköt és kapcsolatot teremt. 
Történelmi pillanatot élünk meg: 
Erdély egyik legkorszerűbb iskolá-
jának első nemzedéke ballagott el. 
Remélem, nemcsak ismereteket, 
hanem emberi értékrendet is ad-
tunk, és megismertettük veletek az 
együttműködés szabályait” – kö-
zölte Timsa Ildikó, az iskola igazgatója.

Szamosújvár polgármestere, Neselean 
Ioan arra figyelmeztetett: „az elkövetke-
ző időszak tele lesz felelősségvállalással.”

„Feladatotok felvállalni az újat, sze-
mélyiségetek által eredetiséget adni a vi-
lágnak. Ne feledjétek el: korszerű intéz-
ményben, minőségi, anyanyelvű oktatás-
ban részesültetek” – mondta Csoma Bo-
tond, az RMDSZ Kolozs megyei szerve-
zetének elnöke, parlamenti képviselő.

Balázs-Bécsi Attila emlé keztett, hogy a 
diákok egy évig tanultak ebben az intézet-
ben. 

„Ez kevés, de egy év 
után is büszkék lehettek, 
mert a krónikákban úgy 
maradtok meg, mind az 
első végzős generáció. 
Számunkra nagy elégté-
tel, hogy itt lehetünk az 
első ballagáson. Egy év-
vel ezelőtt kétségek kö-
zött voltunk. Vajon sike-
rül befejezni az építke-
zést, létrejön ez az isko-
la? De sikerült. Tíz év-
vel ezelőtt sokan azt 

mondták: lehetetlen, hogy az iskola bein-
duljon. Ti láthatjátok: mindent lehet, csak 
akarni kell. Kívánom, hogy mérjétek fel 
jól céljaitokat, és dolgozzatok. Ne azt néz-
zétek, hogyan nem lehet, hanem keressé-
tek az utakat a megvalósuláshoz, lelke-
tek pedig maradjon fiatal” – buzdított a 
szamosújvári Téka Alapítvány igazgatója.

Igeolvasásakor Vajda Dániel reformá-
tus lelkipásztor arra figyelmeztette a fiata-
lokat: a segítség Istentől jön.  

(Forrás: Szabadság – Erdélyi közéleti 
napilap.)

Balázs-Bécsi Attila
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(Szerkesztőség: Az Er-
délyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesü-
let a kezdetektől fogva 
támogatója volt a TÉKA 
és vezetése elkötele-
zett munkájának. Ere-
jéhez képest könyvek-
kel, kiadványokkal (Fü-
zetek), használt számító-
gépekkel, pénzzel segí-
tette működésüket, fej-
lődésüket, iskolaépíté-
si tervüket. Ugyanak-
kor a TÉKA – együttmű-
ködési megállapodással 
segítette az EÖGYKE-t  
a helyi örmény közösség összetartása, 
az örmény kultúra bemutatása céljából 
rendezett, az EÖGYKE által szervezett 

kiállítások, konferenciák befogadásával. 
Ez a barátsággá fejlődött több évtizedes 
együttműködés törhetetlen!)

  
Erzsébetváros – Nagyboldogasszony-napi búcsú
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