
Beszélgetés a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia mellett működő Kollégium jövőjéről,  

amely nem csak egy szálláshely 

 

Kollégistaként kérdezem iskolánk igazgatónőjét az átmeneti szálláshelyen.  

 Kedves Igazgatónő, kérem, beszámolna nekünk kollégiumunk jelenéről és a jövőt 

illető tervekről? 

 

A kollégium léte, jelene és jövője nagy-nagy szívügyünk. Az iskola parkjában hosszú éveken 

keresztül két kollégiumi épület is állt a hozzánk érkező, nálunk tanulni vágyó diákok 

elszállásolására. De mi jól tudjuk, hogy a kollégium nem csak egy szálláshely, hanem a ti 

második otthonotok is, ahova suli után hazamentek. A kollégiumban természetesen vannak 

kötelességek, elvárások, megszervezett napirend, de ez az a hely, ahol a nevelőnőktől sok 

biztatást kaptok, jó szót, segítséget, ez az a hely, ahol biztonságban érezhetitek magatokat. Itt 

önállósodtok, itt váltok szinte felnőttekké, itt alakulnak ki köztetek egész életre szóló 

barátságok. Nem mindegy tehát, hogy milyen, mennyire otthonos a kollégium, amely 

délutánonként hazavár benneteket. A körülmények úgy alakultak, hogy az eredetileg 8-10 

éves használatra szánt épületek több mint 40 éven keresztül adtak otthont a távolabbi 

régiókból hozzánk érkező diákoknak. Több évtizeden keresztül rengeteg energiát fektettünk a 

kollégium korszerűsítésébe, otthonossá tételébe, ennek ellenére elérkezett az idő, amikor az 

elöregedő épületek olyan rossz műszaki állapotba kerültek, hogy már nem feleltek meg a kor 

követelményeinek. Az említett két épületből egyet még a pandémia beállta előtt sikerült 

lebontani. A jelenlegi tervek szerint pedig ebben az évben kerül sor a másik épület 

lebontására, továbbá – Nagyszombat megye segítségével – elkezdődik az új épület építése is.  

 Arra az időszakra, amíg a munkálatok zajlanak, átmeneti megoldást kellett találni, ami 

biztosan nem volt könnyű feladat. Hogy sikerült ezzel megbirkóznia? 

Valóban nagy fejtörést okozott az átmeneti szállás megtalálása. Persze ez sem történt az egyik 

napról a másikra, több elképzelésünk is volt, és a háttérben nagyon komoly szervező munka 

zajlott. Terveink megvalósításában nagy segítségünkre volt Berényi József, iskolánk 

fenntartójának, Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke. A költözés a Sungarden 

panzióba 2022. január 9-én sikeresen megvalósult. A lebontásra váró régi épületet ki kellett 

venni a kollégiumok hálózatából, ami azzal jár, hogy jelen pillanatban az átmeneti szállással 

kapcsolatos költségek a fenntartónkra hárulnak. Igazán hálásak vagyunk, hogy ezt 

a támogatást megkaptuk. 

 Kedves Igazgatónő, köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy az új kolesz 

mihamarabb felépüljön, és nagy álmunk valóra váljon! 

 

                                                                                                          Gál Lilla, IV. A 

 

 

 

 

 

 


