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Előszó

Most múlik pontosan…

Az utóbbi évek egyik igen népszerű slágere köztudomásúlag számos feldolgozásban 
hangzott már el, szövegét számos értelmezésben használták, magyarázták hozzáér-
tők  és lelkes rajongók egyaránt. Mindenesetre most, amikor örömmel és büszkeséggel  
adjuk át a Kedves Olvasónak iskolánk legújabb évkönyvét, újból átélhetjük a mögöt-
tünk hagyott esztendő számos értékét és örömét.

Ismerjük a gondolatot: éveink gazdagsága sokszor rajtunk múlik; hogyan is állunk a 
mögöttünk hagyott időhöz. Természetesen a képek és adatok, nevek és események  
az idő múlására emlékeztetnének bennünket, de képesek vagyunk-e úgy tekinteni 
minderre, hogy általa a beteljesülés felé lépegetünk, vagy veszteségként éljük meg. 
„Telik vagy múlik” az időnk?

Összeállításunk teret enged a mindennapoknak és ünnepeiknek egyaránt. Egy iskola  
élete – ideális esetben – tartalmaz rendre visszatérő eseményeket is, mely kiegészül  
az adott esztendő sajátos történéseivel. Nem volt ez másként most sem: komoly 
 értéknek tartom, hogy sok munkatársunk és diákunk képes volt hétköznapjait tartal-
masan, élettel telien, önmagát folyamatosan „újratervezve” élni, s ez legalább akkora  
érték, mint jeles ünnepinket ügyesen és szépen megszervezni, megtartani, abban részt  
venni. Mindemellett természetesen számos programot szerveztünk meg falainkon  
belül és kívül. Gazdag, mozgalmas és fárasztó esztendőn vagyunk túl. Az útkeresés és 
a megújulás idejét éltük; a közös gondolkozásokét, jövőnk megrajzolásáét, iskolánk 
 gyarapodásáét és önmagunk megerősítését.

Arra bíztatom most az Olvasót, hogy ne csak úgy tekintse a következő lapokat, mint 
egy szokás szerint eseménydús esztendő lenyomatát, ugyanis évkönyvünket nem 
 csupán emléknek szánjuk. Segítségül is hívhatjuk ahhoz, hogy észrevegyük: mindaz, 
amit benne látunk, sokszor a jelenben megismétlődik. Megélhetjük olykor nehéznek, 
de vegyük észre: életünk „most telik pontosan”…

Papp Attila
igazgató
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