
Kedves végzősök sziasztok!  

 

Azt javaslom, menjünk vissza az időben hét évet, és nézzük meg, pontosan 

hogyan alakult ki ez a végzős évfolyam… 

Tudom, sablonszöveg, de amikor megjöttünk ötödikben, és csak ámultunk-

bámultunk, hogy hova kerültünk, a 6. D volt, akikre felnéztünk, hisz ti 

segítettetek, ha volt valami bajunk, ti szedtétek ki az ajtónkat és ti piszkáltatok, 

ha épp semmi dolgunk nem volt, és pont erre vágytunk! 

Aztán teltek az évek, fociban, kosárban, vagy esetleg röpiben még mindig nem 

tudtunk elverni titeket, és eljött számunkra a 8., számotokra a 9. év! Eddig 

önálló D-s évfolyamotok kibővült 4 osztállyá. A, B, C és D.. és nekünk is új 

ismerős és ismeretlen arcok kerültek látóterünkbe. De hát nézzük az 

osztályokat… 

Rajta tanár úrék, a jelenlegi 12. A osztály tagjai kilencedikben egyből el is 

indították Mókus megyéjüket és a szavazáson sok sikerrel végeztek! De 

szerencsére ezt a presztízst a később indított BKW megyéjükkel gyorsan 

magasabb szintre emelték..osztályukban kiváló fizikusok teremtek és az osztály 

természetesen a sport terén sem maradt alul. Gyakran jeleskedtek triatlon 

érméikkel, tánctudásukkal vagy épp a gördeszkázással. 

Girst tanárúrék, a mostani 13. B osztály tagjai is jól szerepeltek Bloody Wood 

megyéjükkel a választások véres mezején és a fiúk a fociban sem maradtak el az 

élvonalból! Az osztály néhány lány tagja egyben az énekkar tagja is, és 

hangjukkal nem-egyszer kápráztatták el a közönséget! 

Nagy Irén tanárnőék, idén a 12. D tanulói 10.-ben a titkosszolgálatot 

megtévesztve sikeresen megnyerték a választásokat Capichi megyéjükkel és 

mély férfikórusukkal az Éneklő Osztályok versenyén is elég jó helyezéseket 

értek el! Kihagyhatatlan megemlíteni, hogy az osztály ¾ biológia fakultációra 

jár, de zeneileg is fontos szerepet játszanak a gimi életében 



A 13. C osztály, Selmeczi tanárnő osztálya sem maradt le a diákdiri 

választásokról, a megye, amit indítottak, a Fapuma volt! Az osztályba jár 

kosaras, zenész és focista, de jeles tanulói sem vesznek el a mindennapi életben 

kiemelkedő tanulmányi eredményeikkel. Emlékezetemben még világosan él, 

hogy az osztálytermük falát sokáig csinos lányok képei díszítették…ezek 

mostanra eltűntek ...talán megkomolyodtak volna?  

És most térjünk vissza a jelenbe.. Itt, most, Titeket búcsúztatva, belegondolni is 

furcsa, hogy mi, a kis ötödikesek most itt állunk, és egy év múlva átvesszük a 

helyeteket. Persze azért még van egy pár hónap, mielőtt végleg elválnak útjaink, 

és reméljük, addig lesz alkalmunk még egy-két emlékezetes pillanatot szerezni 

egymásnak! 

Készüljetek fel, hisz ezután egy eddig ismeretlen világba léptek, ahol hiányozni 

fog egy a folyosón hozzátok-vágott bók vagy egy rég-ismert tanár sokatmondó 

mosolya.. 

Sok sikert kívánunk az érettségire való felkészüléshez, az érettségihez, és az ezt 

követő élményekben gazdag éveitekhez! 

 

Bori Péter 

11. d osztályos tanuló 


