Kedves tanáraink, vendégeink, végzős diáktársaim!
Egy ideje foglalkoztat a gondolat, hogy vajon mit is jelent számunkra a
szalagavató, maga a szalag, amit a mai estén a mellünkre tűznek ünnepélyes
keretek között. Bár még koránt sincs vége középiskolai pályafutásunknak, mégis
lezárást szimbolizál, azoknak az éveknek az elmúlását, melyek jóval
gondtalanabbnak bizonyulnak, mint az előttünk álló, eseménydús időszak.
Felelősségtudatra int, elválaszt a gyerekkortól, eközben persze összeköt
bennünket egymással. Megerősíti a kapcsolatot közöttünk, akik együtt éltük át a
gimnáziumi évek boldog pillanatait, vagy épp nehézségeit. Ugyanazokkal az
élményekkel gazdagodtunk mindannyian saját osztályunkon belül és igyekszünk
megőrizni a közös szórakozás, nevetés, felhőtlen kirándulások emlékét.
A 12. a osztály már a gólyanapra is lelkesen készült, a fiúk hastáncos, a lányok
török katona jelmezt öltöttek magukra, szorgalmasan gyűjtötték a gólyacetliket
és még ha nem is léphettek a nap végén a dobogóra, megerősödött bennük a
tudat, hogy milyen kivételes osztályközösség az övék. A kirándulások,
Christmas Partyk és a paintballozás vidám képeit méltón tetőzte be utolsó,
szlovákiai útjuk, melynek minden egyes napja és persze éjszakája tartogatott
meglepetéseket. 3 év alatt akaraterejük, szorgalmuk és kitartásuk olyannyira
gyümölcsözőnek bizonyult, hogy az előző tanévben Los Diablos nevű
megyéjükkel megnyerték a diákdiri választást.
A 13. b, akik rapperekként és balerinákként mutatkoztak be első évükben a
gimnázium tanulóinak, szívesen gondolnak vissza éjszakai fürdőzésükre a
Balatonban, a paintballozás közben szerzett sérüléseikre, és az évenkénti éneklő
osztályok versenyére, hiszen nem egy kiemelkedő énekhangú taggal
büszkélkedhet az osztály. A német farsangokon jelmezeikkel mindig
elkápráztatták a zsűri tagjait, a teremdíszítési verseny első helyezettjeként pedig

jóízűen tüntették el a megérdemelt csokitortát. Na persze igaz, ami igaz, sok fiú
megismerte az igazgatói iroda melegét az utóbbi 5 évben.
A 13. c-sek mikor kilencedikben megkezdték első gimnáziumi évüket, az
osztályuk nem volt más, mint 34 fő 15 éves kamasz. Mindenki csak azokkal
barátkozott, akiket már általános iskolából ismert. Ám tizedikben a májusi
osztálykirándulás a Balaton partra pozitívan hatott mindannyiukra. Ezen
felbuzdulva nyáron több görbe estét is együtt töltött az osztály. A következő
évben látván, hogy kialakult az osztályközösség, elindultak a diákdiri
választáson. A Vegas megye elsöprő sikernek örvendett mind a diákok és az
osztály körében is. Biztos vagyok benne, hogy ha visszagondolnak 1-2 próbára,
egy közösen együtt töltött délutánra, vagy a folyosódíszítés napjára, akkor csak
szép dolgok jutnak az eszükbe.
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