
Kedves végzősök! 

 

Nehéz a dolgom, hiszen egy egész évfolyam nevében kell pár szót mondanom jó barátaimról 

búcsúzásképp. Talán célszerű lenne egy kicsit visszamenni az időben, hogy megnézzük 

hogyan is alakult ki ez a végzős évfolyam. A történet valahol 2005 táján kezdődik, mikor mi, 

mostani 11. d-sek, elkezdhettük koptatni a gimnázium padjait. Mikor csak fogtuk a fejünket 

és néztünk nagyokat, hogy hova kerültünk, Ságiné tanárnő ‘ghettos’ osztályáról gondoltuk 

azt, hogy ők lesznek a mi kis mentoraink, akikre felnézhetünk és majd segítik utunkat. 

Voltak közös kirándulások, osztálybulik, néha kikaphattunk tőletek sportnapon és ahogy 

teltek az évek, szövődtek barátságok és még szerelmek is. Aztán túl a kisérettségin, eljött 

számotokra a 9.-es év. Eddigi önálló évfolyamotok bővült 3 osztállyal, nekünk is új, ismerős 

és ismeretlen arcok tűntek fel a gimi folyosóin.  

 

Rónai Gábor tanár úr 2008 szeptemberében a 9. a osztály útját kezdhette egyengeti. Ez 

olyannyira jól sikerült, hogy a tavalyi választásokat a rajzolt bajszú fiúk és vörös rúzsos 

lányok   hatalmas fölénnyel nyerték Los Diablos megyéjükkel.  A négy év alatt jeleskedtek a 

sporteseményeken, résztvettek Christmas és Faschingspartykon, illetve az Éneklő Osztályok 

Versenyének fényét is emelték énektudásukkal, idén pedig még a Rozsnyó rádióval is 

színesítik a gimnazisták hétköznapjait. 

 

Halász Judit tanárnő osztályában is megvan az “X”, ők a mostani 13. b. Természetesen ők 

sem maradtak ki a sportversenyekből és sikeresen helytálltak a különböző idegennyelvi 

partykon, az énekkaros lányoknak is köszönhetően az Éneklő Osztályok Versenyén és 

egyszer még a teremszépségversenyt is megnyerték. Szeptembertől rádióműsorukkal is 

szórakoztatnak minket, gimis diákokat, a Megáll az FM keretein belül.  

 

Kozma Sándor tanár úr osztálya a jelenlegi 13. c. Őket 2 évvel ezelőtt vehettük jobban 

szemügyre, hiszen az A-sokhoz hasonlóan ők is nyertek diákdiriválasztást. Vegas 

megyéjükkel a kaszinók világát mutatták be nekünk, mint később kiderült, igen nagy sikerrel. 



Talán ezen elbuzdulva tavaly ismét megyét indítottak Star Wars néven, és bár alig pár 

szavazaton múlott, hogy bekerüljenek a legjobbak közé, az erő így is velük maradt. Kossuth 

rádiójuk köreinkben jól ismert szignálja harmadik éve csendül fel minden héten. 

 

Mindent összevetve csak a szokásos és talán közhelyes szövegekkel tudnék tőletek búcsúzni. 

Hiányozni fogtok és szinte felfoghatatlan, hogy még csak most jöttünk és jövőre mi fogunk a 

helyeteken állni. Szerencsére van még pár hónapunk, mielőtt elballagnátok, és remélem lesz 

még lehetőségünk egy pár felejthetetlen pillanatot szerezni egymásnak. Készüljetek fel, hisz 

ezután egy számotokra még ismeretlen világba léptek, ahol hiányozni fog egy, a folyosón 

hozzátokvágott bók vagy egy jól ismert tanár sokatmondó mosolya. Az egész 11.-es 

évfolyam nevében kívánok nektek nagyon sok sikert és kitartást a következő éveitekhez! 

 

Szanyi Hajnalka 11. d 


