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2.  Interjú 
Két osztályfőnőknővel is Visszatekintés az elmúlt 4 évre

10. Újabb évzáró
Könnyes búcsú

7. Nosztalgiázás
Bentlakásos mindennapok

4. Körkérdés

INTERJÚ

 Interjúk a végzős 
osztályok osztályfő-
nőknőivel, ahol alapo-
san kifaggatuk őket az 
elmúlt négy évről.
2-3. oldal

KÖRKÉRDÉS

 Nyolc kérdés, amire két 
tizenkettedikes diák vá-
laszolt, a legféltetteb tit-
kok is kiderülnek.

4. oldal

INTRIS ÉLET NÉGY 
ÉVIG 

 A 16-os háló lakóival 
nosztalgiáztunk egy kicsit. 
Különleges storyk, érdekes 
válaszok.

7. oldal

ÚTRAVALÓ

Tanárok, diákok illetve 
az igazgató búcsúüzenete 
a felnőtt diákoknak.

8-9. oldal

 E havi lapszámunk ki másról szólhatna, mint rólatok, drága XII-eseink! 
Közeleg a május vége, köztetek is sokan alig várják a középiskola vé-

gét, de bizonyára akad olyan is, aki nehezen szakad el. Ez nem is csoda, hiszen 
négy (vagy több) év tapasztalatai, emlékei mind visszahúznak ebbe az iskolába. 
 Hogy ezt az elszakadást kicsit megkönnyítsük, a Képződmény csapatá-
val úgy gondoltuk, meglepünk néhány kedves üzenettel, útravalóval, és fele-
levenítünk pár szép emléket, melyet családotokban, a Pedában szereztetek a 
négy év során, és olyan üzeneteket, átadásra váró bölcsességeket nyújtunk át 
nektek, amelyek végigkísérnek majd a néhol rögös, de célra vezető utatokon.
 Olvassátok szeretettel, és raktározzatok el egy-egy újságot, hogy 10, 20, 30 éves találko-
zókat is megérve eszetekbe juthasson e többé-kevésbé szorgos újságíró-palánta csapat.

Baricz-Tamás Boróka
főszerkeztő   
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 „ J e g y e z d  m e g  j ó l ,  d e  n e  c s ü g g e d j  s o h a ,  r e m é n y ,  c s a l ó d á s ,  k ü z d e l e m , 
b u k á s ,  s í r i g  t a r t ó  n a g y  v e r s e n y f u t á s .  K e r e s n i  m i n d i g  a  j ó t ,  a  s z é p e t ,  s  m e g 
n e m  t a l á l n i  -  e z  a z  é l e t .”  ( M a d á c h  I m r e )

K ö n n y e z v e  u g y a n ,  d e  h a t a l m a s  b ü s z k e s é g g e l  e n g e d i k  ú t j u k r a  d i á k j a i k a t , 
m á s o d i k  c s a l á d j u k a t  a z  o s z t á l y f ő n ö k ö k .  K e r e s s é t e k  a  j ó t ,  a  s z é p e t  é s  n y u -
g o d t  p i l l a n a t o k b a n  e m l é k e z z e t e k  ö r ö m m e l  e r r e  a  n é g y  é v r e !

K a c s ó  K a t i  ( X I I .  A )
• Mi volt az első benyomása az osztályról?
Egy kétszemélyes kapcsolatban első benyomást könnyebb 
megfogalmazni, mint amikor az ember egy közösséggel áll 
szemben. Inkább különbségeket fogalmaznék meg: 4 évvel 
ezelőtt még „nagy gyerekek” voltak, mára igazi nőkké vál-
tak, beteljesedtek, kinyíltak.

• Valószínűleg számtalan van, de ha kiragadhatna egy 
emléket az együtt töltött időből, melyik lenne az?

A tavalyi évet éltem meg a legtartalmasabbnak. Amit az 
előző évből kiemelnék, az akkori XII-esek nagykorúsítási 
ünnepségének a megszervezése. Kovács Emíliával megpró-
báltuk a lehetetlent, a két osztály sikeres együttműködését 
értük el. Az az igazság, hogy egy hatalmas csapatmunka 
zajlott a háttérben. Megbíztunk egymásban, és akinek bi-
zalmunkat adtuk, az megpróbálta a lehető legjobban elvé-
gezni a feladatát. Ebből a csapatmunkából csakis építkezni 
lehetett és az osztály javát szolgálta.

• Milyen tanár-diák kapcsolat alakult ki az évek során?
Röviden: ők hozzám tartoznak és 10 év múlva is úgy fogok 
rájuk emlékezni, mint a volt osztályomra. Az m betű nem 
díszből van ott.

• Mely fő tulajdonságait emelné ki osztályának?
Ha akarnak valamit, nagyon operatívak tudnak lenni, kész-
ségesek, szorgalmasak és megbízhatóak.

• Ha egy szóval jellemezhetné az osztályt, mi lenne az a 
szó és miért?

Lányosztály. Miért? Gondolom ezt nem kell elmagyaráz-
nom.

• Nehéznek találta egy teljes lány osztály megzabolázását?
Megzabolázni? Én őket sosem akartam megváltoztatni, 
betörni, magamhoz idomítani. Viszont hazudnék, ha azt 
állítanám, hogy egyes helyzetekben nem próbáltam rájuk 
hatni, véleményem elmondani.

• Milyen érzések töltötték el a nagykorúsításon?
Szerintem a nagykorúsítás nem rólam szól, hanem a diá-
kokról és szülőkről.

• Mihez kezd most, hogy a kedvenc XII. A kirepül a fé-
szekből?

Az élethez hozzátartozik az elengedés is.

• Mit érez így a végén?
Valamit elengedni ésszel egyszerűbb, mint érzés szintjén.

• Lezárás gyanánt számíthat-e az osztály egy utolsó nagy 
kirándulásra vagy 10 évet kell várjanak a viszontlátásig?

Sajnos az utolsó osztálykirándulás elmaradt, de szeptem-
berben hajlandó vagyok egy hétvégét velük tölteni. Az 
osztállyal erről már beszéltünk. Igaz nem egyeztünk 
semmit.
Most a legfontosabb az érettségi és a továbbtanulás. A 
diákoknál sikeresen le kell záruljon ez a négy év és el 
kell kezdődjön egy másik életút.

• Kilépőként mit üzen?
Ha egy fűszálban is, de hinni kell valamiben!



Képződm
ény

3

Interjú
Kovács Emília XII. B osztályfőnöknő

• Mi volt az első benyomása az osztályról? Milyen-
nek látta őket?

Nehéz első benyomásról beszélni, hisz sokukat is-
mertem már azelőtt is. Kezdetben egyesek félénkek 
voltak, mások meg hatalmas magabiztossággal 
rendelkeztek. Többségük meg akart felelni, a rossz 
jegyet óriási kudarcként élték meg. De ahogy teltek 
a hetek egyre jobban belakták az osztálytermet, 
gyűltek a kacatok, barátságok szövődtek és már a 
rossz jegy sem jelentett akkora traumát.
Valószínűleg számtalan van, de ha kiragadhatna egy 
emléket az együtt töltött időből, melyik lenne az?
Nem tudok és nem is akarok egyetlen emléket 
kiragadni, de a közös osztálykirándulások és a 
nagykorúsítás mind-mind kedves emlékként marad 
meg.

• Milyen tanár-diák kapcsolat alakult ki az évek 
során?

Véleményem szerint nagyon jó, de erről őket is meg 
kellene kérdezni.

• Mely fő tulajdonságait emelné ki osztályának?
Mindig próbálták elfogadni és segíteni egymást. 
Persze mint minden közösségben, köztük is voltak 
viták de mindig törekedtek a kompromisszumra, a 
közös cél érdekében össze tudtak fogni.

• Ha egy szóval jellemezhetné az osztályt, mi lenne 
az a szó és miért?

Csendes. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt 
véleményük a dolgokról vagy nem merték elmon-
dani, sőt lázongtak is, ha szükséges volt, de mindezt 
úgy tették, hogy az iskola nem tőlük volt hangos.

• Nehéznek találta az osztályfőnökséget?
Nem mondhatom nehéznek, hiszen a sors kegyes 
volt hozzám, alapvetően szabálytartó, fegyelmezett 
osztállyal ajándékozott meg. Persze egy-egy osztály-
kirándulás alkalmával, mikor hajnali hatkor még 
nem aludtak felmerült bennem a kérdés, hogy kellett 
ez nekem? De ezt az érzést egy kiadós alvás hamar 
elfeledtette.

• Milyen érzések töltötték el a nagykorúsításon?
Rengeteg érzés kavargott bennem, meghatottságot, 
büszkeséget éreztem és azt, hogy hihetetlenül gyor-
san eltelt ez a négy év.

• Mihez kezd most, hogy a kedvenc XII. B kirepül a 
fészekből?

Egyáltalán nem érzem, hogy kirepülnének, hiszen az 
elkövetkezőkben rengeteg feladat vár ránk.

• Mit érez így a végén?
Örülök, hogy részese lehettem a „felnőtté válásuk 
időszakának” és kérem őket, hogy a gyermeki énjük-
ből egy keveset őrizzenek meg.

• Lezárás gyanánt számíthat-e az osztály egy utolsó 
nagy kirándulásra vagy 10 évet kell várjanak a 
viszontlátásig?

Az elkövetkező időszak nem a kirándulásról szól. 
Lesz egy közös buli a banketten és utána – bármen-
nyire is ünneprontó vagyok – teljes erővel az érettsé-
gire kell koncentrálni.

• Kilépőként mit üzen?
„Minden nehéz utat legyőz az akarat!”
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1. Mi volt a legfelvállalhatatlanabb sztori a négy év során ami megtörtént, és most már, utólag, elmesélnél?
2. Az egyik legmeghatározóbb szerepe a középiskolás évek alatt az oszinak lehet egy osztályközösség életében. 

Mi volt a legeslegelső benyomásotok róla kilencedik első napján?
3. Tudjuk, hogy most nagy a stressz, nagy a hajtás érettségi előtt, de van már valamilyen terved a nyárra, amit 

semmiféleképpen nem hagynál ki?
4. Hogyan fogod megünnepelni a sikeres érettségit? (biztosan sikeres lesz)
5.  Ha valami elképesztő csoda folytán, valami banális félreértés miatt mégsem sikerülne, mihez kezdenél? 

(vicces elgondolások jöhetnek)
6. Hogyan látod magadat 5 év távlatából? (Pl: egyetemen, egy focicsapatnyi gyerekkel, jó házasságban, ban-

kárként, tanfelügyelőségi tagként, műugróként, nemzetközi vállalat vezetőjeként stb.)
7. Visszatekintésként pedig, ha újra kellene élned az elmúlt 4 évet, mit csinálnál másképp? 
8. Mit tanácsolnál a jövendőbeli kilencedikesek számára?

Képződmény – körkérdés

Rózsa Rebeka

1. Sajnos az osztállyal akárhogy osztottuk s szoroztuk 
nem volt ilyen sztorink. Egy-két utolsó éves lógást le-
számítva, mindig ott voltunk, s sosem volt baj velünk.
2. „Igen, itt van ő. De ki lesz az oszink?” vicces volt. 
Mindenki keresgélt a nagy tömegben, aztán a sokadik 
„de én vagyok az oszitok” kijelentésre elhittük. 
3. Mindenképpen elmegyek a CsIT-re önkéntesként, 
és a VIBE-ra. Emelett van 2-3 gyerektábor, amiben ki-
segítő lennék. 
4. Ezen még nem is gondolkoztam. Talán, ha a testvé-
remnek is sikerül az államvizsgája, akkor a családdal 
ünnepelünk itthon. De csak úgy szolidan!
5. Azonkívül, hogy beülnék egy sarokba és sírnék? 
Nos, akkor dolgoznék egy évet valahol valamit. 
6. Egyetemen- utolsó éven. Sok jó állásajánlattal. 
7. Türelmesebb lennék picit, úgy mindenkihez. Ke-
vesebb könyvet olvasnék - de csak azért, hogy többet 
legyek az osztállyal. 
8. Használjanak ki minden percet, mert „azok a bol-
dog szép idők” most vannak!

Kovács Andi

1. Rengeteg német óráról való lógás, aztán a hiányzá-
sok cseles igazoltatása.
2. Mivel már ismertem előzőleg, így kíváncsi voltam, 
hogy osztályfőnökként mennyire laza, bulis. Pozitívan 
csalódtam.
3. A színjátszó tábort és Tusványost semmiképpen 
nem hagynám ki.
4. Egy hatalmas bulival.
5. Tisztáznám a félreértést…

6. Épp végezném az egyetemet, és remélem addigra a 
,,nagy szerelem is rám talál.,
7. Semmit sem bántam meg. Mindent így tennék, 
ahogy tettem. Az egyedüli, hogy korábban és tüzete-
sebben elkezdeném tanulni a végeláthatatlan román 
tartalmakat.
8. Élvezzenek ki minden pillanatot, mert ezek a leg-
szebb és legbulisabb évek.

Sándor Bíborka

1. Egyik napsütötte délelőttön az ablak mellett járkál-
tunk, majd néhány kisebb lökdösődés után, arra let-
tünk figyelmesek, hogy a függöny a földön hever. Ter-
mészetesen nem tudtunk másra gondolni, minthogy 
az erős huzat okozta a problémát.
2. Kis kilencedikesként, amikor az első évnyitón meg-
pillantottam az új osztályfőnökömet, annyira mély 
benyomást tett, hogy azonnal padlót fogtam. ( értsd: 
kiájultam )
3. Torockó - Double Rise fesztivál, Vásárhely - Vibe 
fesztivál, Sófalvi tánctábor, Tusványos, Balti-államok 
kirándulás. 
4. Barátokkal való fesztiválozással. 
5. Ilyen esetre nem is tervezek, mivel az érettségi min-
denféle körülmények között sikerülni fog. 
6. 5 év múlva remélhetőleg a mesteri képzésem utolsó 
vizsgáira fogok készülni.
7. Semmit sem változtatnék az elmúlt négy évem ese-
ményein.
8. Azt tanácsolnám, hogy vegyenek részt mindenben, 
amiben csak tudnak és éljék meg a négy év minden 
pillanatát. 
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1. Ábrahám Annamária - a zizi barátja, aki nem 
tud halkan suttogni, barkácsoló

2. Berki Boglárka - aki mindig mosolyog
3. Feleki Boglárka -  ,,az osztály bohóca” , a baná-

nimádó, focista
4. Gál Orsolya - aki mindig elkésik
5. György Zsuzsa-Zsófia -  az énekes pacsirta 
6. Hajdu Barbara - szorgalmas diák
7. Horvát Csilla - az egyéniség, a rock kedvelője, 

gitáros
8. Jakab Bernadett - aki elkérezteti az osztályt
9. Jakab Krisztina - aki mindenkinek segít
10. Kolumbán-Balázs Beáta - az ügyintéző,  pénz-

táros
11. Kovács Andrea - a német órák rajongója, feke-

tepontgyűjtője
12. Kovács Klaudia - az osztály mókamestere
13. Laczkó-Benedek Szidónia - a mosolygó, min-

dig mindenkivel kedves lány
14. Lakatos-Hajdó Brigitta - a dj, a bulikirálynője
15. Lőrincz Katalin - A 7 alvó
16. Mag Andrea - a dj, a bulikirálynő
17. Márton Kinga - Szentegyháza gyöngye
18. Nagy Noémi - mindig mosolygó
19. Péter Enikő-Andrea -  hangulatmester
20. Rózsa Rebeka - a kis dalos pacsirta
21. Sándor Bíborka - ügyintéző, főnökasszony , 

néptáncos, gitáros
22. Sebestyén Zsuzsánna - a sofőr
23. Simó Orsolya - a fodrász
24. Széll Anita - a vidám
25. Szélyes Boglárka - mindig mosolyog, de ami 

nem tetszik, azt megmondja
26. Szilveszter Izolda - a kis izomember
27. Tamás Szilvia - a kis csendes, gitáros

XII. A
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XII. B

         
1. Adorjáni Árpád - a legjobb kapus
2. Balázsi Anita - a sorozatok tudósa
3. Bálint-Albert Anna  - a legjobb szőke sofőr
4. Benczédi Betti  - a legjobb táncos
5. Benedek Kincső - az aranyköpések mestere
6. Bodor Móni - a leglázadóbb
7. Ferencz  Zsuzsa - a legcukibb egyszarvú
8. Ferenczi Kriszti - a legadakozóbb
9. Győri Abigél - a legcukibb humorista
10. Imre Orsi - a leglazább konyhatündér
11. Kacsó Alíz - a partyarc 
12. Kovács Alpár - a „legjobb” poénok mestere
13. Lőrincz Andi - az ülve alvás mestere
14. Nagy Bernadett - a „legcsendesebb”- nagy 

az Isten állatkertje
15. Nagy Gábor - az alfizikus

16. Nagy Hédi - a leghajlékonyabb
17. Orbán Orsi - a legdalosabb pacsirta
18. Ozsváth Csongi - a legcéltudatosabb
19. Paraschiv Klementirea - a nyelvek királynő-

je
20. Péter Andi - a legkreatívabb
21. Péter Bea - a meghallgatás mestere
22. Sándor Krisztián - a főfizikus
23. Sebestyén Tamás - a legférfiasabb hangú
24. Simó Andi - a tollforgatás királynője
25. Siklódi Zalán - a reál tantárgyak atyja
26. Tamás Barbi - a legszerelmesebb
27. Vass Isti - a legszebb szemű
28. Verestoy Bea - a legsokszínűbb
29. Zsombori Kinga - a legaktívabb             
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V olt szerencsém kicsit  noszta lg iázni  a  t izenkettedikes  intris  diákok kal .  Ig yekeztünk 
minden,  a  szomszédban töltött  é vet  fe lele veníteni .  Érdekes  vá laszok érkeztek,  külön-

leges  stor y-kat  hal lhattam,  de  vágjunk is  bele :

1. Milyenek voltak az első hóna-
pok, az első év? Hogyan szoktatok össze?
Nálunk sem ment gördülékenyen az 
„összeszokás”, az első hónapokban 
még nem mertünk nyitni a másik 
fele, inkább klikkek alakultak ki. 
Mi segített? *itt egymásra néztek* 
Talán a vicces beszólások, az elejtett 
viccek, és az első komolyabb össze-
ülős megbeszélés.
2. A szoba nagyon otthonos, ez 
a ti érdemetek gondolom. Ez az évek 
„munkája”, vagy kilencedik óta ilyen?
Az ágyak elrendezése az a kez-
detektől fogva ilyen, viszont mi 
szedtük össze az asztalok és székek 
nagy részét, a poszterek nagyja pe-
dig kilencedik elején került a falra. 
*közbevágtak* Persze egy-egy soro-
zat-őrület szült néhány újabb dara-
bot is. 
3. Hogyan éltétek meg a beavatott 
és a beavató szerepeket? 
Amikor mi idekerültünk nagyon 
komolyan vették a köszönést. Meg 
is fenyegettek, hogyha nem kö-
szönünk, mehettünk mosogatni a 
konyhára, vagy zoknit mosni, eset-
leg WC-t pucolni. De számunkra ez 
nem is volt kérdés (nem úgy, mint 
most, a mostani generációnál). 
Hogy mi milyenek voltunk? Igye-
keztünk nyitni a kilencedikesek 

fele, beszélgettünk velük. Nem iga-
zán akartunk rájuk ijeszteni.
4. Volt valami emlékezetes a ki-
lencedikes évekből (a beavatáson kívül)?
Persze! Ekkor volt, hogy renge-
teg csokit ettünk meg, s elkezdtük 
gyűjteni a csomagolást, valami 120 
darab vagy talán annál is több cso-
magolást szedtünk össze mindössze 
fél év alatt. Ki is tettük a falra a sok 
papírt, de miután visszajöttünk a 
vakációról, már csak hűlt helyét ta-
láltuk. Sajnos a takarító néni meg-
szabadult tőle.
A másik érdekesség, hogy naplót 
vezettünk. Kilencedik elején neki-
kezdtünk és nagy lelkesedéssel ír-
tuk, míg ki nem hunyt az előzetes 
kedv. Mostanra más csak nosztalgi-
ázunk belőle.
5. Kerültetek konfliktusba nevelő-
vel, esetleg igazgatóval?
Na, az volt, egy történés! Sok egeret 
fogtunk meg, de úgy, hogy napokig 
kergettük, a szó szoros értelmében, 
majd mikor sikerült elkapni meg-
sajnáltuk szegényt. De a sztori sze-
rint meggyanúsítottak (az igazgató 
úr), hogy biztos csak túlreagálják, 
vagy esetleg ők maguk hordják be 
az egereket.
6. Milyenek voltak az évek így, 
hogy együtt voltatok napi 24 órában?

Pozitívan látjuk, hogy egy suliba 
jártunk ugyanarra a szakra. Sokkal 
könnyebb volt eligazodni a suliban, 
úgy, hogy voltak ismerős arcok az 
osztályban, illetve ha valaki valamit 
nem értett volt kitől segítséget kér-
nünk. Szerintünk pozitív hatással 
volt, mind az életünkre, mind a ta-
nulásra az, hogy intrisek lehettünk. 
7. Voltak stiklik, mert biztosan 
igen, megosztotok egy párat?
Ami azt illeti voltak esték, amikor 
félretettük a másnapi leckét és ki-
mentünk egyet, ilyenkor a hazaté-
rés kicsit vidámabbra sikerült, mint 
terveztük, de nem bántuk meg. Sőt, 
egyöntetű véleményünk, hogy több 
buliba kellett volna elmenni, több 
mindent kellett volna bevállalni 
(csak, hogy egyet említsek, diákna-
pozás).
Volt olyan este is, még kilence-
dikben, talán, hogy a nevelő néni 
11-körül bejött, hogy halkítsuk le 
a zenét, és aludjunk, mi meg csak 
buliztunk tovább, egy kicsit lejjebb 
véva a hangerőt. Egy kis kört alkot-
va „roptuk” a ritmusra.
Az esti mozizások, filmesetek pedig 
már megszokott dolognak számí-
tanak, mind a háló, mind a nevelő 
nénik életében.
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8. Mi a véleményetek az intris kajáról (sokan azt 
nehezményezik)? 
Sok bajunk nincs a kaja minőségével. Nem azt mond-
juk, hogy nem volt olyan alkalom, hogy visszavittük 
az egészet, ahogy volt, de nagyobb baj a monotonitás-
sal volt. Mára már rá sem tudunk nézni a kaják több-
ségére. Folyamatosan ugyan az van, csupán ennyi a 
bajunk vele.
Mi viszont kikerültük az ilyen helyzeteket, és kreatí-
van főztünk magunknak, mikor egy kiadós bundáske-
nyeret, mikor egy jó nagy adag pudingot (az mondjuk 
egy picit odasült, de megettük).
9. Milyen közös terveitek vannak a jövőre nézve?
A közeljövőt illetően, egy sikeres érettségi, sikeres fel-
vételi, utána pedig irány a tenger. Szeretnénk az utolsó 
„közös” nyarat méltóképp bezárni, így elhatároztuk, 
hogy meglátogatjuk a tengerpartot együtt. De nem 
szeretnénk ennyiben hagyni a szoros kapcsolatot, 
egyetemi éveink során is tartani szeretnénk a kapcso-
latot (sokan azonos helyekre jelentkeztünk).

A tervünk a távoli jövőre nézve, hogy egymás gyere-
keinek a keresztszülei legyünk. Ezt mindenképp meg-
valósítjuk!
10. Összességében mit mondanátok az intris évek-
ről?
Minden élményt, amit átéltünk nem fordítanánk visz-
sza. Ha megint líceumot kellene választani ismét ide 
jönnénk, és megint csak intrisek lennénk. Sok közös 
emlékre tettünk szert, közös torna, egyszer még a szo-
bába is bezáródtunk a rossz ajtó miatt, és még voltak 
ott incidensek, amiket inkább megtartunk magunk-
nak. 

Nagyon köszönöm a 16-os hálónak, hogy nyitot-
tak voltak az interjúra, és hogy ennyit meséltek 
a négy, itt töltött évről. Kívánok nekik erőt az 
utolsó hajrára és egy sikeres érettségit. Váltsá-
tok valóra az álmaitokat! 

Tanáraitok üzenetei nektek

• Kovács Gyöngyvér tanárnő:
Tapasztaljatok és tanuljatok meg mindent, amit a 
környezetetek nyújtani tud. Törekedjetek a lelki gya-
rapodásra. Legyen időtök megpihenni, kirándulni, 
zenét hallgatni, beszélgetni, olvasni is. Ne csak a ró-
zsakertben és a tengerben tudjatok gyönyörködni, 
hanem egyetlen rózsában és egy harmatcseppben is. 
Ne legyen harag a szívetekben. Becsüljétek az életet! 
Igyekezzetek mély bölcsességgel megélni, derűsen el-
viselni. Végezetül egy kedvenc Hooligans dallal en-
gednélek utatokra, amelyet elénekeltetek nekünk is 
(könnyet csalva szemembe): 

“Menj,küzdj az álmodért,
Minden vágyadért,mi benned él.
Győztes lesz a harc,
Ha nincs több hátraarc,
Végül majd tiéd,miért szívből küzdenél.”

• Jakab Anna- Mária tanárnő:
XII. B. Valószínűleg nem az angol nyelvtan szépsé-
ge és logikája jut majd eszetekbe évek múlva, hogy 
perfekt vagy sem, szenvedő vagy cselekvő. Viszont 
remélem, a Tabu és az örök Jó barátok kedvelői mo-
solyogva tekintenek vissza ezekre az órákra. Sikereket 
és emlékezetes találkozásokat kívánok!

• Novák Károly- István tanár úr:
Igazából egyik legnehezebb feladat számomra örök-

érvényű bölcsességeket megfogalmazni. Rengetegen 
vannak olyanok, akik ezt nálam sokkal szerencséseb-
ben megtették, s ezért én is hozzájuk fordulok. Egy 
idős és nagy pedagógusi tapasztalattal is rendelkező 
szerzetessel készült interjúban olvastam, hogy az élet 
olyan, mint egy nagy svédasztal, rengeteg választási 
lehetőséget kínál. Azonban mindegyiket nem lehet 
kipróbálni. Mi kell eldöntsük, hogy a kínálkozó lehe-
tőség(ek)ből mit választunk, mi(ke)t tartunk fontos-
nak. Az életben jönnek-mennek vonatok. Nekünk, 
pedagógusoknak nem az a dolgunk, hogy megmond-
juk, melyik vonatra szálljatok fel, hanem az, hogy 
megmutassuk, merre van a pályaudvar. Remélem, ez 
sikerült. Sok szerencsét az Élethez.

• Patkó Katalin tanárnő:
Mi tanárok minden ballagáskor csalódunk. Azt hisz-
szük kezünkben tarthatjuk szeretett diákjaink sor-
sát. De egy csendes órában elmerengve észrevesszük 
mennyire megváltozott minden.Szemünk előtt lefo-
lyó sok élő regény minden könyvnél érdekesebb! A 
gyermek azt kéri tőlünk, amit szívünk, elménk egész 
tárházával sem adhatunk... a jövőt! Életébe új hatal-
mak lépnek és megszűnünk gyermekeink sorsának 
intézői lenni...

• Ferencz Csaba tanár úr:
Válasszatok olyan szakot, szakmát, hivatást, mester-
séget, amiből meg tudtok élni. Ez a lényeg, a többi 
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majd kialakul.

Nagy Eszter tanárnő:
Kedves végzős diákok! Milyen gyorsan eltelt ez a 
négy év, még mennyi mindent el szeretnék monda-
ni és még hány feladatot kellene megoldani! Mégis 
hiszem, hogy az igazán fontos dolgokat tudjátok, 

az élet nehezebb feladataira is találtok majd meg-
oldást. Ballagásotok alkalmával kívánom, hogy az 
élet útjain járjatok nyitott szívvel, lélekkel, jó egész-
séggel. Rendeljen az Isten jó társat, jó embereket 
mellétek. Legyen boldog családi életetek, érjetek el 
szakmai sikereket! Legyetek boldogok, Isten áldjon 
benneteket!

Az igazgató úr is kedveskedett néhány búcsúszóval nektek 

Minden okoskodásnak tűnő atyai tanács helyett csak két 
gondolatot szeretnék abba a Képződménybe beszúrni, 

amit talán most utoljára böngésztek. Az egyik a kis patak és a szik-
la példázata, mely szerint a kettejük harcából mindig a patak kerül 
ki győztesen. Nem ereje, hanem kitartása miatt. Úgy gondolom, 
hogy ez annyira világos, hogy nem kell magyarázni, hiszen csak 
veszítene a sodrásából. 
 A másik gondolatot H. Jackson Brown amerikai író a Kis 
útmutató az élethez című könyvéből idézem, melyben a követke-
zőket üzeni: Úgy élj, hogy amikor a gyerekeid a szeretetre, a be-
csületre és a tisztességre, te juss eszükbe. Bár most még távolinak 
tűnhet ez a gondolat számotokra, de hosszútávon gondolkodva 
előbb-utóbb bekövetkezik. S ha sikerül eszerint élned életed, ak-
kor nyugodt lelkiismerettel és nemzeted iránti tisztességgel mond-
hatod, hogy nem éltél hiába.
Tisztelettel és szeretettel minden ballagó diák irányába.

Bálint Mihály

Kedves végzősök! 
Sokat gondolkoztam, hogy mit adhatnék nektek így az utolsó napokban, amivel segítenék iskolánknak, hogy 
örökre a szívetekbe zárjátok. Úgy döntöttem, hogy veszem a bátorságot és válaszolok néhány általatok, leg-
alább gondolatban megfogalmazott kérdésre: 

• Miért kell tanulni a kombinatorikát? Sosem fogom használni az életben! - Azért, kedves ballagó, hogy 
angol órán könnyebben tudjátok kombinálni a számtalan igeidőt. 

• Miért kell a kitartó futásra jegyet kapni tornából? - Azért, hogy akkor is kitartó legyél, amikor a lecke-
terveddel futkározol a tanár után! 

• Miért kell szépen és választékosan fogalmazni egy verselemzésben? - Azért, hogy az igazolatlan hiány-
zásaid okát szépen ki tudd magyarázni. 

• Miért kellenek a „töltekék” tantárgyak? - Azért, hogy ne otthon kelljen leírni a metek házit.

• Mièrt kell vallás òràra jàrni? Hogy imàdkozni tudj az àtmenő jegyekèrt.
Gergely Ágnes és Ráduly Adrienn

XI. B
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„Jöttem, láttam, visszamennék”

 Újabb évzáró, újabb hegyi beszédek, újabb könnyek, újabb tervek a nyárra. Ám idén 
mégis minden más. Más a dátum, mások az érzések, mások az álmok. Pedig minden 

milyen távolinak tűnt pár hónapja! Emlékszem, egy nap az ablakból azt néztük, miként ál-
lítják fel a hónap végi vásárra a zöldponyvás standokat. Akkor azt mondtam: „nyugodjatok 
meg. Még háromszor ki kell tegyék, s csak akkor fogunk elballagni.” -de lám, ez a három 
alkalom is lejárt már, s most már csak nevetve pillantunk vissza a négy évre. Néha könnyek 
kíséretében, de nevetve meséljük mégis: Amikor kilencedikben a két osztály ugyanazt az “Él-
vezd”-et írta át bemutatkozónak a Szejkére, amikor lázasan tanultuk a japán nyelvet, amikor 
mindenben aktívan részt vettünk még... És emlékszem, milyen lelkesek voltunk! 
 A tanárok nem győzték hallgatni a sok “Csóóókolom”-ot a folyosón.. Majd később le-
nyűgözött a sok lépcső és folyosó, ami annó a képességvizsgákon fel sem tűnt vala. Hányszor 
álltunk az iskola udvarán, és a csengővel nem törődve, élveztük a nagyok társaságát! Emlék-
szem, a sulirádióban jó pár órás unszolásunkra a nagyobbak havi egyszer betették kedvenc 
igazgatónk “..jön a Misi..” szövegű dalát.. Majd nagyobbak lettünk.. Kezdtük elhinni, hogy ez 
a mesevilág realista szemmel is egy csodák-palotája. Voltak itt sárkányok és egyéb csudaál-
latok, de mi, mint a legkisebb parasztgyermekek, mindig kiálltuk a próbákat. A versenyek, 
a programok, és sok minden más alakított és kupált minket. Így lettünk nagyok! Amikor a 
sok bordó és királykék ruhás felnőtt-gyermek ott állt a színpadon, miközben a szülők csak 
hüppögtek a sorok között, akkor hittük el, hogy szalad az idő.. Azóta nekifogtunk tanulni, 
kisebb- nagyobb sikerekkel.. És tudjátok mit? Tényleg nem olyan jó móka „hegy alatt abra-
kolni”.. De tény: megéri. Mert a Pedának köszönhetjük, hogy 
egyediek vagyunk, s hogy álmaink vannak. Nem is akármilyen 
álmok! Mindig szívesen fogunk visszajönni! A csínyekért, pe-
dig bocsánat.. Legközelebb kétszer jobban átgondoljuk majd 
mindegyiket. És ne feledje senki: ki kell használni a diákéveket, 
hiszen „azok a régi szép idők” most vannak.

Rózsa Rebeka
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