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Drágáim!AmegszólításismerősJ
Deezmostittnemafacebookzártcsoport.Ez a búcsú helye. 
Ezisegyoldal.Olvasható,nyilvánosésnemtörölhető.Ez a bú-

csú ideje. És nem irigylem magam.
Történetünk ötödik osztályban, 2008 februárjában kezdődött,

amikor Sára tanárnő óráit látogatva ismerkedtemVeletek (míg
Ti–abakancsommalJ).MájustólmártanítottalakisBenneteket
történelemből.Hatodikosztályáprilisátólmagyarbólisénlettem
a tanárotok, de abban az évbenmár osztályfőnökhelyettesként
isrésztvettemmindennapjaitokban,sezkisgimnáziumiéveitek
alatt végig így is maradt. Nyolcadik osztályban elbúcsúztatok
több osztálytársatoktól, Tünde tanárnő
osztályfőnökötöktől, és az elköszönés és
veszteség megtapasztalásával, de óriási
várakozással néztetek a nagygimnáziumi
évekelé.

Énlettema„kiválasztott”osztályfőnök.
És nem irigyeltem magam. 

Nyolc új diák érkezett ekkor osztá-
lyunkba – és mind Fiúúúú!! Ez a tanév
azújosztálydinamikakialakításárólszólt.
Megváltoztak a pozíciók, megváltoztak
az arányok, melyben mindannyiótoknak
(újból) magatokra kellett találnotok. Így
nemcsakatanulásvártránk,hanemközös-
ségünkkialakításais.Zseniálisanvettétek
az akadályt, ezt is izgalomnak fogtátok
fel:ennekköszönhetőenévvégéreszinte
nehezen lehetett megállapítani, kik azok,
akikújonnancsöppentekközénk.Két év-
vel később további három új osztálytárs-
salgazdagodtunk.Rendkívülbefogadóak,
nyitottak és alkalmazkodóak voltatok és
vagytokazótais.Szerintemazitteltöltött
évek egyik legmeghatározóbbjává vált a
jóhangulat,azérzés,hogyjóittNektek.Együttléteinképpenezért
jókedélybenteltek,sokszorkontrollnélkülienis jól.Sokmaga-
tartásfüzetbelibeírástisbezsebeltetek,melynekköszönhetően10.
évelejénaziskolatörténetébenegyedülállóként,mínusz12fővel
indulhattunkosztálykirándulásra.

DevoltunkErdélybenis,szinteteljeslétszámban.Felejthetet-
len öt napot töltöttünk együtt, és új helyzetekben, szerepekben
ismerhettüktovábbegymást.

Kétegymástkövetőévbenmivoltunkiskolánklegsportosabb
osztálya,melycímet11.-benisszerettükvolnamegszerezni,de
ebbenazévbennemsportnapvoltaDPRszervezésében.Asport
irántiszeretetetekfolyamatosanmeghatároztaéleteteket,miiske-
nuztunk,sárkányhajóztunk,vízisíztünkésbowlingoztunkegyütt.

Kulturálisprogramjainkisvoltak.Ésvoltolyanis,hogyaszín-
házlátogatáscsakféligsikerült.
11.osztálybanmármegcsapottbennünketaközös feladatvál-

lalásfelelősségeis,hiszenszerveztükavégzősosztályszalagava-

tójátésballagását.Azótamáramiszalagavatónkislezajlott,és
büszkénmondhatom:gyönyörűekésnagyonügyesekvoltatok.És
most–nemisértjüktalán–ittvagyunk,ésminketkészülnekbú-
csúztatni.Talánsokszorkérdeztükmagunktól,hogy„ottvagyunk
már?”,defelkészültünk-evalóbanezenutunkvégéhezéselenge-
déséhez?ÉnhiszekésbízomBennetek!Ahogymondaniszoktam:
mindenértésmindennekellenére…ésTieztpontosanértitek!

MertnemvoltmindigkönnyűVeletek.Ésvelemsem.Szívem-
lelkemVeletekvolt,jóban-rosszbanosztozniakartam.Ezttudno-
tokkellmégakkoris,hanyitottságomatésodafigyelésemetnem
mindigsikerültkellőenartikulálnomfelétek.Pedagógiaimódsze-

rem isaszeretetenéselfogadásonalapul,
melyből alapvetően hiányzik a magam
felémegkövetelttisztelet:éncsakannyira
szerettemvolna…

És jajj, annyi csodát szerettem volna
mégmutatni Nektek, és annyi titkot sze-
rettem volna feltárni Veletek! Mert min-
dentitok:asziklaárnya,amadárkarma,a
gombolyag,aszék…avers.Volt,hogyma-
gammal tudtalak vinni Benneteket, mely-
nekmindenpercétajándékkéntéltemmeg.
El is mondok egyet, mely örök nyomot
hagybennem:KétévvelezelőttaKöltészet
napjaalkalmábólmegkértelekBenneteket,
hogyhozzatokegyverset,melyetottésak-
kormagatoknakéreztek.ÉsTimegtettétek
ezt,hiánytalanul.Felálltazelsőközületek,
elolvasta választott versét, majd a követ-
kező…más szónemesett…,mígki nem
csöngettek.Abbanapillanatbanegyekés
egészekvoltunkabelsőcsöndünkésoda-
figyelésünkáltal.Voltakszárnypróbálgatá-
sok,rezdülések,amikoréreztem,hogyvan
(lehet)helyemközöttetek.

SzeretlekBenneteket.Úgy,ahogyvagytok,egyenegyenként:
dacosan, okosan, félve, kritikusan, merészen, segítőkészen, bi-
zonytalanul,öntudattalésöntudatlanul,ellenállóan,boldoganés
sírva,…

És én is: dacosan, okosan, félve, kritikusan,merészen, segí-
tőkészen, bizonytalanul, öntudattal és öntudatlanul, ellenállóan,
boldoganéssírva,…

Éshogymikatovábbiterveim?Utánatok?Lehet,hogypálya-
elhagyóleszek.J

Mert eljött a búcsú.  És most már végképp nem irigylem 
magam L.

A szó úr volt fölöttem megtalált engem kimondott engem. és én 
csak : „köszönöm”.

A szóban egyetlen szóban a világ.
Kulcsár Márta
osztályfőnök
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1997.02.14.születtemBuda-
pesten.Kilencedikosztályos-
kéntkezdtemtanulmányaimat
a Szentendrei Református Gim-
náziumban2011-ben.10éves
koromótavízilabdázom,melya
tanulásmellettidőmnagyrészét
kitöltötteazelmúlt8évben.Idén
azonbanatanuláséafőszerep,
ígyapólóháttérbeszorult,ám
azérettségiutánvisszatéreka
csapatba.Aziskolamindtanul-
mányokban,mindasportterén
magasszintűtámogatástnyúj-
tottgimnáziumiéveimutolsó
szakaszában,melyekérzésem
szerintmeghatározóaklesznek
felnőttéletemsoránis.Rengeteg
élménytéstapasztalatotköszön-
hetektanáraimnak,akikközül
szeretnémkiemelniKöckGábor
tanárurat.Asportirántiszeretet
összehozzaazembereket,ígymi
iskitűnőenmegtaláltukaközös
hangot,ésremeknapokattöltöt-
tünkegyüttavitorlázásokvagy
éppenasíeléseksorán.Aziskola
atmoszférájaremekalapaha-
tékonytanulásraésacsapatépí-
tésre.Eztazelmúltnégyévben
kialakultosztályközösségünkis
jólmutatja.
Jelentkezésemettöbbekközött

aSemmelweisOrvostudományi
Egyetemreadtambe,aholre-
ményeimszerintegyhasonlóan
jószakmaiésközösségicsapat
tagjalehetek,mintamilyenéitt
aReformátusGimnáziumban
voltam.

1996.október19-énszülettem
Budapesten.Ittkezdtemáltalá-
nosiskolaitanulmányaimat,ame-
lyeketSzentendréreköltözésünk
utánaRákóczi-banfolytathattam.
Eztkövetőenhatalmasörömömre
felvételtnyertemaRefibe,amiről
márakkorisrengetegszépetés
jóthallottam.Azthiszembátran
elmondhatom,hogycsodálatos8
évettölthettemittagimnázium-
ban.Boldogantekintekvisszaaz
összesiskolaiprogramra,külö-
nösenafelejthetetlensítáborokra.
Nagyszerencsémreegyolyan
osztálytagjalehettemakikkel
örömvoltvégigülniminden
napotaziskolapadban,minden
feladatotésbüntetéstjóhangulat-
bantöltöttünkel.Mindigkiáll-
tunkegymásértjóban,rosszban.
Remélem,hogyazittszerzett
barátságokajövőbenismeg
fognakmaradni.Hálásvagyoka
tanáraimnakis,akiktőlrengeteg
tanulhattam,köszönömatürel-
müketésasegítségüket,amiket
azéveksoránkaphattamtőlük.
Tanulmányaimatremélhetőleg
aCorvinusonfogomfolytatni
NemzetköziGazdálkodásszakon.
Zárásulsokboldoggimiséveket
kívánokarefisdiákoknak,köz-
tükahúgomnakis,társaimnak
pedigsoksikertazérettségihez.

Nehézvoltbelekezdenemezenösz-
szefoglalómegírásába,mertháthogy
lehetne8évetösszefoglalni,amikor
agondolataimamúgyisfolytona
közelgőérettségikkörülcikáznak.
Mégis,azelmúlthónapokbanegyre
többszörmerengtemazonhogyigen,
valóbanelmúlt.Végea„gondtalan”
középiskoláséveknek.Furcsa,pedig
mostanábanisolyanérzésseljárok-
kelekaziskolafolyosóin,mintaz
elsőnapjaimban,ötödikesként,térdig
érőköpenyben.Végetéregynagy
korszakéletemben.Egyikszememsír,
amásiknevet.Szomorkodom,mert
hátmégismegszűntazidő,amikor
mindentelintéztekhelyettem.Szo-
morkodomazértis,mertérzem,sok
lehetőségvolt,amelyetnemragad-
tammeg.Élmények,amelyeketnem
tettemmagamévá.Búcsúzomettőla
festőiSzentendrétől,amelyetannak
ellenére,hogyazeddigi19évemből
13évetittéltemle,nemsikerültmég
rendesenbebarangolnom,ámahely
hangulatát,fényeit,hozzáfűződő
emlékeimetsohasemfelejtem.Deleg-
főképpenmostaziskolátólbúcsúzom,
törődőtanáraimtól,osztálytársaimtól.
Bevallom,kaptamhidegetis,meleget
is.Dehiszem,hogyazakevés,ami
kellemetlenülért,azidővelúgyis
megszépülmajd.Aszomorúságazon-
banmégiskevésbévanjelenbennem.
Mindinkábbavágyakozásésbizako-
dásegyújéletfelé,amelyet(hosszas
keresgélésután)azépítészetbenlátok
magamelőtt.Kívánoksikereshelyt-
állástmindenévfolyamtársamnak,és
kitartástazittmaradottaknak.„Leg-
nagyobbcélpedigitteföldilétben,
emberlennimindigmindenkörül-
ményben”(AranyJános)

Binó Marcell Cammisa Matteo Csatlós Tibor
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Dalkó Soma Dobszay Ödön Gál Rita
1996.02.01-jénláttammega

napvilágotBudapesten.Általános
iskolaitanulmányaimatLeányfalun,
aMóriczZsigmondrólelnevezett
iskolábanvégeztem.2007-ben
felvételiztemaRefibe,amitamai
napignembántammeg,rengeteget
tanultamezidőalattmindlelki-
legmindszellemileg.Tizenötéve
focizokversenyszerűen,ígynagyon
boldogvoltam,amikoraziskola
színeibensikerekettudtunkelér-
ni.Eremeksportbanszerencsére
számtalanilyenalkalomvolt.Nyolc
évigjártamebbeakiválóiskolába,
rengetekbarátotszereztem,ezáltal
számtalanfelejthetetlenélménytis.
Idesorolnámazosztálykiránduláso-
kat,ésasulinkívülitalálkozásokat,
melyekmindignagyszerűensültek
el.Azgimnáziumiévekalattren-
getegtanulmányisikertiselértem,
megszereztemazECDLjogosít-
ványtésazangolközépfokú„C”
nyelvvizsgát,ésindulhattamarajz
OKTV-nis.
Asoktapasztalatot,amitittsze-

reztem,remélemmajdazéletbenis
tudomhasznosítani.Jelentkezése-
metaBudapestiKommunikációs
Főiskolábaadtambe,azonbelül
KommunikációesMédiatudomány
szakra.Ezenkívülhétvégenteegy
riporteriskolábaszeretnékjárni,
aholsportraszakosodottriporterré
szeretnékválni.
Szeretnékmindendiáknaktováb-

bisokszerencsétkívánni,ésarra
bíztatniőket,hogybüszkénvállalják
azt,hogyaSzentendreiReformátus
Gimnáziumtanulói.Áldás,békes-
ség!
„Akimégnemkíváncsi:tudatlan,
Akimárnemkíváncsi:bölcs.”

/WeörösSándor/

1996.február12-énszülettem
Budapesten,azótaisotttengetem
mindennapjaimatCsillaghegyen.
AFodrosUtcaiÁltalánosiskolá-
bólkerültemaRefibe2007-ben,
AzótaSzentendréremármásodik
otthonomkénttekintek.Rengeteg
dologtörténtvelemebbenaszű-
kösnyolcesztendőben:újbará-
tokraleltem,elkezdtemverseket
ésnovellákatírni,belekóstoltam
amunkába,bejártamOroszor-
szágot,lestoppoltamaBalatonra,
elkezdtemaművészetekirántér-
deklődni,gyerekekkelfoglalkoz-
ni,voltamstatisztavideoklipben,
bevezettékotthonazinternetet,
megismerkedtemamásiknem-
mel,(azigennelkevesebbszer),
voltegyszalagavatóm,voltam
Erdélybenosztálykiránduláson,
nemvoltamosztálykirándulá-
sonmagatartásmiatt,kaptamjó
jegyeketéskaptamrosszjegye-
ket,voltirokézfrizurám,aludtam
azAlföldönacsillagokalatt,és
mégsok-sokremekmomentum,
amihelyszűkemiattnemféride.
Összességében,amikorbeléptem
11évesenaziskolaifalaiközé,
mégnemistudtamszintesemmit
avilágról,viszontmostmár19
évesfejjel,felnőttemberként
vághatokbeleanagybetűséletbe,
amitremélhetőleggyermekpszi-
chológuskéntfogokfolytatni.Ha
nem,azsemlombozle,hiszen
előttemazélet!Carpediem!

Budapestenszülettem,1996.
november4-én.2013őszén
úgydöntöttem,hogyfelvételi-
zemaRefibe,mertmársokjót
hallottamaziskoláról.Eleinte
kétségeimvoltak,hogysikerülni
fog-ebeilleszkednemegyolyan
osztályközösségbe,akikmár7
éveegyüttvannak.Szerencsére
mársokembertismertemaz
osztálybólésazévfolyamból.A
tanárokissegítségemrevoltak:
hanehézségeimakadtak,hozzá-
jukmindigfordulhattam.Sokúj
barátságratettemszert,melyek
remélem,hogymegmaradnakaz
érettségiutánis.Csakkétéve
járokide,deúgyérzem,mintha
márakezdetektőlittlennék,mert
azosztálynagyonhamarbefoga-
dott.Azitteltöltöttidőalattsok
emléketéstapasztalatotszerez-
tem,aszalagavató,azarravaló
készülés,atáncpróbákrengeteg
felejthetetlenélménytokoztak.
Bárnemvettemrésztegyikosz-
tálykirándulásonsem,azosztály-
társaimmalgyakranszerveztünk
közöshétvégiprogramokat.És
hogymileszezután?Atanu-
lástazELTE-BárcziGusztáv
GyógypedagógiaiKaránszeret-
némfolytatni.
Egyszámomrakedvesidézet-

telzáromgondolataimat,amely-
lyelazittmaradóknakkitartást
ésjótanulástkívánok:
“Azegyénerőfeszítéseinek

legértékesebberedményenemaz,
amitkap,hanemamivéválika
tevékenységeáltal.”
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Hagymási Zsófia Hazafi Márton Herczeg Dániel
HagymásiZsófiavagyok1996.

március6-ánszülettemBuda-
pesten,jelenlegLeányfalunélek
családommal.Nyolcévejárok
ide, a Szentendrei Református 
Gimnáziumba,ahúgomszintén
itttanulmárhetedikéve.Sok
mindentköszönhetekagimná-
ziumnak,hiszenazitteltöltött
évekalattrengetegélményben
lehetettrészem,életreszóló
barátságokatköthettem,sokat
fejlődhettem,amiérttanáraimnak
tartozokhálával.Nagyálmom,
hogyegyszermajdsajátruha-
márkámlegyen,ezértszeretnék
akésőbbiekbendivatmenedzs-
mentszakontovábbtanulni,haez
nematervezettmódonalakulna,
akkoraturizmus-vendéglátásis
elegettenneazérdeklődésemnek.
Remélem,mindannyiunknaksi-
kerülmegvalósítanunkálmunkat,
ésottfolytathatjukjövőre,ahol
szerettükvolna.

1996.december19-énszület-
temBudapesten.Szentendrén
élekcsaládommal.Egytestvé-
remvan,akiszinténaRefibe
jár.Egyikünkszámárasemvolt
kérdés,hogyáltalánosiskola
utánholfolytatjatanulmányait,
hiszenédesanyám,MózesMó-
nikatanárnőebbenaziskolában
tanít.Emelletttermészetesenaz
isfontosszerepetjátszott,hogy
sokjóthallottamagimnáziumról,
illetveamikormégnemjártam
ide,sokszorelkísértemanyu-
kámat,ezáltalláthattam,hogy
milyentiszta,rendezettésjól
felszereltazintézmény.Azitttöl-
töttévekalattrengeteglehetőség
adódott,hogymegmutathassuk
tudásunkatésképességeinket.
Adódtakkülönbözőtanulmányi,
zeneiéssportversenyek,illetve
ilyenlehetőségvoltpéldáula”Ki
mittud?”vagyaTentamenis.Ez
utóbbin5.osztályoskoromban
énisrésztvettem,ésharmadik
helyezéstértemel.Mindezekrea
felkészüléstnagybanmegkönnyí-
tetteaziskolábantanítótanárok
szakképzettségeéssegítőkészsé-
ge.Tanításuknakköszönhetően
ECDL-jogosítványtszereztemés
sikeresangolközépfokúnyelv-
vizsgáttettem.Azolyanórák,
minthittanvagyafilozófiasem
jelentettekterhet,hanemszerin-
temkifejezettenépítőjellegűek
voltak,ésatáncórákatiséveztem.
Mindentösszevetveértékesvolt
azitteltöltött8év.

HerczegDánielvagyok,1996.
április18-ánszülettemBuda-
pesten.KicsikoromótaTahi-
tótfalubanlakomszüleimmelés
kéttestvéremmel,akikszintén
aRefibejárnak.2007-ben
kerültemaReformátusgim-
náziumba,5.osztályba,előtte
DunabogdánybaésVisegrádra
isjártam.Azitttöltött8évalatt
sokjóélménybenvoltrészem,és
remélemsokbarátotszereztem,
akikkelkésőbbisfogomtartania
kapcsolatot.Ezekmellettsike-
rültmegszereznemaközépfokú
angolnyelvvizsgát,ésazECDL
vizsgát.Jókisosztályközösség-
neklehettemrészese,amelyben
mindigtörténtvalamiérdekes.
Szabadidőmetlegszívesebben
abarátnőmmel,abarátaimmal,
sportolássalésegyébátlagos
hobbitevékenységgeltöltöm.
Terveimközöttszerepel,hogy
aPázmányrafelvegyeneknem-
zetközitanulmányokszakra,de
nagyobbcélomaz,hogyegyszer
pilótalehessek.
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Herczeg Jakab Juhász Dávid Kávássy Anna
1997.május9-énszülettem.
Tahitótfalunélekszüleimmelés3
testvéremmel,kétöcsémmelésegy
húgommal,akikközülkettenmára
Refipadjaitkoptatják.Tanulmánya-
imatatahitótfaluiPollackMihály
ÁltalánosIskolábankezdtem,ahon-
nétnegyedikbenegyedülénadtam
beajelentkezésemetaRefibe,ezért
kicsitféltem,hogymifográmitt
várni.Szerencséremáragólyatá-
borbansikerültbarátokralelnem,
ígyezaproblémámhamarmegol-
dódott.Akisebbektalánmárelsem
tudjákképzelni,milyenlehetettaz
alagsorbantesiznünktornaterem
híján,valamintmindenhétfőreggel
egykissétávalkezdenianapot,lea
templombaésvissza…
Azokbanazévekbenmégnemis
gondoltambele,hogymilyenhamar
elfogjönniazutolsóévemagimná-
ziumban…Deeljött,jóvalhama-
rabb,mintbárkiközülünkgondolta
volna…
Nagyonsokmindentköszönhetek
aziskolának,hiszensikerülteljut-
nomegycserediákprogramkeretén
belülNémetországba,sikerültmeg-
szereznemazECDLjogosítványo-
mat,ésamialegfontosabb,számos
jóbarátraisszerttettem.
Reményeimszerintatanulmányai-
mataMűszakiEgyetemgépészmér-
nökiszakánfogomtudnifolytatni,
bárehhezméghátravanazérettségi.
Szeretnéknektek,akikmégmarad-
nak,kitartástésazérettségizőknek
soksikertkívánni.

JuhászDávidvagyok,11.-ben
érkeztemaSzentendreiRefor-
mátusGimnáziumba.Arról,hogy
mitkaptamaziskolátólebbena
kétévben?Mostírhatnéklelkiés
szellemidolgokrólegyaránt,de
amiténkiszeretnékemelni,az
aközösség.Úgyérzem,hamar
befogadtakitt.Szerencséreegy
erdélyiosztálykirándulássalindí-
tottunk,amifelejthetetlenemlék
maradszámomra.Azosztályom
nagyrészétmárkorábbanis
ismertem,deittisrengetegúj
barátratettemszert.Hamára
tanulmányiátlagotnemisiga-
zánemeltem,azértahangulatot
probáltam.Nagyszerencse,hogy
asulitól50méterrelakom,mert
ígytalánkevesebbszerkéstemel,
azértígysementteljesenzökke-
nőmentesen...
Azéletembennagyonfontos

szerepettöltbeasport,sokáig
úgygondoltam,hogyezzelsze-
retnékkésőbbisfoglalkozni,de
végülagépészmérnökikarraje-
lentkeztemaSzegediTudomány-
egyetemre,ahovaremélemfelis
vesznek.Azt,hogymittartogat
ajövő,nemtudhatom,deremé-
lem,hogyelégszilárdalapokat
kaptameddig.

Budapestenszületettem1996.
szeptember9-én,éslassan17
éveélemapomáziakkemény
mindennapjait.Még8évejöttem
átaRefibeaSzentistvántelepi
ÁltalánosIskolából,párosz-
tálytársammalegyütt.Jósok
emlékkel(példáulanyolcadik
óraifaktokonfelcsendülőMa-
gyarországtörténetefelejthe-
tetlen,demindezekmellettsok
mindenmástislehetneemlíteni,
ezcsupánegy,megragadvaa
sokközül),demindenekfelett
nagyonjóbarátokkalgazdagod-
tam,akikkelajövőbenisnagy
valószínűséggeltartanifogjuk
akapcsolatot,márcsakazért
is,merttúlsokidőttöltöttünk
elegyütt.Azitttöltöttévekért
egyaránthálávaltartozomaz
iskolának,illetveatanároknak-
tanulmányaimbanishatalmasse-
gítségetnyújtottak.Atavalyiév
végénsikerültletennemazangol
CambridgeAdvancedEnglish
egynyelvűnyelvvizsgát(amellett
azelőrehozottemeltérettségitis),
ésremélemjövőreaBudapesti
CorvinusEgyetemGazdálkodás-
tudományiKaránfolytathatom
tanulmányaimat,majdamester-
szakotAngliábanszeretnémcsi-
nálni.Szokatlanleszjövőrenem
amegszokottiskolábabejárni
napmintnap,hiszenidénjelen-
tőskorszakzárulle,devalamiúj
iselkezdődik–bármennyireis
hatalmasközhely,mégisezaleg-
találóbb,amijellemzőajelenlegi
helyzetre.:)
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Kelemen Márton Krasznai Vilmos Krasznai Zsófia
1996.november6-ánszülettem
Budapesten,majd6éveskorom-
banköltöztemLeányfalura.Isko-
láimatnégyéventeváltogattam,
2011-benlettemaSzentendrei
ReformátusGimnáziumtanulója,
ígymindösszenégyröpkeévet
töltöttemelitt.Sokjóélményben
lehetettrészemaziskolatanuló-
jaként,eljutottamHollandiába
cserediákként,majdErdélybeis
egyosztálykirándulássorán,sőt
mégegyECDLjogosítványtis
sikerültmegszereznem.Emellett
sokjótanártólvoltlehetőségem
tanulni,megszerettemazangol
nyelvet,azirodalmatvalaminta
matematikát.Sokjóbarátságotis
kötöttemazéveksorán,amelyek
remélemazérettségiutánismeg
fognakmaradni.Bárhiányozni
fogaziskola,márnagyonvá-
romajövőévet,azegyetemet.
Hamindenjólmegy,tanulmá-
nyaimataMűszakiEgyetemen,
annakavillamosmérnökikarán
fogomfolytatni.Amármegszo-
kottgimnáziumiévekutánnagy
változásleszazegyetem,ez
kisséfélelemmeltöltel,deegyik
osztálytársamszavaimindig
megnyugtatnak:„Nemakarlak
megsérteni,denemvagyannyira
kivételesenbuta,hogynesikerül-
jön”.Bölcsszavak.

Naszóval,gondolkodtamrajta,
hogymitisírjakabemutatkozó
vagyelköszönővagynemisigazán
tudom,hogymilyenírásomba,de
azértazbiztos,hogylehetetlen8év
összesemlékétösszefoglalni1196
karakterben.Írhatnám,hogynagyon
sokmindenttanultamagimnázium-
tól,írhatnám,hogyasokvelemtör-
téntdologegészéletembenelkísér,
írhatnám,hogymindighiányozni
fognakazitteltöltöttévek,deasok
nyers,betanultsablonhelyettbeval-
lom,azahelyzet,hogyéntényleg
tökjóléreztemittmagam...
Természetesennagyonnehézvolt

felkelnimindenreggelésLeány-
faluról„bejönni”,ésvoltakolyan
napok,melyeknemúgysikerültek,
ahogyszerettemvolna,deösz-
szességébenkirályvolt.Nagyonjó
barátaimmalérkeztemagimnázi-
umbaésnagyonjóbarátaimlettek
innenis,akikkelmindenhétvégét
együtttöltünkésremélemegyüttis
fogunk...Arefisprogramokmindig
nagyonszuperekvoltak,rengeteg
„legálislógásunk”voltésmentünk
sportversenyekreazországminden
részére.Ésazértatanárokkalvaló
kapcsolatomsemvoltrossz(remé-
lemőkisígygondolják).
Mindenkicsakaztkérdezni,hogy

hogyantovább,dealegőszintébben
aztkellmondjam,hogyfogalmam
sincs.Rengetegdologérdekel,
mintmindenkit,ésrengetegdolgot
próbálokkifolyamatosan.Mindig
isérdekeltafilmespálya,ezértje-
lentkezésemetaSzínházésFilmmű-
vészetiEgyetemreadtambe,aztán
majdmeglátjuk...

1996.június22-énszülettem,2.
gyerekkéntegyhatfőscsaládba.
Érett10évesfejjelléptembeelő-
szöraRefiaulájábaésaznapel
isdöntöttem,hogyideszeretnék
járni.Szerencsérefelisvettek,
ígymindenlehetőségadvavolt,
hogyrefiskéntkezdhessemel
gimnazistaéveimet.Nagyvál-
tozásvoltezazáltalánosiskola
után,ésakkormégnemissejtet-
tem,hogyajavaméghátravan.
Sokmindenttanultamazévek

során,nemcsakmatekotéstörit,
denéhány,anagybetűsÉlethez
szükségesképességetiselsajá-
títottam.Megtanultam,hogyan
kelltanulni,hogyanérdemes
vizsgahelyzetekbenviselked-
ni,ésperszeaztis,hogyankell
egyetlenéjszakaalatttöbbol-
dalasházidolgozatokatírni,sőt
mindeközbenmégbarátokrais
szerttettem.Szerencsérenéhány
papírtissikerültmármegsze-
reznem,egyangolérettségiés
egyfelsőfokúnyelvvizsgamár
azsebembenvan.Remélem,a
hátralévő5érettségiislegalább
ilyenjólfogsikerülni.
Furcsa,hogymilyengyorsan

elszállteza8év.Akicsiötödi-
kesbőlkicsivégzőslett.Kicsit
sajnálom,hogyvége,demár
nagyonkíváncsivagyok,hogy
milyenleszegyetemrejárni.A
jövővégzőseinekpedigeztüzen-
ném:„...ember:Küzdj,ésbízva
bízzál!”
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Kuhár László Kuhár Zoltán Lissák Domonkos
KuhárLászlóIstvánvagyok.Bu-

dapestenszülettem19évvelezelőtt.
Leányfalunlakomacsaládommal.A
leányfalusiMóriczZsigmondálta-
lánosiskolábanvégeztemazelső8
évemet.Nagyörömvoltszámom-
raa9.év,amikora9.aosztályúj
részévéváltam.Azosztálykedvesen
fogadott,ésmindenkirendkívül
közvetlenvolt.Hiányoznifognak
minda33-an,mindenkiamaga
módján.Azosztálykirándulások
rengetegszépélménnyelgazdagítot-
tak.Alegjobbanaközössportésaz
óraicsapatmunkákfognakhiányoz-
ni.Tanáraimnakköszönömaztaz
időtéssoktürelmet,amitrámés
azosztályomrafordított,továbbáa
gimnáziumbanértünkmunkálkodó
hölgyeknekésúrnakazalsószin-
tenagazdaságiirodában,portánés
rendszergazdateremben,ésvégül
amásodikemeletenazegyetlen
hölgynekakönyvtárban.Atovább-
tanulástelsősorbanazELTEinfor-
matikakaráraalapozom.Szeretnék
továbbraisasporttalfoglalkozni,
haúgyadódik,ésleszlehetőség,
akkornagyörömmelfoglalnámela
SemmelweisEgyetemTestnevelési
ésSporttudományikaránakegyik
szabadhelyét.Bárhovaismegyek,
nagybüszkeséggeléstisztelettel
fogommesélni,hogyaSzentendrei
ReformátusGimnáziumdiákjavol-
tam.Lezáráskéntszeretnékminden
leendőballagónaksoksikertkívánni
azérettségihezésatovábbtanulás-
hozegyaránt.

Sziasztok!KuhárZoltánva-
gyok,desokanLacinakishívnak.
1996.március14-énszülettem
Budapesten.Leányfalunélek
kicsikoromótaszüleimmelés
testvéreimmel.AMóriczZsig-
mondÁltalánosIskolábajártam,
majdinnenkerültemaSzentend-
reiReformátusGimnázium9.a
osztályába.Egyosztálytársam-
malkülönösensokidőttöltöttem
iskolánkívülis.Ígyőmegmarad
majdnekemegykisszeletként
aziskolából.Nemhittemvolna,
hogyilyengyorsanelfogmenni
eza4év,éshogymégleszolyan
azosztályból,akivelnapmint
naptalálkozom,ésnemtudja,
hogyénZolivagyok.(Nevegyé-
tekkomolyanJ).Főlegazutolsó
évvoltszámomranagyongyors.
Hiányoznifognakagimnázium-
baneltöltöttidők.Nagyonörülök,
hogyebbeazosztálybakerültem,
mertmindigjóhangulatvolt,és
sokújbarátratudtamszerttenni.
Sokjóélménnyelgazdagodtam
azévekalatt.Azosztálykirándu-
lásokra,sportnapokraésafocikra
emlékszemmajdvisszalegszíve-
sebben.Szeretnémmegköszönni
aziskolábandolgozóknakmin-
denfáradalmát,amelysegítette
tanulásunkat.Örülök,hogyennek
aziskolánakadiákjalehettem.

Ötödikeskoromótatanulok
aRefiben.Azelteltnyolcév
alattigensokmindentörtént,
ígynagyonnehézegypársor-
banösszefoglalni,hogymivolt
számomraalegfontosabb,vagy
hogymiértvagyokaleginkább
hálás.Fontos,hogyegyiskolá-
banadiákokúgyérezzék,hogya
tanáraikmellettükállnak,ésnem
csaktanítják,denevelikisőket.
ARefibenmegtapasztalhattam,
hogymilyen,havan,akiakkor
ismellettünkáll,haazadott
pillanatbanaztnemérdemeljük
meg,éssegítminketanéholigen
rögös,vagysajátmagunkáltal
rögössétettúton.Anevelésértés
aziránymutatásértnagyonhálás
vagyoktanáraimnak.
Nagyonfontosnaktartomaztis,

hogyazitttöltöttnyolcévalatt
soklehetőségetkaptam,hogy
fejlesszemmagamabban,ami
igazánérdekel.Ígynyerhettem
ösztöndíjat,ésrésztvehetttem
diákszervezetekvezetésében
mindiskolai,mindvárosiszin-
ten,amelytapasztalatoknagyon
hasznosnakbizonyultakato-
vábbtanulásszempontjábólis.A
legfontosabbnakmégisazemberi
kapcsolatokattartom.Anyolcév
alattolyankapcsolatokalakul-
hattak,amelyekpótolhatatlanok,
éséletünkmeghatározórészei
maradnakazérettségiutánis.Ta-
nulmányaimatNagy-Brittaniában
politológiavagyközel-keleti
tanulmányokszakonszeretném
folytatni.
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Martini Noémi Menyhárt Sámuel Miskolczi Gyula
Azalányvagyok,akinekmindig
ishatalmasálmaiésterveivoltak
ajövőjérenézve.Máróvodás
korombankitaláltam,hogyha
felnövök,Afrikábanfogoksegí-
teniárvagyerekeknek,ésiskolát
alapítokazoknak,akikneknincs
lehetőségükatanulásra.Nem
tudomhonnanszülettekbelém
ezekazálmok,deamainapig
azacélom,hogysegíthessek
embereken,akárAfrikábanakár
ottaholéppenvagyokvagy
bárhol,aholszükségvanrám.A
másiknagycélom,hogyújság-
írólegyek,ezérthamindenjól
alakul,jövőreLondonbanfoly-
tatomatanulmányaimat,újság-
írásszakon.Azírásszámomraa
legmélyebbönkifejezőeszköz.
FlanneryO’connorírtaazt,hogy
„Azértírok,mertnemtudommit
gondolok,amígelnemolvasom,
amitmondok”.Valahogyígyvan
ezvelemis,szavakbólépítet-
temmagamnakerődöt,ahová
elbújhatokavalóságelöl,ahol
versekkeléskönyvekkelvehetem
körülmagam,ésaholköltőka
szerelmeim.ARefibentöltött
évekértnagyonháláslehetek,
legfőképpenazért,mertitttalál-
tamigazbarátokra,szerelemreés
köszönetteltartozomazonszak-
tanáraimfeléis,akiktáplálták
tudásszomjamatésbátorítottak,
engedve,hogyszabadonkifejez-
zemönmagam.

Szentendrénélekcsaládommal,
aziskolakapujátólsétálvakö-
rülbelül3-4percre,futvapedig
nagyjából35másodpercre.Öt
évejelentkeztemátaziskolába
éppúgy,mintbátyám.Remélem
hasonlóaneredményesenfoly-
tathatoméletutamat.Úgyérzem,
hamarsikerültbeilleszkednemaz
azótamárjócskánmegváltozott
osztályközösségbe.Belegondol-
niisnehéz,hogymilyenhamar
elteltezapárévés,miminden
történtezidőalatt.Sokjóbarát-
ságotköthettem,élményekben
gazdagodhattam,lelkiekbenés
szellemilegisfejlődhettemegy-
aránt.Ilyenkorgondolokpéldául
azosztálykirándulásokra,sport-
napokra,aKöcktanárúráltal
szervezettegyhetesbalatonivi-
torlástáborrailletveaLessNán-
doremléktúrára,demégsorol-
hatnám.Lényegébenszépéveket
köszönhetekaziskolának,persze
voltakkevésbéjóemlékeim,de
azidővégülmindentmegszé-
pít.Ajövőmetprogramozóként
képzelemel,melynekmegva-
lósításábansokatköszönhetek
informatikavalamintmatematika
tanáraimnak.Tanulmányaimataz
ELTEIKprogramozóinforma-
tikuskaránszeretnémfolytatni.
Többieknekjótanácskéntés
egybenegyszámomrakedves
idézettelzárnék:„Tegyetekmeg
mindent,amitcsakmegtehettek,
akkorIstenmegtesziazt,amire
miképtelenekvagyunk.”(Bosco
Szent János)

1996.július9-énszülettem
Budapesten.Születésemóta
Tahitótfalubanélekszüleimmel
éstestvéremmel.Azáltalános
iskolaitanulmányaimataPollack
MihályÁltalánosésZeneisko-
lábanvégeztem,innenkerültem
aSzentendreiGimnázium9.a
osztályába.Nagyonörülök,hogy
ebbeazosztálybakerültem,
rengetegbarátságratettemszert.
Szívesengondolokvisszaaz
együtttöltöttnégyévminden-
napjaira,osztálykirándulásokra
ésafelejthetetlenerdélyikirán-
dulásra.Legfőképpenarengeteg
focizásfoghiányoznialegjob-
ban.Számomraezekazévek
hamarelrepültek,azutolsóév
viszonthosszasvárakozássaltelt
el.Milliónyiemlékkeléstapasz-
talattalgazdagodtamazitteltöl-
töttidőalatt.Szeretnékköszö-
netetmondanitanáraimnak,akik
határtalantürelemmel,ésener-
giávalpróbáltakvalamitudást
verniafejembe.Tanulmányaimat
aSzentIstvánEgyetemenhu-
mánerőforrásszakánszeretném
folytatni,melyelőttmárcsakegy
akadályáll:azérettségi.Nagyon
örülök,hogyennekaziskolának
adiákjalehettem,azitteltöltött
éveknagyonfognakhiányozni.
Akiknetalántánazénrovatomra
tévednek,azoknaküzenem,hogy
használjákkiazidőtazévekso-
ránebbenagimnáziumban,mert
hamarelfogtelni.
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Németh-Buhin Octavio Pankotai Péter Román Ádám
Kedvencételematacoalpastor.

Édesanyámmexikói,édesapám
pedigmagyar.Otthonspanyolul
ésmagyarultanultammegelőször.
Kéthúgom:ElisaésAlbaszintén
aRefibejárnak,mígakisöcsém
ovibajár.
Gyermekkoromelső8éveigen

mozgalmasantelt.MielőttSzent-
endréreköltöztünk,Finnországban
ésNémetországbanéltünk,ígymár
nagyonfiatalonangolulésnémetül
isfolyékonyanbeszéltem.

A Szentendrei Református Gim-
náziumba4évvelezelőttvettekfel.
Aziskolalégköre,tanáraiésdiáktár-
saimerőserkölcsiéshitbelialapo-
katadtakatovábbiéletemhez.
Tudom,néhaigennehézfeladat

afiatalokatmegnevelni-különösen
amiosztályunkat-ezértszeretném
különmegköszönnitanárainknakaz
értünkvalófáradozásaikat.
Asulimellettmindigfontosnak

tartottamasportot.Versenyszerűen
vízilabdáztamésújabbansakkozom.
AtavalyiévetcsaládommalDüssel-
dorfbantöltöttem.Rengetegélmény-
nyeléstapasztalattallettemgazda-
gabb,deezekközültalánazegyik
legfontosabbaz,hogyneféljeka
változásoktól,mertazéletmagaa
változás,ésazújdolgokrévéntanul
azember.
JövőreaCorvinusEgyetemGaz-

dálkodástudományikaránszeretnék
továbbtanulni.

Hirtelentúlsokmindenjut
eszembe,amitilleneleírnom,de
sajnosnemférnebeleaterjede-
lembe.
Énanyolckésőbbcsatlakozott

diákegyikevagyok,akikkilen-
cedikbencsapódtakazosztály-
közösséghez.Mégemlékszem
azizgalomra,amitazelsőközös
osztálykirándulásnyújtott,deaz
ijedtséghamarelillant,hiszenaz
osztálynagyonbefogadóésbarát-
ságosvolt.Haaközösségregon-
dolok,csakéskizárólagpozitív
dolgokjutnakeszembe,amelyek-
benbarátaimnakésbarátnőmnek
egyarántnagyszerepevolt.Bajtár-
saimnaknagyonsokatköszönhe-
tek,ésezaválaszút,amielőttünk
áll,nemváltoztatjamajdazitt
kialakultakat,ebbenbiztosvagyok.
Úgygondolom,hogyazutunkat
nagybanbefolyásolja,hogya
kezdetekbenmitkapunk,mindott-
honról,mindpedigaziskoláinktól,
tanárainktól.Visszagondolva,csak
ajavunkatszolgálóintelmeket
kaptunk(ezazértfontos,mertaz
aktuálishelyzetbenszintesoha
semtudtambevallani,furánhang-
zik,deeljöttazidejekimondani).
Tanulmányaimatreményemszerint
agazdaságiirányfelésodorjaa
sors.JelentkezésemetaBudapesti
CorvinusEgyetemreésaSzege-
diTudományegyetemreadtam
be.Végezetülszeretnémhálámat
kifejezniaziskoladolgozóifelé,
akikmindenbizonnyalerőnfelül
képesekvoltaktámogatniminket.

1996.június28.napjánszület-
temBudapesten.Eddigirövid
életemsoránSzentendrénéltem
családommal.Négyévvelezelőtt
újonckéntérkeztemaziskola
falaiközé,ésazthiszem,hamar
sokjóbarátságratettemszert,
amiértnagyonhálásvagyok.Itt
létemalattnemcsakbarátokkal,
nyelvvizsgávalésmásokmá-
nyokkalgazdagodtam,hanem
rengetegtapasztalattaléscsodá-
latospillanatokkal,amitrészben
aziskolánakköszönhetek.Ilye-
nekvoltakaziskolaisítáborok,
ahola„száguldozás”mellett
aszórakozásraismaradtidő,
valamintazerdélyikirándulás.
Bízombenne,hogyazosztály-
közösségbenkialakultkapcsola-
tokhosszútávonmegmaradnak,
mintahogyaszüleimésnagy-
szüleimpéldájánislátom,akik
mára30évesilletvea60éves
osztálytalákozójukatismegünne-
peltékmár.Izgalommalváromaz
iskolaáltalállítottutolsóésegy-
benlegnagyobbmegmérettetést,
azérettségit.Nemcsakakeret
kitöltésevégett:kívánokmin-
denosztálytársamnakésminden
tanulónaksoksikert!
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Simon Lilla Dorottya Szabó Rebeka Székely Zalán
1996.május10-énszülettem

Budapesten.2éveskoromban
költöztemszüleimmelLeányfalura,
idejártamáltalánosiskolába.2007
ótavagyokrefistanuló,ésazitt
töltött8évalattrengetegújélményt
éstapasztalatotszereztem.Örök
emlékmarad,amikormégnemvolt
tornacsarnokunkésdíszudvarunk;
helyetteazalagsorbantesiztünk
éstáncoltunk,ésgyakrankellett
acipőnkbőlszedegetniazakkori
udvarfehérkavicsait.Azótasok
mindenmegváltozott.Új,ésremé-
lemhosszútávraszólóbarátságokat
kötöttem,arégieketmegújítottam
Azitttöltöttidőalattszereztem
egynémetközépfokúnyelvvizsgát,
éssikeresenelőrehozottérettségit
tettemnémetből.Többszörindultam
aTentámenen,aKimittud?-on,sőt,
azOKTV-nis.Sokáignemtudtam
dönteni,hogyantovább(készültem
márpszichológusnak,építészmér-
nöknek,dedíszlettervezőnekis),vé-
gül11.évvégénművészetiirányba
fordultam.Ebbenazanyukám,aba-
rátaim,ésGyörgyitanárnőisrenge-
tegettámogatott,ésezterősítetteaz
is,hogy2014.október18-ánkiállí-
tásomnyíltaleányfaluiFaluházban,
valaminthogy2015februárjábana
Mesesarokegyikillusztrátoralettem.
Jövőrepedigremélemakaposvári
egyetemművészetikaránakhallga-
tójaleszek!J

2007-benkezdődöttminden…
Újhely,újtársaság.Vajonhova
keveredtem?
„Szerintemnagyonjólfogjuk
magunkatérezni”–hangzott
elacsatakiáltása11évesRe-
bekaszájából.Ésmilyenigaza
volt…Számoshelyszín,rengeteg
élmény.Csodásbarátok,felejthe-
tetlenpillanatok.Volt,akielment,
volt,akijött.Megtanultuk:hol,
mit,miért?Voltunktündérek,de
néhaalegrosszabbak.Elénekel-
tüka426.zsoltárt.Nyelvvizsgák-
rakészültünk,sportnapotnyer-
tünk.MeglovagoltukazAdria
hullámait,felfedeztükHollandia
csodáit.ElbuszoztunkErdélybe.
Takarítottunkegypárszor.Ve-
szekedtünk,majdkibékültünk.
Támogattakminket.Felnőttünk
smegkomolyodtunk,méghaez
nemismindiglátszik.Számítha-
tunkegymásra.LettegySzőke
hercegem.Voltegyszalagava-
tónk,cigánytáncoltunk.Aszín-
padmögötttablóképetcsináltunk.
Tanulunk,félünk,érettségizünk.
Ésvége…Elballagunk.8év,

eltelt.
2015.Kezdődikvalamiúj,

melyismeretlenszámunkra.
Valakiorvoslesz,valakijogász,
másépítész.Énpszichológus.
Azitteltöltöttévekpillanatok

alatteltűntek.
Köszönökmindent!

Aziskolábaneltöltött8évem-
benrengetegkülönlegesélmény-
nyelésfeledhetetlenemlékkel
gazdagodtam.
Nagyonörülök,hogyilyen

remekemberekközötttölthettem
éveimetaziskolában.Szerintem
bárkibármitismond,amiénka
legjobbosztály,mertbárvoltak
rosszpillanataink,nemakármi-
lyenosztályjöttössze.Olyan
emlékeketszereztem,melyeket
valószínűlegsohanemfelejtekel,
ilyenekvoltakazerdélyiosztály-
kirándulás,aziskolaisítáborok,
aszavalóversenyek,aszalagava-
tóvagybármelyikmásikosztály-
kirándulás.Hálásvagyokazért,
mertennyiremekembervoltitt
mellettem,mintosztálytársakés
tanárok.VégülegyJózsefAttila
idézettelszeretnémbefejezni:
„Dolgoznicsakpontosan,

szépen,ahogyacsillagmegyaz
égen,úgyérdemes”



Szentendrei reformátuS GimnáziumXVI/ballagás

11

Szoboszlai Adrienn Tislér Ráhel Anna Tóth Gabriella
1997.március6.-ánszülettem

Budapesten.ASzentendrei-szigeten
élekcsaládommal.10éveskorom
ótajárokaSzentendreiReformátus
Gimnáziumba.Úgygondolomeza
8év,amititttöltöttem,meghatároz-
zaazéletemet.Ebbenazidőszak-
bankellettfelnőnöm,akadályokat
leküzdenem,ésmegtanulnom,miis
igazánazélet.Nyílvánrengeteget
kellmégtanulnom,deúgyérzem,
azalapokatmármegkaptam.Rájöt-
tem,hogymindigönmagamatkell
adnoméskitartónakkelllennem.
Nagyonháláslehetekazelmúlt

időszakért,hiszenigazbarátokra
találtam,amiritka.Továbbákö-
szönetteltartozomtanáraimnak,
akiktőlrengetegettanulhattam,és
épülhettemkritikájuk,buzdításuk
által.Most,hogyegyidőszakzárul
leazéletembenszomorúnakkellene
lennem,deéninkábbizgalommal
várom,mithozajövő,hiszenvala-
miújvárrám.
Ajövőmrenézvesosemvoltam

egyálmodozótípus,denagyonre-
mélem,felvételtnyerekaBudapesti
CorvinusEgyetemGazdálkodástu-
dományiKarára.
Mindenkinekkívánom,hogy

valódiértékekkeltávozhassonaz
iskolábóléspozitívélményekkel
gazdagodjon!

Aztafeladatotkaptuk,hogy
ideálisan1196karakterbenmutat-
kozzunkbe,írjuklemitértünkelaz
alattazidőalatt,amígitttanultunk,
fogalmazzukmegkinekésmiértva-
gyunkhálásak.Nos,ezvéleményem
szerintlehetetlen,hafigyelembe
vesszüka8tartalmasévet,ami
mögöttünkvan,amelyetképtelen-
ségrészletesenfelidézniésazta
hatalmashálát,amellyeltartozunk
tanárainknakmunkájukért.
Mindenesetreköszönetetszeret-

nékmondaniaziskolának,tanára-
imnak,barátaimnak,akiktanítottak,
nemcsakszellemi,delelkiértelem-
benis;segítettek,amikorkellettés
akkoris,amikornem;támogattak,
amikorúgyéreztünk:avilágössze-
omlikkörülöttünk.
JelentkezésemetaSOTEáltalá-

nosorvosikaráraadtambe.

„Akkorlettemkíváncsi.Mire?A
mindenségtündöklőtitkaira,
arra,amiadatésgondolat
samicsakvillózikenévalatt,
aképrekint,atükörképrebent,
samitatükörönmagateremt.
Avalóságüreskereteit
építgettem,mintméhasejtjeit,
svártam,amitmajdatapasztalat
gyűjtbele,amézet,azigazat.
Ésgyúltakbennemálmokéscsaták,
hitekpróbái,pörök,kritikák,
szedtemmagamban,okkal,oktalan,
amijött,por,mag,pelyva,szín-
arany:
százédenzárult,nyíltszázújsze-
zám,
scsakénmaradtamigazihazám,
én,anéző.Aztadjaavilág,
amitbelelátakíváncsiság.”

2007szeptemberébenszőke
kislánykéntléptembeaRefikapuin.
Aziskola16évesfennállásából8-at
töltöttemitt.Ezalatttöbbországos
versenyenisazélvonalbanvégez-
tem,ésvalamicsodafolytánsikerült
5ösztöndíjatisbezsebelnem.Volt
sajátkiállításom,kijutottamNé-
metországbaésGuinness-rekorderi
címetisszereztem(eztfőlega
csillagpontosokértik).Dealegmeg-
lepőbbmégisaz,hogy5Dvagyok
filozófiából.
ACarpeDiemszellemébenigye-

keztemélniamindennapjaimat.Az
egyenruhánakhála,megtanultam
nyakkendőtkötni,aRubikkocka
kirakásaazonbansajnosmégvárat
magára.Ajókedvemet,atöretlen
szervezőimivoltomatésabioló-
giaimádatomathagyomittemlékül
magamról.2015júniusában,immár
barnahajjal,egyéletfilozófiávala
szívembenlépekkiasulikapuin,
amiígyszól:CsináljazÉletbenbár-
mit,deaztHittelésHumorraltedd,
emellettpedigmerjnagyotálmodni!
Légyszorgalmas,mertakemény
munkakifizetődő!
Továbbámegragadnámazal-

kalmat,hogyinnenisköszönetet
mondjaktanáraimnakarengeteg
segítségért,türelemértésmunkáért,
aszüleimnekpedigatámogatásu-
kért!Pacsianyu!Hiszenőksegítet-
tek,segítenekelérniazálmaimat!!!
Rengetegöleléséspusziezért!<3
Kistörténetemetpedigakedvenc

zuluközmondásommalszeret-
némzárni:Intoebalulekekakhulu
ukholoamahlaya!TóthGabriella
vagyokésazorvosirajelentkeztem!
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Ugrin Flóra Vereczkei Barbara Virág Flóra
Sziasztok!1996.november8-án

születtemBudapesten.Nyolcéve
járokebbeagimnáziumbaés7éve
élekacsaládommalSzentendrén.
Vanegyöcsém,éskétkutyusom.
Rengetegélménytköszönhetek
ennekaziskolának,többekközötta
hollandcserediákprogramot,vagy
azerdélyiosztálykirándulástis.Az
itttöltöttévekalattmegszereztem
anémetésazangolközépfokú
nyelvvizsgámat.Remélem,hogyaz
ittkötöttbarátságokegyéletenátki
fognaktartani,ésbárkicsitfélel-
metesennyiidőutánelhagyniajól
megszokottkörnyezetet,kíváncsian
váromazegyetemiéveket.Jövő-
re,hamindenjólmegy,azELTE
szabadbölcsészszakánfolytatom
továbbtanulmányaimat,majdké-
sőbbajogotiselszeretnémvégezni.
Álmaimmunkájaszínházzalvagy
filmmelfoglalkozni.Természe-
tesenkülföldönisszeretnékegy
éveteltölteni,nagyálmom,hogy
Svédországbantanulhassak.Befeje-
zéskéntmegosztanámveletekegyik
kedvencidézetemet,amitmindig
szemelőttszeretnéktartani:„Két
dolograkelltörekednünkéletünk-
ben:előszörarra,hogymegszerez-
zük,amitakarunk,másodszorarra,
hogyélvezzük.Csakalegbölcsebb
emberekérikelamásodikat”.

Sziasztok!1996.november
27-énszülettem.Budapestenélek
anyukámmaléskéttestvéremmel,
akikszinténidejárnak.Apukám
külföldöndolgozik.5.-tőljárok
ide,azótarengetegmindentör-
tént,változtaménis,azosztály
is.Szeretek/szerettemittlenniés
sajnálom,hogyelkellmennem.
Nemmindigvoltfelhőtleneza
nyolcév,denemcserélnémel
semmiért.Azéveksoránremek
barátokratettemszert,őszintén
remélem,hogysokáigboldo-
gíthatjukmégegymást,Srácok!
Tudjátok,többéveolvasgatoma
végzősökírásait,azótasemsike-
rültkitalálnom,mitisírhatnék.Ez
legalábbolyannehéz,mintkitalál-
ni,hogymilegyek,hanagyleszek.
Többnagytervemetiselengedtem,
miremegtaláltamazigazit,kezdve
azzal,hogyfeladtamahercegnő-
ségrőlszövögetettálmokat.Szíve-
senlettemvolnarégész,deatöri
nemazénasztalom,ésabűnügyi
helyszíneléseksemúgyzajlanak,
mintazNCIS-ben.Aztánjanuár-
banrátaláltamacélomra:tolmács-
nakkészülök.Szereteknyelveket
tanulni,azangolésfranciamellé
tavalyahébertiselkezdtem,és
nagyontetszik.Jelentkezésemet
azELTEskandinavisztikaszakára
adtambe.Nagyálmommég,hogy
kijussakSvédországba,ésottta-
nulhassakmajd.Köszönömszépen
eztanyolcévet,türelmetéstámo-
gatást:Tanáraimnak,Barátaimnak,
azOsztályomnakésnemutolsó
sorbanaCsaládomnak!Egyedül
nemmentvolna!\(^-^)/

1996.06.25-énszülettemBu-
dapesten,családommalkiskorom
ótaSzentendrénlakom.ATemp-
lomdombiÁltalánosIskolában
kezdtemtanulmányaimat,majd
5.-benkerültemide,agimnázi-
umba.Sokosztálytársamjöttide
velemegyütt,ígyabeilleszke-
désselnemvoltgond.Azévek
soránmegszereztemazECDL
jogosítványt,azangolésnémet
nyelvvizsgámkiértékelésalattáll.
Asportolástmindigisfontosnak
tartottam.Soksportotkipróbál-
tam,devégülavitorlázásnál
ragadtamle.TöbbszörösMagyar
NőiBajnokvagyok,ésazegyik
legjobberedményema6.helyaz
ISAFIfjúságiVilágbajnokságon,
melyPortugáliában,Taviránvolt
megtartva.Sokatköszönhetek
aziskolának,hogytámogattak
engemsportolóipályafutásom-
ban.Jegyeimmelsosemvoltak
problémák,ígyazigazgatóság
elengedettengemazösszes
versenyre.Nagyonsokathiá-
nyoztamazórákról,demindig
kaptameléghaladékottanáraim-
tól,hogybepótolhassamelma-
radásaimat.Ezzelalehetőséggel
sokatsegítetteknekem,amelyért
mindigishálásvoltam.Persze
nincsmegállás,hiszéletemfő
céljaazOlimpia!
Továbbtanulástilletőenaz

ELTEsportszervezőszakára
szeretnékbekerülni.
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Zahora Noémi
Sziasztok!2007szeptemberében

kezdtempályafutásomatitt,mint
ötödikesgólya,miutánkiderült,
hogyaroxfortifelvételemnekhírt
adólevélcsakjólsikerülthamisít-
vány,amelyetazöcsémkészített.
Azonbaneznemjelentetteazt,hogy
kevésbéizgatottanvártamvolnaa
tanévnyitót:számomraegyteljesen
újvilágbacsöppentembele.11éves
voltam,140cmés29kg.Most18
éves,171cmésnemtudomhány
kiló,mertmár2évenemálltam
mérlegre.Dea8évalattnemez
voltalegnagyobbváltozás:ren-
getegújbarátot,emléket,élményt,
élettapasztalatotgyűjtöttem,amely
reméleméletemhátralevőrészében
isvelemmarad.Ennekszervesrésze
voltaközösség,amikörülvettmin-
ket,mindosztályésmindiskolai
szinten.Tehátezútonisszeretném
megköszönnitanárainknakaren-
getegtürelmetirányunkban,Julika
néninekakedvességét,ésvégül,de
nemutolsósorbanosztálytársaim-
nakasoknevetést.Tanulmányai-
matvegyészmérnökkénttervezem
folytatniaBudapestiMűszaki
Egyetemen,denyitottvagyokmég
avizuálisművészetekirányábais.
Soraimategyikkedvencsorozatom-
bólvalóidézettelszeretnémzárni:
„Azembernéhaaztvesziészre,hogy
avonat,amirefelszállt,végállomás-
raért.Ilyenkorazakérdés,merre
induljtovább.”

/Így jártam anyátokkal/
Hajrá12.a!
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