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Zorán,Apámhittecíműslágereszóltaminaparádióbólés,
ahogymáskor,mostiselgondolkodtatottakérdés,hogyszólna
ezadal,haénírtamvolna?Miaz,amibenénhiszek?Egyes
válaszokkönnyebben,másoknehezebbenfogalmazódtakmeg
bennem.Mostcsakegyetemelnékki,amelyazéndalomsorai
közöttbiztosanottlenne:…énhiszekazutaktalálkozásában
…

Mert hiszem, hogy életutunk során a találkozások azok,
amelyek formálnakminket, ajándékaikkal látható-láthatatlan
módon gazdagítanak. Hiszem, hogy
útitársaink, függetlenül attól, hogy
rövidebbvagyhosszabbidőreszegőd-
nekmellénk,hatássalvannaktovábbi
utunkminőségére,milyenségére.
Hiszem, hogy 2010 szeptembe-

rében egy osztálynyi gyerek, az osz-
tályfőnökükéshelyetteseközösútnak
indult,melytudhatóvolt,hogyötesz-
tendőnáttartanifog.Aztazonbannem
sejthetteegyikünksem,hogyaközös-
ség és az egyén számáramilyen lesz
ez az út, melynek immáron lassan a
végéhezértünk.

Emlékszem, annak idején, mikor
felkértekarra,hogyakövetkezőévtől
vállaljamelaleendő9.nyelviosztály-
főnökségét, örömmel tettem eleget a
kérésnek,demegkellvallanom,hogy
attól fogva, egészen az első találko-
zásunkig izgalommal teli várakozás
határozta meg a napjaimat. Izgultam,
mert tudtam, hogy nagy felelősség
ennyi gyermek mellé szegődni, vi-
gyázni és irányítani őket. Izgultam,
mertnemtudtam,megtaláljuk-eaközöshangot,összeillünk-e,
elfogadnak-eagyerekekútitársuknak?Izgultam,mertőkvol-
takazelsőosztályom.
De egy nap elindultunk és mostanáig meg sem álltunk.

Utunkhegyen-völgyönkeresztülvezetett,volt,hogynapsütés-
ben,volt,hogyborúban.Szegődtekmellénkújtársakésvoltak,
akikelhagytakbennünket.Rengetegélménybenvoltrészünk
-iskolánbelüléskívül.

Nem is olyan régen arra kértem az osztályt, szedjük ösz-
sze,hogymilyenközösalkalmakonvettünkrészt.Ígypéldául
bowlingoztunk, korcsolyáztunk, moziztunk. Interaktív kiál-
lításokonésmúzeumlátogatásokonvettünk részt.Voltunkaz
állatkertbenésvendégül láttunkcserekapcsolatokkereténbe-
lüldiákokat,illetvekülföldikollégákat.KiruccantunkBécsbe
az adventi vásárra, valamint évente kétszer elmentünk Pest

különböző színházaiba és kulisszajárásokra is. Felejthetetle-
nekvoltakazosztálykirándulások,melyekSoprontólkezdve,
SzlovéniánátegészenErdélyigvezettek.Évvégifáradalmain-
katpedigBalatonlellestrandjánpihentükki.Természetesenaz
osztállyalaktívanrésztvettünkaziskolaieseményeken,alkal-
makonéskülönbözőversenyekenis.Volt,hogykiszenekari
formációisalakultazosztályegyestagjaibólésegyüttzenél-
hettünkegy-egykoncerten.Nagyélményvoltszámomralátni,
hogyazosztályközösségnemcsakaPassióalkalmával,hanem

tizenegyedikbenaz56-osünnepimeg-
emlékezéskor is olyan műsort adott
elő,melymég aPestMegyeiKönyv-
tár színpadán, és  a városi ünnepség
kereténbelül  is  sikerrel álltamega
helyét. Büszke voltam a gyerekekre,
hogy ilyen fantasztikus előadásra vol-
takképesek!
Asikerésaküzdelemazonbannem

csakamiénk.Hiszenegyosztálymin-
dennapjaihoznemcsakadiákokésaz
osztályfőnök tartozik. Ezúton szeret-
ném megköszönni a szülők, nevelők,
családok segítségét, akik támogattak
minketahétköznapokban.Köszönöm
szépena szülőimunkaközösség tagja-
inak:KulinSándornéMenyhártRéka,
SchmidtAndrea ésKálmánLászlóné
dr. Fekete Zita kitartó támogatását,
munkáját. Köszönet jár osztályfőnök
helyetteseimnek, név szerint Szabó-
Hevér Eszter tanárnőnek, Guttmann-
né Mikó Judit tanárnőnek, Ferenczi
Alpár tanár úrnak, Szende Gabriella
tanárnőnek,TóthMátétanárúrnakés

SzemkeőDominikatanárnőnek.Ésvégül,denemutolsósor-
banmindenkollégámnakazelmúltévekért.
Elmúltezazötév.Gyorsabban,mintgondoltamvolna,és

agyerekekbőlifjúfelnőtteklettek.Afiatalokmáraligvárják,
hogykirepülhessenekazAlmaMaterből,ésjólátni,hogymin-
denkikészenállegyúj„utazásra”.Ötévigvoltama13.nyelvi
osztályfőnökeésmostelkellengednemakezüket,útjukrakell
bocsájtanomőket.Anehézségekéskihívásokmellettrengeteg
szeretetet,odafigyelést,hitbélimegerősítéstésörömtelipilla-
natotkaptamtőlük,ezértsemleszolyankönnyűmegtenniezt.
Demégis,tudomésazénekesszavaivalélvehiszem,hogy„…
ezígyvanjól”.

Domokos Ildikó osztályfőnök
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Ábrahám Anna Bacsi Márk Barna Hédi
1995.szeptember28-ánláttam

meganapvilágot.Szentendrén
élekcsaládommal.Kétöcsém
van,anagyobbik17akisebbik
10éves.Azéletembenfontos
szerepetjátszikasport,6év
kajakozásután2011-benbele-
szerettemasárkányhajózásbaés
azótaisversenyszerűenűzöm
eztasportot.Tanulmányaimata
SzentAndrásáltalánosiskolában
kezdtem,majd8.utánsikeresen
felvételiztemaRefibe.Azelmúlt
5évbensokélményéssokbarát
tetteszínesebbéahétköznapjai-
matésremélemnéhánybarátság
életreszólólesz.Szívesenfogok
majdvisszaemlékezniazitttöl-
töttnapjaimra,azerdélyiésBala-
tonlelleiosztálykirándulásokra,a
szalagavatófelejthetetlenestéjé-
re,ésazelőttelévőtáncpróbákra,
abécsiadventreazosztállyal,a
színházlátogatásokraésmégsok
másszéppillanatra.Mindezekel-
lenéremárvárakozvatekintekaz
előttemállóútra,amireményeim
szerintSopronbaaNyugat-ma-
gyarországiEgyetemóvodape-
dagógusszakáravezet.Kívánok
amégidejáródiákoknakissok
ilyenfelejthetetlenpillanatot.Vé-
gülegyszámomrakedvesmottó-
valszeretnékelköszönni:„Haa
mainapotnemmosollyalkezded,
kezdjelgyakorolniholnapra!”

1996.01.26-ánszülettemami
kisfővárosunkban,Budapesten.
SzüleimSzentendrénéltek,de
ahogymegszülettem,Dunabog-
dánybaköltöztünk.Ittnőttemfel
ésittisfejeztembeÁltalános
Iskolaitanulmányaimat,majd
2010júniusábanmegtudtam,hogy
felvettekaSzentendreiReformá-
tusGimnáziumba.Sokismerősöm
jártideésnagyonsokpozitívumot
mondtakaziskoláról,ígyhatal-
masörömmeltelítettel,hogyegy
nevesgimnáziumbanfolytathatom
tanulmányaimat.Kiskoromóta
rajongokalabdarúgásért,amita
mainapigisűzökSzentendrén.A
gólyatáborutánkételkedtemaz
osztályban,deahogytelt-múltaz
időegyrejobbanösszehangolód-
tunkésmáramárbarátságokis
kialakultak.Ennekköszönhetően
rengetekközösélménytszerez-
tünk,melyekremindigörömmel
fogokvisszaemlékezniéssoha
nemfogomelfelejteniőket.Na-
gyongyorsanelteltezaz5év
ésmárnyakunkonazérettségi,
amitőlhacsakegykicsitis,de
úgygondolom,hogymindenkifél.
Ennekellenérenincsnagyokunk
izgulni,hisztanárainkkellőképpen
felkészítettekminketeharcra.
Továbbitanulmányaimataz

ÓbudaiEgyetemgépészmérnöki
szakánfolytatom,hamindenjól
alakul.Azalattunklévőosztályok-
naksokerőtéskitartástkívánok,
hisznemsokáraőkisilyensorokat
fognakírni.HiányoznifogaRefi,
viszontkíváncsianváromazelőt-
temállóutat.

1995-benszülettemBudapesten,
kétfiúután3.gyerekként.
2010-benléptemátelőszöraz

iskolakapuit.Visszanézveazeltelt
évekre,nehézmegfogalmazni,
hogymitisjelentettszámomraaz
itttöltöttidő.Amikormegtudtam,
hogyfelvételtnyertemazisko-
lába,vegyesérzelmeimvoltak.
Miveltestvéreimnemidejártak,
ígyfogalmamsemvolt,mitjelent
„refisnek”lenni.Szerencséremár
agólyatáborbanmegkedveltem
azösszesosztálytársamat,és
megtaláltamazokatabarátai-
mat,akikkelazötévalattegyütt
mentünkkeresztülamindennapo-
kon,ésmindigsikerültmosolyt
csalnunkegymásarcára.Sajnos
néhaazórákonsemhagytukabba
a„pletykálkodást”,ígyazthiszem,
nemvoltamatanárokkedven-
ce.Azosztályomklasszcsapatot
alkotott,ígyutolsóévrekülönösen
összeszoktunkasokszalagavatós
táncpróbamiatt.Legkedvesebb
élményeimazévvégibalatoni
osztálykirándulásokvoltak.Sze-
rencséreidénisérettségiután
mégegynagyközösnyaraláson
veszünkrészt,amegszokottlellei
campingben.Aziskolábaneltöltött
évekalattrátaláltamarraazútra,
amitcélultűztemkimagamelé.
EzérttanulmányaimataSemmel-
weisOrvostudományiEgyetemen
szeretnémfolytatni,általánosor-
vosikaron.Remélem,hogyazoka
tapasztalatokésismeretek,amiket
aziskolábanszereztem,elkísérnek
életeméstanulmányaimsorán.
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Bártfai Zsófia Bazsó Borka Bednár Bence
KedvesUtókor!Sokathalogat-

tamennekacikknekamegírását,
mertúgyérzem,hogynemtudok
igazánbölcsgondolatokatrátok
hagyni.Taláninkábbérettségi
utánkellenemegírnom…Holis
kezdjem?!Visegrádróljárokide
asuliba,amikicsitmegnehezítia
hétköznapokat,demintahogya
köpenyt,eztismeglehetszokni.
Ötévvelezelőtt,mikorjelentkez-
nemkellett,mégnemgondoltam
volna,hogyaRefibefogokjárni,
ugyanismindenképpabátyá-
matszerettemvolnakövetnia
Móriczba.Szülőinyomáshatá-
sáramégisidejelentkeztemelső
helyen.Amikormegtudtam,hogy
ittmilyenszigorúházirendetkell
betartani,tisztánemlékszem,hogy
mennyireeltöröttnálamamécses.
Máragólyatáborbanszerencsénk
voltegynagyadagízelítőhözaz
iskolárólésaztkellmondanom,
hogyottmindenkételyemelszállt!
Éreztem,hogyjóhelyrekerültem
ésnagyonörültem,hogyIldikó
tanárnőlettazosztályfőnökünk,
akitőlazötévalatthihetetlenül
soktürelmet,figyelmetéstörő-
déstkaptunkéseznemcsakróla,
hanemazösszestanáromrólis
elmondható!Nagyonhálásvagyok
ezért!Úgyérzem,ígyazötödik
évvégén,hogyennéljobbhelyre
nemkerülhettemvolnaéssikerült
egyszuperkisosztályközösséget
kialakítanunk.Szeretnémnekikis
megköszönniasokközösélményt
ésaszövődöttbarátságokat!Le-
gyetekjók,hatudtok!

1996.ápriliselsején,azévleg-
bolondosabbnapjánelindultama
napvilágra,decsakáprilismáso-
dikánérkeztemmeg.Nagypapám
ekkoraztmondta:„Ezalány
nemleszbolond,mertmegvárta,
hogyelteljenabolondoknapjaés
csakazutánszületettmeg”.
Egészéletembenpróbáltam

ennekmegfelelőenélni,több-ke-
vesebbsikerrel.Azbiztos,hogya
Refisokatsegítettebben,renge-
tegettanultamitt,okosodtamés
sokmindenbenrésztvehettem.
Voltamdpr-es,újságotírtam,
külföldönjártam,ösztöndíjat
kaptamésmégsorolhatnám.Él-
ményekkelteliötévettölthettem
elitt.Rengetegbarátotszereztem,
akikremélem,mégsokáigmel-
lettemlesznek.
Tanulmányaimat(remél-

hetőleg)Franciaországbana
strasbourgiegyetemenfolyta-
tom,kultúrátésnyelveketfogok
tanulni.KésőbbMagyarországon
isszeretnékdiplomátszerez-
ni,magyar-franciatanárikaron.
Izgatottanváromazelkövetkező
éveket.
Osztálytársaimnak,barátaim-

nak,ittmaradódiákoknakcsak
azttudommondani,hogyfontos
acél(jelenesetbenazérettségi),
denéhaazodavezetőútsokkal
jobbésfontosabb.Éljetekmeg
tehátmindentúgy,hogyhaacélt
elérvevisszagondoltokazútra,
örömmelteljenmegszívetek!

1996.március31-én,Budapesten
születtem.AzótaDunabogdányban
élek.Vanegyöcsém,őnyolcéves.
KezdetekbenaDunabogdányiÁlta-
lánosIskola-GrundundHauptschule
tanulójavoltam,majd2010-tőla
’Refi’padjaitkoptattamnyelvitagoza-
tosként.Hogymiértéppeztaziskolát
választottam?Énsemtudom.Talán,
mertvonzóvoltszámomraközelsége,
felszereltségeésanyelvitagozat.Az
ötévgyorsaneltelt.Reggelentenehéz
voltfelkelni,detudtam,minden
napnakvancélja.(…)Izgatottan
készültünkadolgozatírásokra,afele-
letekre,detudom,hogyezekiscsak
amiérdekeinketszolgálták.Német-
bőlközépfokúérettségitszereztem
ésnemfogomelfelejteniavidám
hangulatbantöltöttmatek,földrajzés
másegyébórákat.Örülök,hogyújés
egybenörökbarátokraleltem,nehéz
leszmajdtőlükmegválni.Hiányozni
fogmajdanevetésük,aszalagavatós
próbákésperszeazosztálykirándulá-
sok!Ezekközülisalegjobbaszlové-
niaiésazerdélyiutazásvolt.Fontos
megemlítenem,hogyrésztvehettem
anémet-magyarcserediákkapcso-
latbanGüterslohban,aholszintén
újemberekkelismerkedhettemmeg.
Szerencsésnekérzemmagam,hogy
ilyen’unternehmungslustig’osztály-
főnökömvan,akimégérettségiután
isképesbevállalniegybalatonlellei
hétvégétszerényosztályközösségünk-
kel.TanulmányaimataBGF-nszeret-
némfolytatatni.Azittmaradottaknak
sokkitartástkívánok!Nyugtatnám
őket,hogymindenévnagyongyorsan
elfogtelni.

„Nemelégajóravágyni:
ajótakarnikell!
Ésnemelégakarni:
ajóérttennikell.”
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Borda Áron Bozsik Milán Chrzanowska Janka
1996.03.26.-ánszülettem.A

2006-osévmeghatározóvolt
számomra.Megszületettazöcsém,
Pócsmegyerreköltöztünkésnem
utolsósorbanelkezdhettemtanul-
mányaimatezeniskolafalaiközött.
Akinekmegyazelsősmatek,az
könnyenrájöhet,hogyez9éve
volt.Olyanrég,hogyénvagyokaz
utolsódiákokegyike,akinekegy
évignemkellettköpenythorda-
nia.Énmégtesióránfutottamaz
alagsorifolyosón,sőtméghétfőn-
kéntkápolnahiányábanlekellett
sétálniatemplombaáhítatra.8.
utánúgydöntöttem,hogyanyelv-
tanulásmiattakövetkezőévben
anyelviosztálybaszeretnékjárni.
Ezegyújosztállyalésegymáso-
dikgólyatáborraljárt.Visszagon-
dolvaúgyérzem,aváltássikeres
voltésmegérte,hamásértnem,
azért,mertegynagyonösszetartó
osztálytagjáváválhattam.Azitt
eltöltöttévekalattrésztvehettem
megannyiversenyen,nyertemösz-
töndíjat,megszereztemazECDL
jogosítványtésangolnyelvvizsgát
ésmegannyiremekosztálykirán-
dulásonvehettemrészt.Jelentke-
zésemetcsakgazdaságiésvidék-
fejlesztésiagrármérnökszakra
(diplomásparaszt)adtambeés
remélhetőlegjövőreaBudapesti
CorvinusEgyetemenfogoktanul-
ni.Végezetülkedvenccsapatom
jelmondatátemlítenémmeg:„Més
queunclub”azaz„Több,mint
egyklub”,mertezaziskolatöbb
mintegyiskolaésezazosztály
többmintegyosztály!

1995.02.10-énszülettemGyöngyö-
sön.Apámtősgyökeresgyöngyösi,
anyukámkárpátaljaisvábokleszárma-
zottja.7éveskorombanköltöztünk
Gyöngyössolymosra.Ahegyek,ater-
mészetésazállatokközelségemindig
iselkísért.Miótacsakmegtanultam
olvasni,akönyvekésazolvasásletta
szenvedélyem.Aziskolábanahumán
tantárgyakésazangollettakedven-
cem.Rendszeresensportoltam,5évig
teniszeztem,majdpárbajtőröztem.
Aziskolabefejezéseújabbváltozást
hozott:Szentendréreköltöztünk.
Kiskamaszkéntkezdetbenegyedül
éreztemmagamazújkörnyezetben,
nemvoltakrokonokéshiányoztaka
régibarátok.Szerencsérehamarújba-
rátokatszereztem.Meghatározóvolt
mindenosztálykirándulásunk,Szlo-
véniapéldáulannyiratetszett,hogy
később„elvittem„odaaszüleimet
is.KétszervoltamFranciaországban,
táborban,avidékifranciatájszépsége
ésegyszerűségeugyanúgylenyűgö-
zött,mintanagyvárosoképítészeti
remekművei.Afranciatáborbansok
barátotszereztem.Atörténelemésa
magyartovábbraisaszenvedélyem,
szeretnékegynapelismertíróvagy
forgatókönyvírólenni,deegyelőre
megcélzomakülügyipályát.Tavaly
előrehozottérettségittettemangolból,
idénkiegészítettemegyfelsőfokú
nyelvvizsgával.Későbbafrancia
nyelvtudásomatszeretnémfejleszteni.
ElsőhelyenaLudovikátjelöltemmeg,
aPázmányésaKároliEgyetemvan
mégbejelölveafelvételinél.Régóta
érlelődikbennemagondolat,hogyúj
otthonomKanadalesz,ottszeretnék
letelepedni.Bízombenne,hogytaná-
raimésdiáktársaiméppolyjószívvel
emlékeznekmajdrám,mintahogyan
énfogomemlegetniőket…

Márhetedikeskorombanát
szerettemvolnajönniagimnázi-
umba,azonbanhabelegondolok,
nagyonhálásvagyok,hogynem
sikerült.Ígyugyanisegyolyan
osztálybakerültem,amelynél
jobbattalánnemiskívánhattam
volna.Na,nemegy,atanárok
kedvencekéntszámontartott
osztályrólbeszélek,hanem
egyolyanról,amitelis-televan
egyéniségekkel,akiketvalószínű
sosemfogokelfelejteni(szerin-
temtanárainksemegyhamar).
Rengetegélménnyelgazdagí-
tottákahétköznapjaimat,amiért
nagyonhálásvagyok,ugyanis
szebbé,jobbátettéknekemeztaz
5évet.Sokköszönetjáraközös
reggeliindításokért(Balázs),a
matekórákért(Benő),ahíres
parasztnapokért(bogdányiak
+Pócsmegyer),tizenharmadik
évünkelsőfelébenfolytatott
aktívközöstevékenységekért
(magyarórák-hátsókétpadsor),
ésmégsorolhatnám...éspersze
köszönetasoksegítségért,ame-
lyetkaptamTőletek.Hiányozni
fogtok.Emellettviszontnemcsak
osztályomnak,detanáraimnakis
köszönetteltartozom,akiktámo-
gattakésbíztattakaz5évsorán
mindtanulmányilag(versenye-
ken),mindlelkileg.Reményeim
szerinttanulmányimatvalamely
vidékiegyetemáltalánosorvostu-
dományikaránfolytatommajd.
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Dányi Balázs Fazekas Bálint Herr Fanni
Esztergombanszülettem1995.

január29-én.Gyermekkoromóta
Dömösönélek,ezakicsinyfalu
azénszívemcsücske.Általános
iskolaitanulmányaimatVisegrá-
donvégeztemésaziskolamellett
azenefontosszerepettöltöttbeaz
életemben.Budapestrejelentkeztem
továbbegyzeneiskolaiintézmény-
be,deasorsúgyhozta,hogy2010
őszétőlaRefibekezdhettemmeg
gimnazistaéveimetésazthiszem,
hogyezvoltazegyiklegjobbdolog,
amitörténtazéletemben.Egyolyan
osztálybakerültem,amihezhasonló
kevésvan.Rendkívüliemberekkel
ismerkedtemmeg,akikalegjobb
barátaimlettek.Avelükeltöltöttidő
felbecsülhetetlenértékű.Örömteli
szívvelfogokvisszaemlékeznia
közöspillanatokra.
Ismételtenegynagyszerűnyárnak

nézünkelébe,demégelőttünkáll
egynagycsata:azérettségi.Ata-
nárainkmindtudásban,mindpedig
lelkilegfelkészítettekazáhítatokon
keresztülminketerreafeladatra.
Továbbtanulásilistámelsőhelyén
agyőriSzéchenyiIstvánEgyetem
járműmérnökikaraszerepel,melyet
remélhetőlegszeptemberbenelis
kezdek.
Végezetülegyidézettelbúcsú-

zom:„Akárholisvagy,akáravilág
túlsófelén,alegfontosabbakaz
életbenazemberek,akikvelünk
vannak,pontitt,pontmost.Acsalád,
abarátok.”Mindenkineksoksikert
kívánokcéljainakelérésében!

SzületésemótaSzentendrén
élek.19évesvagyok.Bárnyelvi
osztályvagyunk,énennekaz
osztálynakazonkicsinyrészét
képezem,amelyötödikesként
kerültaSzentendreiReformátus
Gimnáziumba.Hatizenharmadi-
kosvagyok,némifejszámolásés
kiderül,hogyezmárakilencedik
év,amitebbenaziskolábantöl-
tök,amieddigiéletemmajdnem
fele.Rengetegidő,mégis-kü-
lönösenazutolsópárév–egy
szempillantásalatteltelt,bizo-
nyáraajótársaságésazegyre
többteendőkövetkeztében.Már
nyakunkonaballagás,mégis
olyan,minthaaszalagavatócsak
amúlthétenlettvolna.Ezalatt
akilencévalatttöbblehetőséget
isbiztosítottszámomraaziskola,
melyekközültalánalegkiemel-
kedőbbek:aszlovéniaiésazer-
délyiosztálykirándulás,illetvea
londoniutazás.Itteltöltöttéveim
soránsikerültolyankapcsolatok-
raésélményekreszerttennem,
melyekreidősebbkoromban
jólesőérzésseltekinthetekmajd
vissza.Gimnáziumipályafutá-
sombefejeztévelaBudapesti
MűszakiésGazdaságtudományi
EgyetemVillamosmérnökiés
InformatikaiKaránszeretném
folytatnitanulmányaimat.

1996.január6-ánszülettem,
Budapesten.Dunabogdányban
élekszüleimmelésbátyámmal,
akiszinténaRefi-benvégzett.
2010-benvettekfelaziskolába.
Mégebbenazévbenbekerültema
DPR-beésakésőbbisénmarad-
tamazosztályképviselője.Így
szerencsémvoltelnyerniaT-ösz-
töndíjat,jártamaKiskunhalason,
rendeztünkegynyitottkapusÁlar-
cosBáltéssokembertmegismer-
hettem.AREFI-bentöltött5évem
alattrengetegmindentörténtve-
lem.Maradandóélményeimközött
szerepelnekasítáboripillanatok,
agólyatábor,azosztályprogra-
mok,aközöskészülődésaz’56-os
előadásra,asportnapok,aszalag-
avatóstáncpróbák,naéspersze
aNagyNap:ASzalagavató.De
ottvannakmégazosztálykirán-
dulások,mintErdély,Szlovénia,
BalatonlellevagyaTisza-tónáltett
látogatásunk.Utóbbinálelúszott
egyfényképezőgépem.Hasonló
kategóriaabuszonfelejtett,Fótot
megjártosztálykarácsonyfa,ami
végülvisszakerülthozzám.Ezen
akcióimatazosztályomtagjai
mégmindigszeretikfelemleget-
ninekeméseztnyilván5-10év
elteltévelsemfogjákmegunni.
Jövőbeliterveimközöttszerepel
egylovasedzőiképzéselvégzése
éstovábbtanulásdivat-éstextilter-
vezésiszakonaBKF-en.Tartsátok
mindigszemelőtt:„Mindenkia
sarattapossa,csakvan,akiközben
acsillagokranéz.”-OscarWilde
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Kálmán Lilla Kammerer Bence Karácsonyi Norbert
Budapestenszülettemésottis

kezdtemmegiskolaitanulmánya-
imat,majd10évekiköltöztünk
Szentendrére.ElőszöraFerences
Gimnáziumban,9.nyelvitőlkezd-
vepedigaReformátusGimnázi-
umbantanultamtovább.Hihetet-
lenbelegondolni,hogyezötévvel
ezelőtttörtént,úgyelszálltazidő!
Hamarösszeszokottazosz-

tályközösségésnagyonjókis
összetartócsapatkovácsolódott
belőlünk.Olyanemberekkel
ismerkedtemmeg,akikkelmamár
félszavakbólismegértjükegymást,
méghamindegyszerrebeszélünk
is–tipikuscsajokmódjára.Remé-
lem,hogyezekabarátságokörök-
remegmaradnak,csakúgy,minta
balatonlelleiésazerdélyikirándu-
lásvagyatáncpróbákemléke.
Atananyagmellettsokmás

életreszólóképességetiselsajá-
títhattunk,leginkábbburkoltanés
udvariasanmegfogalmazni,hogy
„ugyanmiértnehalaszthatnánkel
mégegynappalaztadolgozatot?”.
Ezenkívültalpraesettebbek,tole-
ránsabbakésavilágranyitottabbak
lettünk.
Gimnazistaéveimsoránsikerült

letennemazangolfelsőfokú-és
anémetközépfokúnyelvvizsgát.
JelentkezésemetitthonaCorvinus
EgyetemGazdálkodástudományi
Karáraadtambe.Mivelmindig
isvonzottanagyvilág,szívesen
tanulnékpárévetkülföldönis.
Mindenérettségizőneksok

sikertkívánok,ésremélem,mind-
annyianmegtaláljákaztahivatást,
amiboldoggátesziőket.

1995áprilisábanszülettem
Budapesten.Dunabogdányban
élek.Általánosiskolaiéveimeta
DunabogdányiÁltalánosIsko-
lábavégeztem.Ittnagyonsok
barátotszereztemésnémelyikkel
amainapigistartomakapcsola-
tot.Sokatgondolkodtunkszüle-
immel,hogyhovatovább,sok
iskolamerültfel.Azelsőnapegy
kicsitféltem,mikor2010.szept-
ember1-énbeléptemazajtón,de
ezrövididőnbelülelszállt.Ötév
alattrengetegélménytszereztem
osztálykirándulásokon,sítábo-
rokban,órákonésnemutolsó
sorbanatanárokkalbeszélgetvea
szünetben.Azutolsóföcifakultá-
ciónkonmegemlítettükSchuszter
tanárúregynagyonismeghatá-
rozómondatát,hogy„Bogdánya
világközepe”,akkorafelejthe-
tetlenmatekórákéstesiórákis
eszembejutnak.Sokélménnyel
gazdagodtamasportáltalis.
Focivalkezdtem,mintmajdnem
mindengyerek,és2005nya-
ránszüleimbeírattakaKÓPÉ-
UVSEúszótáborába,ahonnan
nemtudtamelszakadniésamai
napignagyrajongójavagyoka
vízilabdának.Márnagyonsok
helyenjártam,ígypéldáulOrosz-
országban.Sokemlékkellettem
gazdagabbésezértszeretnék
köszönetetmondaniaziskolának
ésatanároknakis.Szeretnéksok
sikertkívánniosztálytársaimnak
ésévfolyamtársaimnakatovább-
tanuláshozésafiatalabbdiákok-
nakpedigkitartást!

2010-benaSzentistvántelepi
ÁltalánosIskolábólnyertem
felvételtebbeagimnázium-
ba.Amikormegtudtukajóhírt,
nagyonörültünk,hiszenlegin-
kábbegykeresztényiskolába
akartambeiratkozni,ráadásul
bátyámisebbeaziskolábajárt
ésmeséltjódolgokatróla.A
felvételiminthacsaktegnaplett
volna,deazérettségimárittüla
nyakamon,amiazértelégrossz
érzés,mertmindigaztmondo-
gattammagamnak,hogyjajmég
4év,jajmég3évstb.,demár
ittvagyunkésnemtudommeg-
nyugtatnimagam.Nagyonfurcsa
leszelhagyniegyjólmegszokott
környezetetasokszépésjóem-
lékkelegyütt.Hiányoznifognak
anapiszintenvalótalálkozások
abarátokkalésismerősökkel,
hiányoznifognakakirándulások,
aközösprogramok.Köszönöm
tanáraimnakafelkészítéstahhoz,
hogysikeresérettségittehes-
sekle,köszönömszüleimneka
mindennapokbanvalótámogatást
ésköszönömIstennek,hogyide
vezetettésújabbcélokatadott
azéletemnek.Tanulmányaimat
azÓbudaiEgyetemkülönböző
mérnökiszakairaadtambe,de
leginkábbagépészmérnökin
folytatnám.Remélem,hogyha-
sonlóélményekkelgazdagodok
majdottis,hafelvesznek.Vá-
rom,hogyvégelegyengimnázi-
umiéveimnek,viszonthiányozni
isfognagyon.
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Kelecsényi Nóra Korbely Anna Kulin Eszter
1995.június3-ánszülettem

Budapesten.AzótaSzentendrén
élekcsaládommal.ARefielőtta
budapestiSzentGellértgimnázi-
umbajártam.Azállandóutazgatás
azonbanelvettemindenidőmet.
Részbenezértisvoltcsábító
számomraaRefi,hiszengyalog
csak10percrevanotthonomtól.
2010-benfelvételtnyertemaz
iskolábaésszeptemberbenmára
gólyatáborbanismerhettemmeg
újdonsültosztálytársaimat.Már
ittkialakultakbarátikapcsolataim,
amelyekakésőbbiötévbenvégig
kísértek.Asuliszámoslehetőséget
kínáltszámomra.Általaeljutottam
Szlovéniába,aholláthattamtöbbek
közöttagyönyörűbleditavatés
Franciaországba,aholpedigaz
Eiffel-tornyotvoltszerencsém
megcsodálni,mindacserekapcso-
latoknakköszönhetően.Valamint
eljuthattamagyönyörűvadregé-
nyesErdélybe,melymegannyi
káprázatosemlékkelgazdagított.
Említésreméltóakmégaminden
évvégénmegszervezettbalatoni
osztálykirándulások,melyeksorán
azosztálymégjobbanösszeková-
csolódott.Aziskolanemcsakab-
bansegített,hogyeljussakkülön-
bözőországokba,hanemabbanis,
hogyrádöbbenjek,milyenirányba
szeretnéktovábbtanulni.Jelent-
kezésemetazELTEszociológiára
adtambe.Végezetülköszönöm
atámogatásttanáraimnakés
barátaimnak,akiknekrengeteget
köszönhetek.Azittmaradóknak
pedigtovábbisoksikertéskitar-
tástkívánok.

1996.január26-ánszülettem
Budapesten,felsőfokútanulmá-
nyaimatisittszeretnémfolytatni,
remélhetőlegazELTEnemzetközi
tanulmányokszakán.Sohanem
gondoltamvolna,hogy5évilyen
gyorsanelszalad.Mégjólemlék-
szemarraanapra,amikoreldőlt,
hogyittleszekközépiskolás.Több
helyreisfelvettek,ésazutolsó
este,amikorméglehetettváltoz-
tatniasorrenden,őrlődtemkét
iskolaközöttéjfélig.Nembán-
tammegadöntésemet,mertúgy
érzem,hogyagólyatáborbanmég
bizonytalanulegymástméregető
társaságbólnagyonklasszosztály
lettünkazéveksorán-bártanul-
mányiátlagunkkalnemkerültünk
azélbolyba,ésIldikótanárnőnek
issokszorkellettkiállniaértünk.
Sikerültmegszereznemazangol
középfokúnyelvvizsgátésaz
ECDLbizonyítványt.Akedvenc
tantárgyaimközétartozottaz
angol,atörténelemésaföldrajz,
deatanulásmellettsokkalna-
gyobbélménykéntőrzömazév
végi„hagyományos”balatonlellei
kirándulásainkat,aszalagava-
tórakészülveapéntekdélutáni
táncórákat,aföldrajzfaktokat,az
erdélyiosztálykirándulástésaz
ebédlőbenfolytatotttraccspartikat.
Azthiszemnemislehet1196
karakterbenleírnimindazt,amiaz
5évalattvelünktörtént,úgyhogy
búcsúzóulakedvencidézete-
methoztam:„Thebestandmost
beautifulthingsinlifecannotbe
seenortouched.Theymustbefelt
withtheheart.”(HelenKeller)

Márnegyedikosztályutánfelvéte-
liztemaRefibe,deakkornemvettek
fel,ígynagyonelkeseredtem,majd
8.után,úgyéreztem,nemadomfel,
mégegyszermegpróbálom,ésminden
igyekezetemmelazonleszek,hogy
felvegyenek.Felvettek,nyelvielőké-
szítőslettem,mindenbenpróbáltam
nagyonmegfelelni,mindazelvárá-
sokban,mindaszabályokban,féltem,
havégrebekerültem,haddmaradjak
itt.Igen,ilyenhihetetlenülgátlásos,
szorongóésönbizalomhiánybanszen-
vedőfiatalkéntkerültemide.Asok
jószívűtanárnőmszorongásomláttán
mindenigyekezetévelazonvolt,hogy
segítsen.Osztályfőnökömmelolyan
jóbalehettemvégig,hogylányos
zavarombannéha-néhaletegeztem.
Úgyfigyeltránk,mintkacsamamaa
kiskacsáira.:)ARefiazahely,ahol
reggelentenincsisjobb,minteltű-
nődniazon,hogyZsuzsanénivajon
egynaphányszormondja,hogy„Jó
reggeltgyerekek,ÁldásBékesség”.
Vagy„Jujj,nemmostamleahétvégén
akörömlakkomvajonészreveszik-e,
mamártényleglemosom.”Vagy2.
óraután:”Mahányadikórautánis
leszebéd?”Ezekadolgokbiztosan
hiányoznifognak,dejóabbanatudat-
banelballagni,hogysokatfejlődhet-
temtanáraimésosztálytársaimáltal.
Érzem,hogymártalánnemvagyok
annyirafélőséspánikbeteg,mint
amikorérkeztem.Okkalkerültemide.
Ténylegaziskolaösszes„szelleme”
tanított,ebbenazötévben,formálód-
tam.Nagydolog,mikoraszorongó
diákrájön,hogyaTanárisEmber,
akkorkezdfelnőni,fordulavilág,a
vizsgánvalószerepeléshelyzetes
minden.Magabiztosabbanésbüszkén
ballaghatokel,éslehet,ezértkerültem
ide.Sokboldogpillanatotkívánokaz
ittmaradóknak,éstudjátokmeg,Ti
miértkerültetekide!
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Mihálka Lilla Müller Ákos Pakot Zsuzsa
Budapestenszülettemésjelen-

legisittélek.Emlékszemmégaz
elsőnapra,amikorfélveléptembe
agimnáziumkapuján.Akkormég
nemtudtam,hogyjódöntésnek
bizonyultaszüleimáltalválasz-
tottiskola.Azelmúltéveksorán
sokélménnyeléstapasztalattal
gazdagodtam,amiérthálásva-
gyoktanáraimnak.Azosztályunk
egynagyonjóosztályközössé-
getalkotott.Sokbarátraisszert
tettem,reménykedekbenne,hogy
továbbraisbarátokmaradunka
többiekkel.Örömmelfogokvisz-
szagondolniagólyatáborra,Szlo-
véniára,Erdélyreéstermészetesen
aszalagavatórais.Sokatköszön-
hetünkDomokosIldikótanárnő-
nek,akiazéveksoránsokszor
kiálltmellettünk.Amiajövőmet
illeti,azegészségügybenszeretnék
elhelyezkedni,mertúgygondolom,
hogyazegészségügyidolgozókra
mindigisszükséglesz.Önma-
gunknakésazittmaradóknakis
aztkívánom,hogyhasználjákki
agimnáziumiéveketamennyire
csaktudják,merthamarelfog
menniésjólfontoljákmeg,hogy
milyenszakterületenszeretnének
elhelyezkedni.Végülegyidézettel
búcsúzom:
„Álmodj,amitcsakakarsz;
Menj,ahovaszeretnél,
Légyaz,akiszeretnél;
Mertcsakegyéletedvanéscsak
egylehetőséged,
Hogyolyandolgokatcsinálj,
Amiketszeretnél.”
(Paulo Coelho)

1995.március20-aéletem
eddigi(!)legszebbnapjavolt,
akármennyireispufin,véresen
éssírvajöttemerreavilágra.
Nemlenneszépaztmonda-
nom,hogyelballagásomezen
iskolábólmegközelítiennekaz
eseménynekahatásáraérzett
boldogságom.Dehazudnék,ha
aztmondanám,hogynemmeg-
könnyebbülésésugyanakkorha-
talmasfelelősségis.Ezaziskola
eddigugyanisóvottésmegvédett
afelnőttéválásmindenkényel-
metlenségétől,defeliskészített
azokra.Nemcsaktestben,hanem
erkölcsilegésmorálisanis.
Rengetegbarátrataláltamezek

köztafalakköztésrengeteg
nagyszerűélménybenisrészem
volt(az,hogyezjótésrosszat
istakar,azetekintetbenlényeg-
telen).Szeretnémmegköszönni
mindazoknak,akikezalattazöt
évalattvalahogyelviseltek,meg-
róttak,hakellettéspróbáltaka
helyesútontartaniakármennyire
ispillanatnyiakaratomellenére
voltez.
Innentőlmagamleszek,deha

hátratekintek,mikorelbizony-
talanodom,biztospontrafogok
találniésezértnemlehetekelég-
géhálás.Azutánamkövetkező
diákoknakpedigkitartástkívá-
nok,ésazt,hogynegörcsöljetek
semmire!Carpediem!

Sziasztok!Miértolyannehézel-
kezdenivalamit?Talánazért,mert
nemtudodhonnantólérdekelhet
másokat.Képzeljétek,aballagás
napjapontaszülinapomraesik,
(nemcélzás,deafeketeésafehér
csokiakedvencem:D).Mivel
koránérőtípusvagyok,ígymáraz
ovielőtttudtamhogydelfinkutató
vagyapácaakaroklenni.Életem
elsőésutolsófeketepontjátazért
kaptam,mertelnevettemmagama
templomban.Nemkellnagydol-
goknaktörténnieahhoz,hogyva-
lamiemlékezetesmaradjon.Ilyen
lehetegymosoly,egyérintésvagy
akáregyintegetésis.Azelmúlt5
évbőlbiztosanfelejthetetlennévált
Zsuzsanénireggeliköszöntése,
azelismerőtekintetekazénekes-
könyvláttára,azebédbefizetésre
valófelszólítások,azelektronikus
tábla,amitsosetudtamkezelni...
Aköpenyelleniküzdelemközös
ügyünkvolt,kitartás,neadjátok
fel!Többekköztalkalmamvolt
megtapasztalni,milyen,mikoregy
egésziskolaközösségeimádkozik
valakiért.Eddignemmondtam
elsenkinek,mostelmondomhát
mindenkinek:Köszönöm!Bár
Istenútjaikifürkészhetetlenek,
jelenlegicélomamédiábanvagy
színházbanelhelyezkednimint
coach(„lelkiedző”)ésmintsmin-
kes.„Nemkellismernemcélomat,
mertcélomismerengem.” 
/ Weöres Sándor/
Sikeresenelkezdettsoraimat

búcsúzássalzárom,amiújbóla
kezdetétjelentivalaminek.J
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Póti Fanni Luca Prozsa Eszter Schilling Adrienn
A Szentendrei Református 

Gimnáziumtanulójavagyok,
2010óta.1996.február12-én
születtemBudapesten,demár
15.éveSzentendrénélünka
családommal.Nyelvielőkészí-
tőosztálybajártam,így5évig
tanulhattamebbenaziskolában.
Ezalattaz5évalattrengeteg
tapasztalatratettemszert.Megta-
nultam,hogymikalegfontosab-
bakazéletbenéshogyholkeres-
semezeket.Megtanultam,hogy
acéljaimeléréséhezküzdenem
kelléssohanemszabadfelad-
nom.Ezenkívülmégaztis,hogy
hatámogatásravanszükségem,
abarátaimhozmindigfordulha-
tok.Ilyenbarátokratettemszert
ebbenazosztálybanis.Ugyan
nemvolt8évünkmegismerni
egymást,mégishihetetlenüljól
összekovácsolódottazosztály.
Sohanemfogomelfelejtenia
közösentöltöttnapokat,kirándu-
lásokat,élményeket,seazt,hogy
havalakinekcsörgöttatelefon-
jaórán,mindigszámíthattunk
egymáskrákogásáraésköhögé-
sére.Úgygondolom,hogyazitt
szerzettbarátokkaltartanifogom
akapcsolatotakésőbbiekbenis,
amiugyannemleszegyszerűa
távolságmiatt,debízombenne,
hogyilyenemberekkelmenni
fog!AtanulmányaimatSkóci-
ában,Glasgowbanszeretném
folytatniaSchoolofArt-ban,
belsőépítészetiszakon.

2011novemberébenérkeztem
a Szentendrei Református Gim-
názium10.nyelviosztályába.Új
tanulókéntkellemescsalódásérta
barátságosfogadtatásmiattésígy
ennekköszönhetőennagyonhamar
megszokhattamazújkörnyezetet.
Azosztálykirándulásokhoz(Szlo-
vénia,Erdély,Balatonlelle)ésa
szalagavatóhozissokszépemlék
fűződik.Avégzősévalattszerin-
temkétnagyfeladatunkvan.Az
egyikazérettségi,amásikpedigaz,
hogyfeltudjunknőniaminketváró
feladatokhoz.Atőlünkidősebbekjó
tanácsaithallgatvaaztakövetkezte-
téstszűrtemle,hogyagimnázium
óvóburkaitelhagyvanagybátor-
ságra,akaratra,hitreéshatalmasel-
határozásraleszszükségünkahhoz,
hogyazálmainkatkövetnitudjuk.
Amindennapiakadályokmelletta
gimnáziumfalaiközötttöltöttidőre
jószívvelgondolhatokmajdvissza,
hiszenazitttöltöttidőszakmindig
jóemlékkéntmaradhatmegszá-
momra.

’’Előttedaküzdés,előttedapálya,
Azerőtlencsügged,azerősmegállja.
Éstudod:azerőmicsoda?-Akarat,
Melyelőbbvagyutóbb,deboros-
tyántarat.’’
Arany János

’’Necsüggedj,hiszifjúvagy,
Smindenelérhető,
Havanbennedbátorság,
Remény,sszeretnierő.’’
Johann Wolfgang von Goethe

1996.04.14-énszülettemBu-
dapesten.CsaládommalDuna-
bogdánybanélünk.Ebbőlakis
megszokottéletembőlkellettegy
nagyugrásttennemafelnőtté
válásnagylépcsőfokán.Ugyanis
felvételtnyertemaSzentendrei
FerencesGimnáziumba.Eleinte
nagyontetszett,csaksajnálatos
módonezasulinemtudtanekem
aztazérzéstnyújtani,hogyigazán
magamlehessekegyjókörnyezet-
ben.Ígydöntöttem2013novem-
berébenaSzentendreiReformátus
Gimnáziummellett.Nagyonsok
jóthallottamrólahiszsokjóbará-
tomjártebbeaziskolába.Eleinte
nagyonféltem,hogysikerül-ebe-
illeszkednem,deezakételyhamar
elszállt,merthihetetlengyorsan
befogadtak.Emiattésasegítőkész
tanárokmiattnagyonmegszeret-
temaRefit.Sokmindentmegta-
nultaméséletreszólóbarátságokat
szereztem,amikremélhetőleg
egészéletemsoránvégigkísérnek
majd.Ezértnagyonhálásvagyok
asulinak.Bárszinteazösszes
osztálykirándulásróllemaradtam,
azévvégiLelle,apróbák,aSza-
lagavató,megannyifelejthetetlen
élményt,örömötokozottnekem.
TanulmányaimatazELTETaní-
tó-ésÓvónőKépzőKaránszeret-
némfolytatni.Soksikertkívánok
mindenkinekatovábbiakban.
Élvezzétekazitteltöltöttidőtés
nefeledjétek:„Amitteszünk,csak
egycseppatengerben.Anélküla
cseppnélkülazonbansekélyebb
volnaatenger”.
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Schmidt Andrea Verebes Edina Vígh Dániel
Picitfuraésijesztőabbabe-

legondolni,hogymostnemén
olvasomafelettemjárókírása-
it,hanemnekemkénevalamit
összehoznomazelmúltötévről.
Élhetnékasokátlagossablon
szöveggel,hogyrengetegtapaszta-
latotéssokjóélménytszereztem,
deszámomraezannálsokkaltöbb
voltésezáltalnemtartomezeket
megfelelőnek.Eleintenemkife-
jezettenéreztemazt,hogynekem
ebbenaziskolábanlenneahelyem,
deazidőmúlásávalegyretöbb
emberreltaláltammegaközös
hangot,amisegítettmegtalálnia
helyem,nemcsakaziskolában,de
anagyvilágbanis.Azittlétrejött
kapcsolatoksegítettekahhoz,hogy
rájöjjek,kiisvagyokigazánés
mitisvárokazélettől.Belegon-
dolniabba,hogypárhónapmúlva
bekerülünkazúgynevezettnagy
betűsÉLET-becsupaismeretlen
emberközéroppantrémisztő
dologszámomra.Ottmárnemlesz
az,hogyhakivételesen,havonta
jóesetbenegyszer(upsz)sikerük
időbenmegérkezemreggel,akkor
egykedvesmosollyalcsakannyit
mondjanak„ÜgyesvagyAndi-
ka!”,szóvalazilyenapróságokat
értékeljemindenki!;)Azoknak,
pedigakiktovábbraisaSzentend-
rei Református Gimnázium padjait 
koptatják,annyitüzennek,hogy
használjákkiamaradékgimiséve-
iket,mertelképzelninemtudják,
milyengyorsanelszállnakezek,és
onnantólmárnincsvisszaút!J

1995.április17-énszülettem
Budapesten.Szüleimmelélek
acsaládiházunkbanPomázon.
Gyermekkoromatahitésavallás
végigkísérte,azáltalánosiskola
tanulmányaimbefejezéseután
nemvoltszámomrakérdés,hogy
hovafelvételizzek.Azelmúlt5
évbizonyította,hogyjólválasz-
tottam,hiszenkiválóosztályba
kerültem.Nagyonsokatkaptam
azelmúltesztendőkben,talán
elmondhatom,hogyéletemmeg-
határozó5évevolt.Nemlehet
elfelejteniabalatonikiruccaná-
sokat,afantasztikusrasikerülter-
délyiosztálykirándulástéspersze
aszalagavatóravalókészülődést,
fárasztóak,denagyonjóhangu-
latúakvoltakapróbák.Élveztük,
hogyegyüttlehetettazosztály
ésazeredményeisnagysikert
aratott.Lehetőségemvoltkétszer
isrésztvenniifjúságitáborban,
Franciaországban,amiegyfe-
lejthetetlenélményvoltszámom-
ra.Azévekalattéletreszóló
barátságokszülettek,csodálatos
emlékekkel.Összetartóéskiváló
közösségalakult,amiköszönhető
azosztályfőnökünknekis.Öröm-
melfogokvisszatekinteniazitt
eltöltöttévekre.
TanulmányaimataKároli

GáspárReformátusEgyetemen
szeretnémfolytatni.Amégitt
tanulóknakkívánoksoksikertés
kitartástazélethez.

1996.május7-énszülettem
Budapestenésazótaélekitt
családommal.Bátyámbízta-
tásárajelöltembeelsőkénta
Refit,ésazittelteltötévegy
percétsetöltöttemvolnamás-
hol.Úgygondolom,hogyhálás
lehetekazosztályomért,ugyanis
életemlegvidámabbpillanata-
itvelükéltemát.Nemcsaka
poénkodásbanvoltakpartnerek,
hanemhakellett,akkoregy
összetartóközösségistudtunk
lenni,ezértistudhatunkma-
gunkmögöttmegannyisikeres
előadástésegyszépszalagava-
tót.Azitteniéveimetfőkéntaz
erdélyiosztálykirándulástette
széppé,amiszerintemmindenki-
nekegyörökemlékmarad.Reál
beállítottságomlévénafizika
fogottmegengemaleginkább,
ígyjelentkezésemaBMEépítő-
mérnökikaráraadtambe,ahová
remélemegysikeresérettségi
utánbeiskerülökéselistudom
végeznilegjobbtudásomszerint.
Azérettségimárittvananya-
kunkonésagondolat,hogymég
nemvagyunkeléggéfelkészül-
ve,gyakraneltudkeseríteni.
Sosevoltamodaazirodalomért,
deegymondatMadáchtólna-
gyonmegragadtbennem,amely
szerintemtökéletesenideillik:
„Mondottamember:Küzdj,és
bízvabízzál!”
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