
A 11. I osztály búcsúzik 
 
KEDVES BALLAGÓ 12. I-sek! 

   
Az ember életében megjelennek olykor nagyon várt, és olykor kevésbé várt 

események, amiből nem lehet Alt+f4-elni. Ezek a pillanatok felejthetetlen 
állomások, emlékezetesek maradnak egész életünkben. Egy ilyen ünnepi 
esemény részesei lehetünk most.  
 

Kedves 12.I-s ballagók, biztosan vártátok már párszor, hogy kiX-eljétek a 
gimnáziumi ablakot, és ez a pillanat most pár embernek el is érkezett, hiszen az 
osztály nagy része még marad OKJ-n.   

 
Ha most fel kellene idézni emlékezetes pillanatokat a tanórákról, akkor 

bizonyára bajban lennénk, mert szerintem minden infós osztályban, így nálatok 
is, pörögtek a gémek. Mindenki tudja, milyen az, mikor a tanár sprintel oda 
hozzád, hogy elkapjon, és te nindzsákat megszégyenítő gyorsasággal nyúlsz rá az 
alt-f4-re. Ugye az is megvan, amikor órák alatt nyomtátok a játékot, és emiatt 
kapcsolták ki a netet az osztályban? 
 

Abban is biztos vagyok, hogy évek múltán se fogjátok elfelejteni a Gál 
tanárnőtől tanult híres CW tabtab varázslatot, Czakó tanár úr sok-sok szóviccét a 
bulikák közepette, vagy Maczó tanár úr elköszönését: „jók legyetek, báránykák, 
sziasztok”.  

Ez a sok-sok ember, akik most is körülvesznek benneteket: szüleitek, 
rokonaitok, tanáraitok, ismerőseitek, mind segítettek, segítenek a végső IP cím 
elérésében.  

Bárhova is sodorjon benneteket az élet, egy részetek mindig ide fog 
tartozni (és most a billentyűzetekben található fél kenyérre elég morzsát nem 
említem), hiszen itt nőtetek fel, itt kaptátok meg az alapköveket, amikre a 
továbbiakban – egész életetek során – építhettek. És ha majd kiléptek az ajtón, 
pöröghet a ranked, és mindenki megy majd platba vagy goldba, de soha ne 
felejtsétek el, hogy hol kaptátok meg az élethez való tutorialt. 

 

A 11. G osztály búcsúzik 
 

Drága 12.G osztály, hát eljött ez a nap is, amit annyira vártatok. De még 
mielőtt elmentek, felidéznénk nektek pár emlékezetes és vicces pillantott az 
iskolai mindennapokból. Megköszönjük nektek azt a sok szép percet, amit a 



gólyaavatóval szereztetek nekünk. Reméljük, hogy ti is annyira jól éreztétek 
magatokat akkor, mint mi.  

Nagyon sok versenyen egymás ellen küzdöttünk, de most mégis fájó 
szívvel engedünk utatokra benneteket. Hiányozni fognak a közös 
beszélgetéseink a folyosón. A sok nehézség és különbség ellenére egy nagyon 
összetartó osztály lettetek. Az Addeturban nemcsak a tananyagot tanultátok 
meg, hanem egymást elfogadását is. Reméljük, a sok tanulás mellett azt is 
eszetekbe véstétek, hogy mi az az anime. Nagyon sok vicces dolgot éltetek át 
együtt, reméljük, hogy ezek örök emlékek maradnak számotokra. Talán ti is 
felidézitek majd az iskolában átélt közös emlékeket. Például, emlékeztek még a 
tanáraitokkal megtörtént vicces dolgokra?  Hogyha búcsúzóul elfogadtok tőlünk 
egy tanácsot… Sose feledjétek el, mennyit küzdöttek céljaitok elérésért! 

A 11. G osztály Arany János szavaival búcsúzik tőletek:  

"Útjaink százfelé válnak,  
de szívünk egy célért dobog,  
nekivágunk a küzdelmes mának,  
és épít karunk egy szebb holnapot. „  
(Arany János) 
 

Kívánunk nektek sok sikert és kitartást az érettségi vizsgákra, és reméljük, 
hogy a nehéz helyzet ellenére mindenki sikerrel teljesíti a feladatot! 

 

 
 


