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12/B osztály
Általános gimnáziumi osztály, remek beiskolázás 29 fő indulással, 30 fő
végzőssel. A tanulókat 2018 ban Zieger Krisztina tanárnő nyerte meg, aki 2020ig vezette az osztályt. Ezután Dónay Beatrix lett a diákok vezetője. Nagyon sok
eredmény van, amikre büszkék lehetünk: Farkas Máté karate Európa bajnok,
Scheiber Vivien, Németh Dominika Kosárlabda Diákolompia részvétel, Góber
Diána, Góber Tamara Országos Tánc Európa bajnokság, sok nyelvvizsga,
előrehozott érettségi.
A végzős osztályfőnökök szavait idézem.:
Nem aki lángot ölel, nem az a bátor, hanem aki embert, egészen lassan égőt ölel csak az a bátor –mondja Ancsel Éva.
Nem tudom, hány búcsút bír elviselni az ember. Talán többet, mint gondolná.
Tanérként mindig búcsúzni kell, sokkal nehezebb feladat, mint tanítani. Mert nem
ismerem a végkimenetelét. Nincs megszokott kicsengetés, amikor tudom,
távozhatok. Magyar nyelvet és irodalmat tanítok. Tudnom kellene, hogyan bánjak
a szavakkal. Azonban az életben vannak helyzetek-mint a jelenlegi-, amikor az
ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud a szívével.
A beszéd elején felsoroltuk büszkeségeinket. De azt tudjuk, a szeretetnek nincs
szüksége eszményi alakokra. Nem kell, hogy teljesítmény álljon mögötte. Mit
szeretek, tisztelek bennetek? Igazából mindent. A visszafogottságot, az őszinte
szó bátorságát, a humort-ami az intelligencia egyik fokmérője-, és a komolyságot
,amikor szükség idején beleálltatok a munkába .Őszintén szólva hálás vagyok
mindazért, amit Tőletek kaptam. Megtiszteltetés volt számomra, amikor
Igazgatónő arra kért, legyek az osztályotok vezetője Zieger Krisztina tanárnő
távozása

után.

Nem

féltem

belevágni,

hiszen

ismertelek

Bennetek

magyartanárként. Minden várakozásomat felülmúlt ez a két év. Nagyszerű érzés
volt bemenni az órákra, mert tudtam, otthon vagyok, együtt vagyunk.
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Azt mondják, van aki nem tudja kimutatni a szeretetét. Szerintem a szeretet az
egyetlen, amit nem kell megmutatni. Tévedhetetlen jele van, amit behunyt
szemmel, szavak nélkül is azonnal észre lehet venni. A szeretetből ugyanis meleg
árad. Én ezt éreztem, amikor megkaptalak Bennetekeket. Feltétel nélküli,
elfogadó szeretetet.
Minden nap tiszta lap: írd rá, amire emlékezni szeretnél. Szeretettel hallgatjuk,
mire emlékeztek legszívesebben.
IDÉZETEK
Nehéz elszakadni emberektől! Azt hisszük, szabadok vagyunk, s mikor
szabadulni akarunk, megtudjuk, hogy mozdulni sem tudunk.

