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Sok mindent köszönhetek a giminek. Kezdve attól, hogy nagyon sok tudást adott át 

számomra, amit még az egyetemen is hasznosítani tudok. Kitartást, hiszen a jó munkához ez is 

kell. És azt is, hogy merek mindig eggyel nagyobbat álmodni és célokat tűzni magam elé.  

Gimnáziumban eltöltött időm során új embereket 

ismertem meg, akik a mai napig a barátaim és még 

sokáig azok is maradnak, ezt biztosan tudom. Sok 

boldog és kevésbé boldog pillanatot élhettünk meg 

együtt.  Legkedvesebb emlékem ilyen téren az első 

kirándulásunkhoz kötődött, amikor is Magyarországon 

belül utazgattunk osztályszinten. Mindenki szép sorjában elfoglalta a helyét a kollégium 

szobáiban, mindenki tudta ki kivel lesz egy szobában, de én még nem tartoztam egyik csoporthoz  

sem. Ez még az első osztály legeslegeleje volt, tehát akik ismerték egymást régebbről, azok 

előnyben voltak. Meglepetésemre valaki megfogta a kezem és berántott az egyik hatágyas 

szobába és kijelentette: „Te most itt alszol velünk.”. Ettől fogva a szoba összes tagjával jó 

kapcsolatot ápoltam, egyre mélyült a barátságunk. Lilivel, aki szintén ebben a szobában 

tartózkodott, akkor találtunk egymásra igazán. Nem vittem papucsot zuhanyzáshoz és őt kértem 

meg, hogy kölcsönadná az övét. Azóta is hálás vagyok neki a papucsért, meg mindenért.  

Mindennapjaink a gimiben nem voltak mindig felhőtlenek, de visszanézve minden 

értelmet nyert. Emlékszem még a történelem felelésekre, a pár száz oldalakra - lehet hogy csak 

ötven volt, de az is soknak tűnt – melyet mind meg kellett tanulnunk. Az izgalmas biológia 

órákra, amikor boncolgattunk. Az uzsonna szünetekre, 

amikor a Pizza plusba siettünk, hogy időben sorra 

kerüljünk és finom pizzát együnk. A matek tanárnő 

lelkesedésére arra, hogy mennyire szeretett minket és 

hogy mennyi energiát fektetett bele a munkájába. 

Lehet, hogy nem sokat hangúlyoztuk annak idején, 

mennyire becsüljük őt. Sok tudást köszönhetek neki a 

mai napig is. És bár pszichológiát tanulok, időként előveszem a matek tudásomat is, csak hogy 

ne felejtsem el mit tanultam meg. Kikapcsolódásnak élem meg a matematikát. A gimnázium 
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segített abban is, hogy megküzdjek a stresszel. Mára már tudom, hogy mit kell tennem annak 

érdekében, hogy ne legyen úrrá rajtam, tudjam hatékonyan végezni a munkámat. 

Az osztályfőnökünkről is említést tennék, aki a fő kulcsa 

annak, hogy összetartó osztállyá kovácsolt minket. Én 

úgy érzem, hogy mi azok voltunk attól függetlenül, hogy 

osztályon belül voltak kisebb klikkesesdések, illetve hogy 

nem minden tevékenységet együtt végeztünk el. Amikor 

kellett számíthattunk egymásra, valamint a mai napig is 

így van ez. Szanaszét vagyunk a világban, de valamilyen 

erő mégis össze tud minket hozni egy gyors találkára. A 

tanárnő rendkívül sokat megtett értünk. Harcolt a mi 

igazunkért, harcolt azért, hogy valaki minél jobb jegyet érjen el. Küzdött azért, hogy mi minél 

sikeresebbek legyünk, veztetett minket a saját utunkon, amíg csak tehette. Sohasem mondott le 

rólunk. Segített nekünk még az érettségiben való felkészülésben is. Bármit megoszthattunk vele, 

mindig tárt karokkal várt minket. 

 Ballagás volt az a pillanat, amely megkoronázta a közösen eltöltött négy évünket. Ha 

újból meg kellene hoznom ezt a döntést, hogy hol tanulnák tovább, egyértelmű lenne a válaszom. 

Semmit nem változtatnék ezen a négy éven. Minden vidám, szomorú, dühös, stresszes és 

izgalmas pillanat együttesen alkotnak egy egészet a szívemben. Meghatározó pontja volt ez az 

életemnek, ebből alakultam, tanultam és formálódtam tovább. Köszönök mindent! 

Turu Rebeka 

2014-2018 

1.3-4.3 

 

 

 


