Szeretettel köszöntöm kedves régi és új diákunkat, régi és új kollégáinkat az új tanév első
napján. Janikovszi Éva írása felvetette a kérdést bennem is, vajon én szeretek iskolába járni?
Ha végig nézek most rajtatok, látom az ünneplőbe öltözött fiút és
lányt, akkor szeretek iskolába járni, de ha arra gondolok, hogy az
iskola mellett elsétálva néha „pöfékelő kamaszokat ” látok, akkor
nem szeretek iskolába járni. Ha hibátlan matematika dolgozat kerül
a kezembe és jelest írok rá, akkor szeretek iskolába járni, de ha
valakinek más iskolát kell javasolni, mert itt nem találta meg
számításait, akkor nem szeretek iskolába járni. Bizonyára sokan vagyunk azzal, hogy
érzelmeink fűződnek az iskolához, így most nem untatnám tovább a hallgatóságot a saját
érzelmeimmel.
Kedves új diákjaink, kilencedikesek, a Ti feladatotok ebben a tanévben beilleszkedni az új
iskolába, megismerkedni tanáraitokkal, osztálytársaitokkal, az új követelményrendszerrel.
Megtanulni máshogy tanulni, mint általános iskolában. Bizony a gimnázium közel 700
tanítási napja még előttetek áll, de készüljetek arra, hogy a felsőoktatási követelményrendszer
már elvárja tőletek egy idegen nyelvből a középfokú nyelvvizsgát. A felkészülés elkezdődött.
Kedves tizedikesek, ti már tudjátok, „mi fán terem a gimnázium”, a ti dolgotok ebben az
évben az, hogy figyeljetek a mennyiségre, a lehető legtöbb, legsokrétűbb ismeretszerzésre.
Lehet, még nem tisztázódott számotokra a továbblépés a gimnáziumból, nem tudjátok mihez
kezdetek majd két év múlva. Ezt szem előtt tartva nehogy megbánjatok valamit majd akkor —
miért nem tanultam többet, miért nem értem el jobb eredményt bizonyos tantárgyból --,
fektessetek tehát minél több a tanulásba.
Kedves tizenegyedikesek! Ti már a nagygimnazisták vagytok a minőségi munka részesei.
Hamarosan az érettségi megmérettetés áll előttetek, de nektek még van egy kis előnyötök a
végzősökhöz képest, egy kis haladék, amikor még ízlelgethetitek a döntéseteket, de már a
pályaválasztás konkrétan érint benneteket, tudnotok kell, milyen tárgyakat választotok
fakultációban.
Kedves Tizenkettedikesek! Rátok 150 tanítási nap múlva az érettségi megmérettetése vár.
Készüljetek erre minél többet, hogy majd sikeres felvételi eredményeitek is legyenek.
Céljaitok eléréséhez inspiráljanak titeket

– az előző tanév kiváló tanulói: Ducza Dorottya, aki a kilencedik évfolyam tanulója
volt, Nagy Noémi, a tizedik évfolyam tanulója és Bánfi Dániel a tizenegyedik évfolyam
tanulója, valamint
-- régi és új kiváló kollégáink. Itt szeretném bemutatni új tanáraitokat: Okumura-Bálint
Ildikó angoltanárt, Kovács Vilmos Ervin angoltanárt és Petró Melinda némettanárt.
Kedves Megjelentek, Alvin Topfler szerint a 21. szádban nem az számít analfabétának, aki
írni-olvasni nem tud, hanem aki nem képes tanulni, nem képes modernizálni a régit és nem
fogékony az újra.
Ezekkel a gondolatokkal a 2017/2018-as tanévet ünnepélyesen megnyitom.
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