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 2010. szeptember 13-án az angolok és a németek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 55-ös 

termében békeszerződést kötöttek. 

 Bár kezdetben egymás számára idegenek voltunk, hamar összebarátkoztunk. Mindenki 

rátalált kedvenc padtársára és a legjobb barátjára. A kirándulásokon sokmindent megtanultunk: 

ügyeljünk társainkra, lazítsunk, amikor ott az ideje, és a legfontosabb, hogy megfogadjuk az 

osztályfőnöknő jó tanácsait. 

 E négy év alatt megtanultuk az indukció és a dedukció fogalmát, a Pater nostert, az Otto 

motor felépítését és működését, a gazdaságtan alapját és képleteit, matematikából a mátrixokat és a 

determinánsokat, angolból az igeidőket, németből a múlt időt, földrajzból a hőmérsékleti inverziót, 

míg történelemből gyakorlatilag a híres ütközeteket. De nemcsak ezeket, ugyanis tanárainktól 

megtanultuk mindazt, ami szükséges az érettségire. 

 Sok tanártól viszont azt is megtanultuk, hogy többet ésszel mint erővel, a rossz jegyeket ki 

lehet javítani és ugyanakkor azt is, hogy ügyelnünk kell épségünkre. Mindennap megmásztuk a 

Bolyai-tetőt, mint a vérbeli hegymászók a Mont Blancot. 

 Mindeddig a tanulásról beszéltünk, de nagyon sokmindenre rájöttünk, amit nem könyvekből 

olvastunk vagy  tanárok magyarázták, hanem a diákélet tanított rá: 

 Először is, ne használd a szundi gombot, ha nem akarsz elkésni. 

 Az, ahogyan önmagadat látod, ugyanannyira fontos, mint ahogyan mások látnak téged. 

 Nehéz igaz barátokat találni. Ne hanyagold el őket! 

 Ha jól tudsz bánni az emberekkel, sokkal többre viszed az életben, mint gondolnád. 

 Ami egy életre szól az az, hogy nem számít, mi történik. Sose add fel! 

 E négy év alatt, hol a mélyben, hol a magasban voltunk, a nehéz pillanatokat átvészeltük, a 

könnyűeket elfeledtük. A Bolyai egész életre szóló tanításaként viszont azt, hogy mindig legyél ember 

a talpadon és úgy viselkedj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, nem feledjük. Hiszen 

Arany Jánossal szólva: 

"Legnagyobb cél pedig itt - e földi létben  

Ember lenni mindig, minden körülményben."  

 Osztályunkat sokan próbálták nevelni, az akadályokat sikeresen átvészeltük, és végül 

megfeleltünk a tanárok elvárásainak. Most már kijelenthetjük, hogy „Na, gyerekek! Ez egy vicces 

háború volt!” 


