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 Volt egyszer egy osztály, amely a pincéből indult, és szinte a padlásra jutott. Nagy súly nehezedett 

vállukra, hiszen ők voltak az első H-s természettudomány osztály. IX.-ben még nem számítottak arra, hogy 

milyen gyorsan elrepül ez a négy év, és arra sem gondoltak, hogy mennyi megpróbáltatás éri majd őket. Volt 

részük örömben és nehézségekben is, de szerencsére, sokszínűségüknek köszönhetően mindenen 

átküzdötték magukat. E színes társaságban hangszeren játszanak, rajzolnak, táncolnak, énekelnek és jó 

eredményeket érnek el, meg természetesen az is előfordul, hogy lógnak. Sokszor összevesznek ők, de 

biológiaórán mindig kibékülnek. Próbálnak feljebb törni, de néha pórul járnak, mint amikor tanárostól 

bezáródtak az osztályba. Tanulásban nem a legjobbak, de visszatekintve talán nem is ez a legfontosabb, 

hiszen legjobbnak nemcsak jegyekben kell lenni, hanem emberségességben is, és ebben náluk nincs hiány. 

Osztályközösségük nem tökéletes, folyton alakult, valamilyen módon még mindig formálódik.  

 Tartsunk most egy kis seregszemlét, hogy lássuk, kik is tartoznak ebbe a közösségbe: 

Osztályfelelősük Sika, követi is őt a csapat. 

Picuri a csoport hangja, szavát senki nem tagadja. 

Van közöttük örök kicsi, kinek neve Brigi. 

Noémi és Iza gyorsan szalad, Annamari a matekkel jól halad. 

László József mondta vala, bogyós lélek, menjél haza. 

Tamási Áron náluk járt, s bemutatta Róbert fiát. 

Ellenőrzőbe portré került, s igazgató urunk jókat derült.  

Nyúl úr folyton elkésik, hisz órája mindig elromlik. 

Táncolni is tudnak páran, Gyöngyike, Petra, Blanka, hárman. 

Tamás, Zsombi mindent megszerel, telefonod hozzuk bátran vidd el. 

Orsi kémiazseni, hozzá kísérletezni bármikor lehet menni. 

Reni, Anett jó barátok, vidám dalukat halljátok. 

Zsófi, Emő, Ildi, Csilla, segít rajtad, ha kiáltásod hallja. 

Blanka, Anna énekelnek, őket figyelmesen hallgasd meg. 

Három fiúnk vagyon még: Ádám, Ábel és Gellért. 

Láthatjátok már a képen, kik laknak a 102-es teremben. 

 Ők tehát a H osztály, amelynek tagjai ismeretlenként álltak egymás mellett 3 és fél évvel ezelőtt, de 

mára már erős barátságokat kötöttek. Közösségük sziklájáról néhányan lemorzsolódtak, de helyettük 

másokat hordott hozzájuk a sors szele. Így alakultak, egymásba kapaszkodva erőssé és rendíthetetlenné. 

 Várady János szavai most is találnak rájuk: „Ezek a csillogó fekete szemű gyerekek nem maguk 

váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet. Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást 

érezzük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem”. 

 


