Kedves Diákok!
Az idei tanév márciusa minden szempontból, így a diákélet tekintetében is változásokat hozott. Életünk
nagy fordulatot vett. Bezártak a kapuk, üres nélkületek a gimnázium, akárhányszor bemegyek az épületbe, várom, hogy valamelyőtök beforduljon a folyosón és hangosan köszöntve mosolyt csaljon az
arcomra. Hiányérzetem van, mert elmaradt az éves diákközgyűlés, a tradicionális sportnap a sok-sok
mókás pillanatával, a nagy versengésekkel és ugyanígy elmaradt a diákelnökválasztást megelőző kampány, a választás izgalmai, a győzelem felhőtlen öröme.
Azt gondolom, hogy jó kis évet tudhatunk magunk mögött. Emlékezzetek csak a gólyatábori és erdei
tábori eseményekre, a gólyaavatás vidám pillanataira, a Kutatók napi programra. A diákönkormányzat
tagjai mindenütt helyt álltak, mindenütt segítettek iskolánk külső megítélését tovább javítani. Minden
osztály becsülettel kivette a részét. A mostani végzősök különösen! A szendvicsbüfé meghozta az ötletet a jótékonysági sütivásár megszervezéséhez. Nagyon jó volt látni a boldog arcokat, jó volt látni,
mennyire igyekeztek. Nagyon büszkék voltunk Rátok, mennyire segítőkészek vagytok. Terveztük, hogy
hagyományt teremtünk, tovább folytatjuk… sok tervünk volt még. Nagyon szépen köszönöm Bognár
Réka, diákpolgármesterünk alapos munkáját, pozitív hozzáállását minden feladathoz és egyben köszönöm az osztálytitkárok közvetítő munkáját is!
Egy közösséghez való tartozás érzését nagyon sok dolog erősítheti: a közösen átélt élmények, osztálykirándulások, a kalandok, az órai viccelődések, lógások, a dolgozatok izgalma, elődeitek Rátok hagyott
tradíciói, mindezek kötik össze a jelent és a múltat. Életünk során az iskola, az iskolai közösségek, így
akár a diákönkormányzat is nagyon fontos közösség. Amit a tudáson, a tanultakon kívül magatokkal
visztek, azok az a közös emlékek, a padban töltött évek! Az idei évben azt gondolom, csupa olyan dolgot
éltetek át, amelyekre évtizedek után is szívesen emlékeztek majd, amelyekre büszkén mondhatjátok:
JÓ VOLT VBG-SNEK LENNI!
Most kicsit rendhagyó módon írjuk tovább közös iskolai történelmünket és az internet adta lehetőségek kihasználásával biztosítjuk a jövőbeli munkánkat: online diákönkormányzati választást szervezünk.
Kérlek Benneteket, minél többen vegyetek részt benne!
A végzősöknek nagyon sok sikert kívánunk az előttük álló megmérettetéshez!
Vigyázzatok Magatokra! A mielőbbi viszontlátás reményében:
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