
Kedves leendő Gimnazisták! 

  Emlékszem, mikor először léptem be az Ady kapuján, izgultam, hogy vajon milyen is lesz az 
az óra, amelyet éppen meg szeretnék látogatni, de volt valami, ami még jobban érdekelt, 
vagyis inkább, amitől a leginkább féltem… 
  Hisz’ annyi iskola van Debrecenben: Kossuth, Fazekas, Tóth Árpád, stb.- és természetesen 
az Ady. Vajon melyik suli számomra a legjobb? Melyik az az iskola, ahol az elkövetkező 
négy évet hasznosan tölthetem el? Millió apró, de fontos kérdés, amelyekre persze akkor nem 
csupán én kerestem a választ, de mindegyik társam is, és most Ti ugyanezeket a kérdéseket 
teszitek fel magatoknak, szüleiteknek. Vártok a feleletre… 
  Sajnos ezeket a kérdéseket senki nem tudja megválaszolni. Nektek kell eldöntenetek, hogy 
melyik iskola az, ahova tartozni szeretnétek, ahol azt tudjátok tanulni, ami Titeket érdekel.  
  Amint beléptem az ajtón, megláttam a hatalmas tömeget: mindenki arra várt, hogy 
elkezdődjön a nyílt nap. Miután akkori osztálytársaimat nagy nehezen megtaláltam, 
elindultunk a tornaterembe, ahol igazgató úr köszöntött minket. Már akkor sejtettem, szavait 
hallgatva, hogy különleges helyen járok. 
 Ha jól emlékszem, először angolórára ültünk be. Megfigyeltem, hogy a diákok örömmel 
vettek részt az óra menetében, lelkesen válaszolgattak. A tanár minket, „nézőket” is bevont a 
munkába. Így észre sem vettük, hogy milyen hamar telik az idő: kicsöngettek.  
  A folyosóra lépve láttam, ahogy a gimisek csoportokba verődve, jókedvűen vonulnak át 
egyik teremből a másikba. Éreztem: családias hangulat vesz körbe. 
  Ezután teltek- múltak a hónapok, megírtam a felvételi teszteket, beadtam a jelentkezésemet 
több helyre is, de az első helyen az Ady angol két tanítási nyelvű osztályát jelöltem meg. Le 
se lehet írni szavakkal, mennyire megörültem, amikor megkaptam az értesítő levelet arról, 
hogy felvettek ide. 
  Persze, ekkor megint hatalmába kerített a félelem, hogy mi lesz, ha nem fog menni, nehéz 
lesz, nem fognak kedvelni az osztálytársaim… De minden szorongásom elmúlt az első nap 
után. 
  Most végzős vagyok. Előttem az érettségi, jelentkezési lapok leadása…és ez az utolsó 
esztendő, amit itt tölthetek. 
  Hihetetlen, milyen gyorsan elszállt ez az öt év. Jó itt lenni. Rengeteg élménnyel fogok 
elballagni innen: elsősavató, Ady- napi versenyek, osztálykirándulások, budapesti kirándulás, 
szalagtűző… A felsorolásból nem hiányozhatnak a vicces, megható pillanatok, fantasztikus 
tanáraim és az osztálytársaim sem. 
  Nem bántam meg, hogy az Adyba jelentkeztem. Sőt… 
  Kívánom Nektek, hogy Ti is találjátok meg álmaitok iskoláját, ahogy én is megtaláltam a 
számomra tökéletes gimit! Higgyétek el, megéri az Adyba jönni! Felejthetetlen élmény…   
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