
Az elsősavató, mint közösségformáló erő 

  Elsősavató- mi is juthat ilyenkor eszébe a diáknak? A kitartás, a versenyszellem. …Igen, 
ezek is részei voltak a megmérettetésnek, de úgy gondolom, még ennél is fontosabb cél 
érdekében alakult ki iskolánknak ez a hagyománya: az összetartásért és a vidám hangulatért. 
  Már az első héten elgondolkodtató, kreatív feladatokat kaptunk. Azt hiszem, senkit sem kell 
emlékeztetnem a „Hupikék törpikék”, az „Őrült tudós”, illetve „A jövő divatja” nevet viselő 
jelmezekre. A legtöbb diák igencsak leleményesnek bizonyult már ekkor is.  
  Pár nappal később, szeptember 8-án az osztályok már a következő teendők miatt izgulhattak. 
Ezt a napot sok-sok készülődés előzte meg, hiszen írnunk kellett egy osztályindulót és 
koreografálnunk egy táncot, amit ezen a napon bemutathattunk. Ám az elsősavató egyéb 
kihívások elé is állított minket: például verset kellett énekelni különböző stílusokban, az 
utcáról hozni egy fehér táskás nőt, petíciót írni. Összesen tíz feladatot kellett megoldanunk, 
így minden csapatnak jó esélye volt rá, hogy legalább egyszer magáénak tudhassa a 
maximális pontszámot. Több kiemelkedő produkciót láthattunk. Volt olyan osztály, amelyik 
az osztályindulóban bizonyult legyőzhetetlennek, mások a süteményevésben.  
  A versenyszámok közül a kanállal való bűvészkedés mellett talán csak az „almaátadás” 
bizonyult nehéz kihívásnak. A többször is leejtett gyümölcs végül mindenhol elért a célig, ám 
ez nem kis munka eredménye volt.  
 Az osztálytáncok voltak ennek a feledhetetlen napnak a megkoronázói. Az ötletes 
koreográfiák lenyűgözték a zsűrit, ami a pontszámokban is meglátszott. 
  A megmérettetések végén kissé fáradtan, de boldogan vonultunk ki a tornateremből, hogy 
felszabadultan szórakozhassunk tovább. Ráadásul még hátra volt az eredményhirdetés, így 
mindenki kíváncsisággal vegyes izgalommal érkezett meg  a „táncparkett”-re. Alig egy óra 
múlva meg is voltak  a helyezések, amit már  feszülten vártunk. A kihirdetés után boldogan 
táncoltuk végig az este további részét.  
  Úgy gondolom, ez a verseny teljesítette feladatát, hiszen az osztályok tanulói csapattá értek a 
programsorozat végére.  
  Örülök, hogy részese lehettem ennek az elsősavató szertartásnak, és alig várom, hogy 
megtapasztaljam jövőre, milyen a nézők között lenni. 
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