
Mindszentys éveim 

„Egy utca- vagy intézménynév persze alig több üres szónál, ha a névadó története nem kerül 

be a közösség kollektív emlékezetébe. De mégis több, mintha ez sem lenne, és már a név is 

elillanna az emlékekből.” 

(Nyáry Krisztián) 

Szerencsére a Mindszenty-közösség szellemiségére nem az üresség jellemző. A mi 

kollektív emlékezetünkben bent él az érték, ezért is olyan nagyszerű ennek a közösségnek a 

részesének lenni.  

Amikor 14 éves voltam, életem talán egyik legfontosabb döntését kellett meghoznom. 

Azt, hogy mit kezdek az életemmel, hogy merre megyek tovább. Tisztán emlékszem, hogy 

mikor döntöttem úgy, hogy ide, a Mindszenty József Gimnáziumba fogok jelentkezni. 

Rengeteg érv szólt mellette, és én nagyon lelkesen döntöttem a javára. Akkoriban ez vált a 

legnagyobb vágyammá. Azt a napot sem törölheti ki semmi a memóriámból, amikor 

megkaptam az értesítésemet arról, hogy felvételt nyertem. Napfényes áprilisi délután volt, és a 

választ tartalmazó borítékot édesanyám adta a kezembe. 2011 nyarát azzal töltöttem, hogy 

bizakodóan ábrándoztam és álmodoztam az akkor még oly’ nagyon ismeretlen gimnazista 

évekről. Amikor először beléptem a kőfallal keretezett zöld fémkapun, már éreztem, hogy jó 

helyen vagyok, megtaláltam a helyem. Bár az elején rizikósan nehéz és idegen volt minden, 

de a közösség, a kedves emberek, és maga a valahova tartozás magához vonzott engem is. 

Amikor valaki megkérdezte, hogy hol tanulok - és én válaszoltam, az nem csak annyit rejtett 

magában, hogy bejárok egy intézménybe könyveket lapozgatni. Számomra mindig többet 

jelentett. Onnantól kezdve valaminek a teljes jogú tagjává váltam. Büszke voltam és vagyok 

ma is, ha azt válaszolhatom, hogy a Mindszenty Gimnázium tanulója vagyok. Illetve pár 

hónap múlva már csak „voltam”. Én itt nem csak a tanterv által előírt és megkövetelt dolgokat 

tanulhattam meg. Értékrendet kaptam, fogalmat a világról, életre szóló barátságokat kötöttem. 

Hogy ilyen jól érezhettem itt magam, az valószínűleg köszönhető az osztályomnak is. Az én 

osztályom nagyon színes és nagyon bohókás. Az egyik legnagyobb létszámú társaság. Bár 

mindig sokat civakodtunk, mindig-mindig összetartottunk, ha a szükség úgy kívánta. A napok 

jó hangulatban teltek, odafigyeltünk egymásra. Örülök, hogy kamasz éveim során Ők, ezek az 

emberek kísérhettek végig. Sokat köszönhetek az osztályunk vezetőjének is, aki teljesen a kis 

csapatunk tagjává vált, a közvetlen kapcsolat miatt. A fantasztikus kirándulások 

megszervezése az Ő érdeme. Az iskolának köszönhetően látogathattam el először külföldre, 

és pillanthattam meg először a tengert is Trieste kikötőváros partjainál. Életem egyik legszebb 



kalandját is itt, ebben a közösségben élhettem meg. Eljutottam az Egyesült Királyságba. Az 

utazás minden perce varázslatos volt. Sosem fogom elfelejteni, ahogy azt sem, hogy „innen” 

indulhattam el. 

 

 

 

Ezen felül bármilyen tanulmányi nehézségem akadt, felkereshettem bármelyik 

illetékes tanárnőt, tanár urat, Ők azonnal feltétel nélkül a segítségemre voltak.  

Mi az iskolában a sok programnak köszönhetően jó kapcsolatban vagyunk más 

osztályok tanulóival is. Nem szigetelődünk el, hanem közösen érezzük jól magunkat. 

Szerintem ez fontos értéket hordoz magában, számomra ezt jelenti mindszentysnek lenni.  

Az uniformitás, a szabályaink, a közös, minden hónap első péntekén ünnepelt mise, a 

minden évben megrendezett szeretetvásárok, tehetségkutatók, gólyaavatások, és megannyi 

piros betűs ünnep mind része ennek a csodás egésznek. 

A tovarepülés legnehezebb része az elbúcsúzás lesz. Elbúcsúzás attól, hogy ide 

tartozom. De a sok emlék azt mondatja velem, hogy aki valaha is mindszentys volt, az, az is 

marad mindig. Ha újra 14 éves lennék, és újra meghozhatnám azt a fontos döntést, hogy hova 

tovább; százszor-, ezerszer is újra a Mindszenty Gimnáziumot választanám.  

 

Szalai Szimonetta (12.b) 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

 


