
Gólyaavató a Báthoryban 

Minden évben eljön ez az alkalom, miután a „frissen szabadult” általános iskolások 

belépnek a középiskola kapuin, és az új közösségben a legtöbben még úgy érzik, idegenek 

veszik körül. Az összeszokás nagyon nehéz, de segíti a sokféle sulis rendezvény, az 

osztályfőnöki órák és természetesen a gólyaavató. 

Idén, azaz 2016-ban a 10. C osztály szervezte meg iskolánkban ezt a programot. Az 

egész 9. évfolyamot meghívták, de - sajnos - nem minden osztály jelent meg. Nem tudták, 

miről maradnak le… 

Az alapkoncepció az volt, hogy minden kisgólya vagy pizsamában jöjjön a 

nagyszünetben az aulába, vagy sehogy (legtöbben az utóbbit választották). A megjelenteket – 

osztályfőnökeikkel együtt – megcsodálhatta az egész iskola. A tanítási nap végén további 

feladatok várták a kilencedikeseket az aulában. Kiemelném a legnagyobb „kihívást”, amellyel 

kapcsolatban az előzetes kiírásban csak annyi szerepelt, hogy hozzunk négy pár tornacipőt. 

Először sejtésünk sem volt, hogy mit lehet ezekkel csinálni, meg is kezdődtek a találgatások, 

sőt a rémhírek is gyorsan terjedtek a kilencedikesek között. Aztán a „műsorvezető’’ elmondta, 

hogy egy „versenyautó nélküli Forma1 verseny” következik, a járműveket egy-egy kisgólya 

fogja helyettesíteni. A cipők pedig a kerékcserékhez szükségesek. - Eddig okés – gondoltuk, 

de még nem tudtunk mindent. Jött még egy csavar: az egész távot időre és négykézláb kellett 

megtenni az aula fölötti galérián…  

A pontgyűjtő verseny végén kihirdették az eredményeket. Ötödik helyezett lett az 1/9. 

k osztály, jutalmul kaptak egy seprűt, azaz ők takarítottak az avató végén. Negyedik helyezést 

ért el az 1/9. b. Az 1/9. a osztály érdemelte ki a harmadik helyet, ők a zsűri elismerése jeléül 

fogkrémmel töltött Oreót vehettek át.. A már majdnem, de csak majdnem győztes osztály a 

9. C lett. A képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára pedig a 9. D osztály léphetett. Ez az 

osztály kapta meg az iskola „Gólyamadarát” és a velejáró lehetőséget arra, hogy ők avassák 

fel a 2017-ben érkező kilencedikeseket. 
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