(Szubjektív) iskolatörténet 1998-ból
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szocialista kisváros. Ebben a kisvárosban fiatal
emberek a jövő ígéretében bízva, gyermekeik érdekében dolgoztak azon, hogy megkezdődjön a
városi középoktatás.1953 ősze: 72 tanuló követi figyelemmel a tanárok magyarázatát, helyet kapva
egy általános iskola két termében.
1963 őszén birtokba vehetik a város egyik legszebb épületét, iskolánkat. Az akkor még névtelen
iskola aztán 1967-től hosszú ideig a Dr. Münnich Ferenc névre hallgatott.
Majd jött a rendszerváltás és iskolánk búcsút intett „régi szép” nevének, ma már Széchenyi István
Gimnáziumként ismert. 45 évével középkorúnak mondható, és mindig próbál lépést tartani a korral,
de mint minden vele egykorú, néha ragaszkodik bevett szokásaihoz. Hogy mi rejtőzik az előző
mondat tartalma mögött?
1992-ben az új szárny megépítésével és az emeletráépítéssel iskolánk életében minőségi változás
ment végbe. Vagyis a hagyományos négyosztályos képzési rendszer mellett megindult a
nyolcosztályos gimnáziumi képzés. 11 éves lurkók vegyültek a „nagyokkal”. Azóta is idegesítik
őket az állandó sikoltozásukkal, rohangálásukkal a folyosón, és ami a legbosszantóbb, panaszos
arckifejezéssel rohannak a legközelebbi tanárhoz, ha valakit (a nagyok közül) rajtakapnak illegális
dohányzáson (tisztelet a kivételnek). Azért jó, hogy itt vannak, legalább javítják iskolánk
tanulmányi átlagát.
Iskolánkban nem csak a kicsikre fordítanak rengeteg figyelmet. Nagy figyelem hárul a
hagyományos „gimisekre” is. Igyekeznek megfelelni az aktuálisan jelentkező igényeknek, és
igazodni a gyerekek sajátos érdeklődési területéhez. Értem ez alatt azt, hogy a matematika-fizika
tagozat, az angol nyelvi, illetve a német nyelvi tagozat mellett tavalytól képzőművészeti tagozatot is
indítottak, de igény mutatkozott az emelt óraszámú biológiaoktatás iránt is.
A 11-12. évfolyam tanulóinak lehetőségük nyílik arra, hogy két kedvenc tantárgyukat még plusz
heti 3-3 órában tanulhassák. A fakultáció felvétele nem kötelező, de erősen ajánlott, hiszen ez is
erősítheti továbbtanulási szándékaidat. Rosszabb esetben teljesen elmehet a kedved a választott,
eddig kedvelt tantárgytól.
A negyedik, illetve nyolcadik év után sikeres érettségit tehetsz, ha óhajtasz, magyarból, matekból,
történelemből, egy idegen nyelvből és egy szabadon választott tantárgyból. Ezek után pedig
oldaladon a ballagási tarisznyával mehetsz a nagybetűs életbe.
Tettem már említést arra vonatkozóan, hogy iskolánknak vannak megszokott, régi múltra
visszatekintő hagyományai. Ide sorolhatjuk a kellemetlenségek, szivatások sorozatából álló
gólyaavatót. E program hasznos lehet az iskola összes tanulója számára. Az elsősök megtudják,
hogy mihez tartsák magukat a hátralévő időben (ha addig nem jöttek volna rá), és fény derül arra is,
hogy kire nem lehet számítani az osztályéletben. A nagyok kiélhetik az összes bennük rejlő
gonoszságot, szadizmust és perverzitást. És ha jól megfigyeljük a gólyákat, idegesítőbbnél
idegesítőbb arcokra lehetünk figyelmesek, akiknek kritizálása szinte mindig felüdülés két óra
közötti szünetben. Amióta iskolánkat Széchenyinek hívják, minden évben megrendezik a Széchenyi
hetet. Ezen a héten szinte minden van, ami egy diák életében fontos lehet. Tanulás, versengés,
szórakozás, de ezen a héten zajlik a Hallowe’en vetélkedő is. A félelmetes, boszorkányos este angol
nyelven folyik, és az ijesztő jelmezekbe bújó csapatok tagjai különféle mókás feladatokban vesznek
részt. Ezen a vetélkedőn a város összes középiskolája képviselteti magát. Tavaly rendezték meg

először iskolánkban Valentin napján (és remélem ebből is sikerül majd rendszert teremteni) a
Szerelem első látásra c. vetélkedőt. Kitűnő alkalom nyílhat ekkor a kiszemelt áldozat
behálózására, de csak akkor, ha tudod, hogy mi a jelszó.
Nálunk – mint minden – a farsang is roppant igényes keretek között zajlik. Aki ellátogat ekkor
iskolánkba, élvezheti a teaház idilli hangulatát, táncolhat a diszkóban és a nosztalgiabulin, s rázhatja
a fejét a rockkoncerten.
Hogy a gimnázium diákjai ne érezzék elnyomva magukat a tanáruralomban, érdekeik képviseletére
és a diáktanács élére diákigazgatót választanak minden évben. Általában két-három párt szokott
pályázni erre a nemes posztra, az egy hétig tartó versengés alatt dől el, ki a legalkalmasabb erre a
feladatra. Természetesen nem maguk között döntik el, hogy ki a legjobb, programok, reklámok,
videók segítségével szereznek maguknak pártolókat, és persze mindig a legjobb fejeké, a
legmenőbb srácoké a győzelem.
Iskolánk talán legrégibb hagyománya a négyévenkénti verőcemarosi kirándulás, melyen az egész
iskola részt vesz. Ez volna az az egyetlen dolog, amiért érdemes lenne osztályt ismételni.
A németet tanuló diákok számára létesített dortmundi kapcsolat már 11 éve tart. Minden tanév
őszén a magyar diákok látogatnak Dortmundba, tavasszal pedig mi várjuk vissza őket.
Zenei életünk is igen aktív. A szünetekben lévő zene mellett két kórus is működik az iskolánkban,
egy kamara- és egy vegyeskórus. Különböző fesztiválokon vesznek részt kimagasló teljesítménnyel.
Sokat köszönhetünk a testvérkórusi kapcsolatunknak is. A nagy múltú pécsi Nagy Lajos
Gimnáziummal kötöttünk szoros barátságot, mely fenntartása érdekében kétévente közös
hangversenyt rendezünk.
Ezek a felsorolt programok, események is nagyban hozzájárulnak iskolánk családias, kellemes
légköréhez, tanáraink teljes odaadással formálnak minket, próbálják lekötni figyelmünket, és ha
problémánk van, mindig készségesen kezelik azt. Adódó félreértések csak a rajtakapott
dohányzásból és az igazolatlan órák számából lehetnek. Az ilyen azonban hol nem fordul elő?
Összességében büszkék lehetünk iskolánkra, hisz a maga 45 évével példás embereket nevelt,
tanított, kik ma tanárok (közülük jónéhányan itt tanítanak iskolánkban), orvosok, színészek stb.,
városunk értelmiségi rétegét képezik.
Most 1998-at írunk, és a város már nem szocialista, de gimnázium még van, nem is akármilyen
eredményekkel. Nem hiába dolgoztak érte a fiatal emberek, és mi nem hiába tanulunk. A mesének
itt vége, aki nem hiszi járjon utána!
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