Kis Gólyáink beavatása

A kilencedikes évfolyam október 28-án, az őszi szünet előtti utolsó nap, végre beavatásra került. A
szecska előtti órákban már mindenki javában készült a nagy eseményre. Legfiatalabb diákjaink
hatalmas izgatottsággal próbálták el még utoljára produkcióikat, míg a 12/c osztály az utolsó
simításokat végezte a beavatás helyszínén.
A hatodik órában elkezdődött az, amit már mindannyian nagyon vártunk. A kilencedikes osztályok
felsorakoztak a tornaterem hátsó részébe, egyfajta menedéket keresve, és hamarosan a kíváncsiskodó
diáksereg is betódult a tágasra nyitott ajtón. A zsűriben is elfoglalták helyüket a szerencsés tanárok,
ahol egyértelműen érezhető volt a női uralom.  Vári Tercia tanárnő, Gréczi Mária tanárnő,
Hegyesi Katalin tanárnő és végül, de nem utolsó sorban Nagyné Bérczes Zsuzsa tanárnő értékelte a
kilencedikesek teljesítményét.
A 9/a osztály óvodás jelmezben vonult fel Fluor Tomi Mizu című számára, ami egy jó kezdésnek
bizonyult, hiszen ezzel megalapozták a jó hangulatot. A közönség soraiban titkon sokan dúdolták a
dalt, ezzel bíztatva a „kicsiket”. Második fellépőként a 9/b osztály mutathatta be előadását Sp A
nevem Sp című számára, ami szintén nagy sikert aratott, hiszen az osztály tagjai öreg emberekként
tornáztak ill. táncoltak az öltözetükhöz megfelelő módon. Végül a 9/c osztály is a színre lépett hupikék
törpikék jelmezben, és VV Zsófi Rágógumi című dalszövegét felhasználva énekelték el saját
szerzeményüket, megkímélve minket a dal eredeti verziójától. :D

Miután a csapatok bemutatkoztak, elkezdődhetett az igazi beavatás, a 12/c osztály által kitervelt
kegyetlen feladatokkal. Az első ezek közül, igencsak tükrözte a szecskáztató osztály kreativitását,
hiszen eddig ilyen jellegű feladatot máshol nem láthattunk. A csoportoknak egy gördeszkán két wc
pumpa segítségével kellett megtenni egy bizonyos távot időre különböző pózokban, ami nagy sikert
aratott a közönség soraiban is. Ezenkívül, még rengeteg feladat volt a gólyáztatók tarsolyában:
Például az osztályokból öt-öt embernek kellett kiszívnia egy
gumikesztyűből időre a beletöltött üdítőt, ami
hagyjuk meg egy eléggé kínos feladat, de kis
gólyáink nem hátráltak meg még ettől sem. Majd
egy olyan feladat következett, ami miden
zsűritagot
mosolyra
fakasztott,
hiszen
osztályonként egy-egy fiút kellett kisminkelni
becsukott szemmel egy-egy lánynak. Bár a hölgyek
az életben előszeretettel használják ezeket a
nélkülözhetetlen kozmetikai cikkeket, most mégis
a rúzs néha az arcra került, a szemfesték pedig a szemöldök fölé, de így is profi sminkeseket

megszégyenítő módon festették ki a srácokat.  Továbbá csapatonként három-három embernek
verset kellett költenie egy választott tanárnőhöz az ő általuk megadott szavak segítségével. Zsuzsa
tanárnő két szerelmes verset is bezsebelt, de Hegyesi tanárnő sem panaszkodhatott, hiszen számára is
akadt egy udvarló. Úgy gondolom ezt a feladatot rendkívül kreatív módon oldották meg és adták elő a
kijelölt fiú diákok egy kis humorral fűszerezve. Mégis a legérdekesebb és legviccesebb feladat
mindenki számára az volt, amikor osztályonként két-két szerencsés diák, az egyik egy széken állva a
másik feje fölött tartva egy vízzel töltött lufit, találóskérdésekre kellett válaszoljon. Ha a válasz rossz
volt, a lufi durrant. Persze a jószívű 12/c osztály biztosított egy-egy esőkabátot és öt másodpercet a
kérdés megválaszolásáig. Azt meg kell hagyni, hogy mindenki nagy lelkesedéssel arra drukkolt, hogy
a diákok ne tudják a választ és a lufi kippukkadjon, de nagy bánatunkra sok helyes válasz született. A
szecskaavatót egy olyan feladat zárta, amitől mindenki nagyon rettegett: az éneklés. Azonban a
diákok ezt is nagyon jól megoldották, és hatalmas bátorsággal néztek farkasszemet a kinyomtatott
dalszövegekkel. Minden egyes feladatot követően a zsűri pontozással döntötte el ki is volt a legjobb.
Az eredményhirdetést már mindenki izgatottan várta. A 9/a a harmadik helyen végzett, ügyességük
és leleményességük példaértékű volt. A második helyen a 9/b osztály állt, akik rendíthetetlenül nagy
kitartásukat mutatták meg. Ahogy elhangzott a második hely kihirdetése, a 9/c osztály hatalmas
sikollyal örvendezett az első helyért. Megmutatták, hogy őszinte összetartással és egymás segítésével
ill. bíztatásával milyen sikereket tudnak elérni. Tehát a nyertes egyértelműen a 9/c osztály lett, akik az
ajándékok mellett elnyerték a szecskaavató szervezését is.
Összességében véve a kilencedikesek beavatása nagyon jól sikerült. A feladatok élvezetesek voltak
mind a néző, mind a gólyák számára, és a hangulat is felettébb szórakoztató volt. Reméljük még sok
ilyen szecskaavatót élhetünk meg együtt, az újabb kis gólyák beavatása során. 

Külön köszönet a DÖK-nek a szép ajándékokért és a 12/c-nek a szecskaavató megszervezéséért.
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