A 12. a osztály 31 tanulójának már 32 előrehozott tantárgyi érettségi vizsgája van, a legtöbb
németből, latinból és informatikából. Nyelvvizsgából már 49 db lapul a zsebükben, ebből 6
felsőfokú. Osztályfőnökük az elmúlt 7 évben Helfrich Nikolett tanárnő volt, aki tiszteletre
méltóan sok energiát fektetett a nevelésükbe és az osztályközösség folyamatos formálásába. A
tanárnő a következőképpen jellemezte az osztályát:
A 12. a osztály az igazán éles helyzetekben tudta legjobban megmutatni, mi mindenre képes.
A határidők közeledte hihetetlen motivációs erővel bírt nemcsak a házi vizsgák, hanem pl. a
néptánc-illetve szalagavató táncbemutató előtt is.
A közösség erőssége abban rejlik, hogy bár tagjai egész eltérő személyiséggel bírnak,
kritikus meglátásaikat, egyéni véleményüket sose szégyellték kifejezésre juttatni. Ebből
adódóan a közös osztályfeladatok általában heves vitákkal kezdődtek, a végeredmény
azonban mindig fergetegesre sikerült. A legemlékezetesebb talán a tavalyi BKTN Irodalmi
kávéháza volt, melyben mindenki személyre szabott részfeladatot vállalt. Lelkes, kitartó
csapatmunkával vonzó és hangulatos közösségi teret hoztak létre az iskola klubhelyiségében.
A váratlan helyzeteket és az évfolyamban bevezetett változásokat nyitottsággal és rugalmasan
fogadták, egymáshoz pedig elfogadással és nagy türelemmel viszonyultak.
Az osztály az itt töltött 8 év alatt alapos, kitartó munkájának köszönhetően egyenletesen jó
teljesítményt nyújtott úgy, hogy sokan emellett sportban vagy a művészetek területén is ki
tudtak teljesedni. Bár csendesnek és visszafogottnak nem nevezhetjük őket, azt mindenképp
elmondhatjuk, hogy a 12.a egy egyénileg és csapatban is kimondottan értékes és kreatív
közösség.

A 12.b osztályban is szép eredményekkel dicsekedhetnek már most is, 46 előrehozott
érettségi vizsgával, 47 középfokú és 7 felsőfokú nyelvvizsgával vágnak neki a hétfőn kezdődő
érettséginek. Osztályfőnökük végig, 8 éven át Haraszti Zsuzsanna tanárnő volt. Aki ezt nem
próbálta, nem tudja elképzelni sem, mennyi munkát jelent okosan terelgetni, nevelni,
lelkiismeretesen képviselni ennyi gyereket, ennyi éven keresztül. A tanárnő az osztályát így
jellemezte:
Az osztály 33 tanulóval vált Batthyánys diákká, majd 7. osztály decemberétől 34 főre bővült.
A gimnázium történetében ez az első olyan osztály, amelynek a fele 8 éven keresztül
folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetett, azaz kitűnő vagy jeles
bizonyítványt szerzett. Két diák már felvételt is nyert egy-egy külföldi egyetemre Angliába,
illetve Skóciába.
Egy kedves kolléganő által „csodaosztálynak” nevezett diákközösség a kezdetektől fogva
összetartott, mindig számíthattak egymás segítségére nemcsak a tanulás terén, hanem az
iskolán kívüli gondjaikat, örömeiket illetően is.
Nagyon fognak hiányozni az osztályfőnöküknek.

A 12.c osztály 5 évet töltött velünk. Ők 8. osztály után, még a 8 évfolyamosoknál is nagyobb
túljelentkezés kiválasztottjaiként nyertek felvételt, az ún. 1+4 évfolyamos tagozatunkra. Egy
év nyelvi előkészítő után 4 évig sajátították el a gimnáziumi tananyagot. Két osztályfőnökük
is volt: Scheuer Zsuzsanna tanárnő távozása után a korábbi osztályfőnök-helyettes, Tóthné
Őry Katinka vette át a stafétát, aki maga is 12.c osztályosként végzett iskolánkban. Egyetlen
percig sem gondolkodott, amikor 2 éve megkértem, hogy vállalja el az osztályfőnökséget,
ezért most is hálás vagyok neki. A sors különös fordulata folytán az idei, utolsó évben saját
korábbi osztályfőnöke lett a társosztályfőnöke.
Az osztály nyelvekben lett igazán nagy. A 30 végzős tanuló összesen 44 db nyelvvizsgával
büszkélkedhet, ebből 14 tanulónak 2, míg egy tanulónak 3 is lapul a zsebében. 38 előrehozott
érettségijük miatt utolsó évre már alig pár vizsgatárgyuk maradt. Osztályfőnökük szerint ezek
a számok, de az osztály igazi értékei nem a számokban keresendők. Sokkal többet mond
róluk, hogy nem voltak soha zűrös ügyeik sem az iskolában, sem az osztálykirándulásokon.
Hogy a tanároknak is élmény és pihenés volt velük tölteni az időt a gimnázium falain kívül,
akár színházban, akár slam poetry esten vagy a Balaton partján. Hogy minden feladatukban
precízek és megbízhatóak voltak, legyen szó vizsgákra készülésről, szalagavató-rendezésről
vagy a határidők betartásáról.

