A munkafüzetben az összes olyan diák szerepel, aki az 1955‐56‐os tanévben volt elsős
és/vagy az 1956‐57‐esben másodikos, ... és /vagy az 1962‐63‐asban nyolcadikos. A nyolc
tanévet átölelő évfolyamon 161 diák fordult meg összesen. Néhányan csak egyetlen félévet
töltöttek el velünk, de van 66 diák, aki mindvégig együtt volt ‐ nem feltétlenül ugyanabban
az osztályban, de elsőtől a ballagásig ugyanazon az évfolyamon. Az utóbbiak azonosító
sorszámát (ID#) besárgítottam. Szerepel 6 olyan diák is, akivel nem találkoztunk, vagy ha
igen, nem gondoltuk volna, hogy évfolyamtársunk, mert 1912‐39 között született. Ezeket a
(levelezős/estis) diákokat a nevük után tett + jellel különböztettem meg a többitől.
Valamilyen oknál fogva őket is az egyik "nappalis" osztályhoz rendelték az anyakönyvben.
Gondoltam, érdekesnek fogod találni, hogy ilyenek is voltak.
Az Osztályonként (8.) c. munkalapon nyolcadikos osztályonként (a, b, c) külön‐külön
rendeztem ábécé rendbe azokat, akik 1962‐63‐ban oda jártak.
Nézzétek meg Balogh Misi sorát. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jelű oszlopok mindegyikében látunk
egy 1‐est, mindig az "a" betű alatt. Ez azt jelenti, hogy Balogh mind a 8 osztályt az évfolyam
tagjaként végezte el, és mindvégig az "a" osztályba járt.
Ezzel szemben Mezey Laci csak a 4‐8. osztályban járt velünk: a 4‐6. osztályt a "c"‐ben
végezte, aztán átrakták az "a"‐ba.
A nyolcadik tanévben összesen 115‐en voltunk az évfolyamon. A 115‐ös sorszámon Végh
Vilma van, aki mind a 8 tanévet a "c" osztályban végezte.
A többiek nevét, akik nyolcadikban már nem jártak velünk, dőlt betűvel írtam.
Az Évfolyam (1963) c. munkalap egyszerű átrendezése az előző listának. Akkor érdemes ezt
használni, ha eszedbe jut valakinek a neve, és kíváncs vagy rá, mikor hova járt. Ezen a lapon
Mezeyt akkor is könnyen megtalálod, ha nem tudod, hova járt nyolcadikban. Az ID# értékek
azért vannak összevissza, mert azokat egyszer s mindenkorra a személyekhez rendeltem az
előző munkalapon. Ezeket a "személyi számokat" azért vezettem be, hogy a két Horváth
Máriát meg lehessen különböztetni egymástól. (Egyikük végig "b"‐s volt, a másik végig "c"‐
s.)

