2017. december 8-án, pénteken este került megrendezésre a gimnáziumi tagozat hagyományos
ünnepsége, a végzősök szalagavató bálja.
A rendezvényt Vámos Tibor igazgató úr nyitotta meg, majd a ballagtató osztályok nevében a két
műsorvezető, Szabó Eszter (11. A) és Flesch Döme (11. B) köszöntötte a végzős évfolyam
tanulóit.

A beszédek után következett az osztályfőnökök, Nánási Tünde tanárnő (12. A) és Darnai István
tanár úr (12. B), majd pedig a végzős diákok szalagjainak feltűzése.

A 12. A osztály nevében Vincze Brigitta és Joó Imre, a 12. B osztály nevében pedig Molnár
Barbara mondott beszédet.

A végzősök minden évben készítenek egy-egy kisfilmet, melyekben igyekeznek összefoglalni az
elmúlt évek eseményeit, emlékezetes pillanatait. Öt percbe persze nem fér bele az összes kép,
amely csaknem négy, illetve öt év alatt készült, de mindenképpen érdekes összeállításokat
láthatott a közönség.
A szalagtűzés és kisfilmek után az osztálytáncok következtek: előbb a 12. B, majd a 12. A adta
elő produkcióját. Darnai István tanár úr osztálya különböző stílusokban mutatta meg magát: volt
hiphop, freestyle, Britney Spears, átkötésként némi balett, olykor egy-egy esernyő vagy éppen
szék került reflektorfénybe, és nem utolsósorban az osztályfőnök is „tombolhatott” kicsit a
színpadon. Nánási Tünde tanárnő osztálya különböző filmek zenéire táncolt, hol fakardok, hol
füzetek segítségével, az osztályfőnök pedig néhány pillanat erejéig a Titanicon érezhette magát

diákjai körében (na nem a süllyedő hajón, hanem még a jéghegy előtt, a boldogság tengerén
úszva).

A nézők persze addig sem unatkoztak, amíg az est főszereplői következő produkcióikra készültek.
Elsőként, még az osztálytáncok előtt Kuti Róbert (11. B) lenyűgöző hegedűjátékát élvezhették
(iskolánk tanulója több számot Korbeák Norbert gitárkíséretével adott elő).

A keringők előtt az osztályfőnökök kerültek előtérbe: a közönség először egy olyan különleges,
UV-fényben előadott produkciót láthatott, melynek egyik szereplője a 12. A osztályfőnöke,
Nánási Tünde tanárnő (és a többiek is mind iskolánk pedagógusai: Hadházi Lőrincné Lázár
Katalin, Dr. Kovács-Krater Szandra, Orbán Bettina, Riba Ildikó, Somlyóné Udvardi Tünde,
Szakály Erna, Varga Galina, Veresné Frank Zita). Ezt követően a nézők olyan „aranyköpéseket”
hallgathattak meg, amelyeket iskolánk diákjai írtak le dolgozatokban vagy mondtak felelések

alkalmával, s amelyek nagy része a 12. B osztályfőnöke, Darnai István tanár úr történelemóráihoz
kötődnek (mindezt a 9. A osztályos Terdik Sára és a 11. A osztályos Miller Dániel
tolmácsolásában).

A szalagavató bál hagyományosan a két végzős osztály keringőivel zárul: előbb a 12. B, majd a
12. A osztály adta elő keringőjét, melynek ismétlése után minden táncos kapott egy-egy szál vörös
rózsát is.

Az est végén a végzősök köszönetet mondtak mindazoknak, akik közreműködtek a rendezvény
létrejöttében és lebonyolításában (Nagy Gabriella, Kun Ágnes, Rideg Krisztina, Dankó Mária,
Bitai Dorottya, Somlyóné Udvardi Tünde, Kajati Blanka), zárásként pedig előbb tanáraikat kérték
fel, majd pedig szeretteikkel, barátaikkal táncoltak még egy kicsit.

