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Szalagavatói beszédek 
12. A 
Tokács Judit: Ez a nap a szalagavató napja. Elérkezett az az esemény, melyet annyira 
vártunk, és melytől egy kis szorongást éreztünk. Mindannyian tudjuk, hogy a szalagavató, 
és az utána következő érettségi egy új idő kezdete. Lassan véget érnek a napok, melyek 
hol vidámak, hol szomorúak voltak, de sohasem unalmasak. Úgy érezzük, hogy az 
osztályunk az eltelt évek alatt jó közösséggé vált, bár akadnak súrlódások. Az, hogy 
közösséggé vált az osztály, nagy szerepet játszottak a mindig segítőkész tanáraink. Itt 
szeretnénk megígérni Juhos Kiss tanár úrnak, hogy a vizuális kultúra vizsgára, különös 
figyelemmel fogunk felkészülni. Azt csak remélni tudjuk, hogy az utánunk jövő fiatalabb 
osztályoknak jó példával jártunk elő. 

!
Ezt a szalagavatót hamarosan követi az utolsó próbatétel, - az érettségi. Számot adunk az 
elmúlt évekről, és bebizonyítjuk, hogy az eddigi munkánk és tanáraink munkája nem volt 
hiábavaló. . Az osztály minden tanulója ezután már külön utakon indul el. De most még 
együtt maradjunk vidámak, hiszen ez a mai nap a mi örömünkről szól. Végre feltűzzük 
szívünk fölé azt a kis szalagot, melyet már régóta vártunk. Szívünk minden szeretetével 
köszönjük meg tanárainknak, hogy segítettek nekünk a felnőtté válás útján. A 12/A osztály 
bátrabb tanulói, néhány szóban külön-külön is szeretnének elbúcsúzni kedves 
tanárainktól. Megkérném elsőnek Lisányi Bertát, hogy mondja el búcsúját Stelzelné 
Szabó Erzsébet Igazgatónőtől, majd sorban búcsúzzunk el tanárainktól. 

Lisányi Berta: - Stelzelné Szabó Erzsébet Igazgatónő sok vidám és sok szomorú 
pillanatot élt át az osztályunk miatt. Nem voltunk számára könnyű esetek. De azért 
fáradozásaiért, melyeket az iskoláért tett, mi is adtunk cserébe sok segítséget, jó 
előadásokat, táncoltunk rengeteget, illetve felléptünk különböző rendezvényeken. Hálásak 
vagyunk neki, azért a rengeteg technikai fejlesztésért, melyekkel megkönnyíti mind a 
tanárok, mind pedig a mi munkánkat illetve felkészülésünket az érettségire. Iskolánk 
egyéb fejlesztései is nagy segítségünkre vannak. Munkájához további sikereket kívánunk.  

Lisányi Berta : Verebély Eszter: Nagyon nehéz olyan segítőkész embert találni, mint 
Eszter néni. Anyánk helyett anyánk volt az iskolában, mindig segített, ha kérésekkel 
bombáztuk a szünetekben. Bármivel fordultunk is hozzá, mindig megtette a tőle telhetőt. 
Ahogy mindig mondani szokta: a nehéz kéréseket megoldom, a lehetetlenre egy picit várni 
kell. Ezt a sok jóságot szinte sehogy sem lehet megköszönni, mi mégis megpróbáljuk. 
NAGYON KÖSZÖNJÜK. 



Bordács Adrienn - Szántó László: A tanár úr és az osztály kapcsolata pont olyan 
amikor . . . . a kutya meg a macska összefog a tigris ellen.  . . . hááát igen. A tanár úr 
rengeteg ehhez hasonló hasonlattal fűszerezte a történelem órákat. Az óráin gyakran 
hallottuk Petőfi Sanyi, Rákóczy Feri, és Mária Tercsi történeteit. Köszönünk neki mindent! 

Bordács Adrienn: - Nyisztorné Kozma Amália Éva: Azt hogy mit érzünk a tanárnő iránt, 
azt nehéz szavakba önteni. Sok élménydús óra fűződik a nevéhez. Rengeteg dolgot 
köszönhetünk neki kezdve a foszfátoktól a hormonokig. Mondogatta sokszor, hogy baj 
lesz, s ezt a vizsgán be is bizonyította. Örülünk, hogy a tanítványai közt tudhattuk 
magunkat. ELMENT ÉS CSAK EGY ÉVIG VOLT! 

Lisányi Berta - Barna Orsolya: A 10. osztályban angolt tanított nekünk, s emellett az 
osztályfőnök helyettesi feladatokat is ellátta. Mindig segítő kész volt, nagyon szerettük, 
köszönjük a munkáját! 

Mátyus Benedek - Varga Péter: 01111001010010011101 - illetve mondhatnánk úgyis, 
hogy Varga Péter tanár úrnak köszönjük a felszabadult számtech órákat, nagyon jól 
éreztük magunkat, és megtanultunk urai lenni a cselekedeteinknek. 

Németh Boglárka - Nagyné Vagányi Judit: 8.-ban kaptuk meg Vagányi tanárnőt és az 
első órán szembesültünk azzal a ténnyel, hogy mongol idióták vagyunk. Azt hiszem, 
kemény egy év volt. Sok hasznos tanáccsal látott el minket: azóta órákon nem 
nyomkodjuk a pattanásainkat, és nem keringünk, mint a gólyának az a bizonyos terméke a 
levegőben. Köszönjük kitartó munkáját és hasznos tanácsait! 

Németh Boglárka - Borús Klára: Kérlek, ne kattogj az elkövetkezendő 1 percben mert 
egy fantasztikus kísérlet következik, amit csak remélni tudunk, hogy sikeres lesz vagy 
ahogy azt Borús Klára tanárnő mondaná, otthon mindig sikerül. A tanárnő a repülő 
tárgyakat már-már bravúrosan kerülgette és a végére az osztály és a tanárnő 
összekovácsolódott. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy sok szeretettel várjuk vissza 
iskolánkba. 

Tasnádi Teodóra - Kosztra Gábor: Vegyünk egy tanórát, adjunk hozzá egy tucat lejárt 
viccet, szorozzuk meg némi dolgozat közbeni cipőnyikorgással mindezt emeljük négyzetre 
és megkapjuk azt a tanárt, aki nem csak a történelem és a matek nagy mestere, de a 
német tudása is pofon vágja az embert. Ezt a tudást most Önökkel is megosztanám: "Du 
hast schǒne augen!" "Ich mǒchte ein bier!" Azaz: Szép a szemed. Kérek egy sört. 

Jámbor Zsolt - Weiszkopfné Kövesközi Zsuzsanna: Aki a 11. osztályban a kémia 
fakultációt választotta, megismerhette Weiszkopfné Kövesközi Zsuzsanna tanárnőt. Órái 
érdekesek, pörögnek, mint a fenolftaleines vízbe dobott nátrium darabka. És a 
kísérleteknek köszönthetően akció dúsak. Mivel órái mindig a 7.-8. órában vannak 
bágyadtságunkat vicceivel próbálta elűzni, mint mondjuk: "Tudják e Önök, hogy melyek a 
legnagyobb ionok? Hát a stadionok!" A tanárnőnek nem csak a viccekhez volt ilyen jó 
érzéke, arra is nagyon jól ráérzett, hogy mi is csak emberek vagyunk, így tavaly elmentünk 
a Zwack Unicum gyárba. Köszönjük munkáját! 

Máté Dániel - Karsainé Nika Anita: A tanárnő 8.-10. között legalább 20 ezerszer 
elmondta, hogy tanuljunk, mert nyakunkon az érettségi. Úgy számoljuk, az már 3-4 éve 
volt, és akkor még nem tanultunk. Most már tényleg a nyakunkon van, de még mindig nem 
tanulunk. Köszönjük a tanárnő munkáját! 



Zsolnai Viktor - Koltay Géza: A tanár úr mindig megköveteli a fegyelmet. A fizika 
fakultáción 3-an indultunk az osztályból és most már csak 2-en maradtunk. Órái érdekesek 
és magas szintűek. Nagyon köszönjük a munkáját! 

Mátyus Benedek - Szigeti Gusztáv: Bár rég tanított minket, még mindig élénken él 
emlékezetünkben. Sok becenevet adott nekünk, és akik nem tettek a tanár úr kedvére 
részesültek a Szigeti féle angol testnevelésben. Neki is úgy, mint Kasovitz Tünde 
tanárnőnek köszönjük a felejthetetlen angol órákat! 

Ivánku Vivien - Kricsfalvi tanárnő: Mikor a tanárnő tanított bennünket, még nagyon 
kicsik voltunk. Köszönjük a sok izgalmas földrajz órát és a finom negró cukorkákat, na és 
persze a beszélő kövek rejtelmes igazságait. 

Hidasi Lilla - Deli Zsigmond: A tanár úr révén sok matematikai viccel, sztorikkal, és az 
Euler-kör rejtelmeivel ismerkedhettünk meg. Csábos pillantásai elől senki sem 
menekülhetett. Köszönjük neki a jó poénokat és a jó jegyeket! 

Győrffy Alexandra - Gálné Udvardy Mónika: Egyik kedves tanárunk következik, aki 6 
évig tanított minket. Sok érdekes dolgot tanultunk meg az óráin, mint pl. Kodály, 
Schumann, és más híres zeneszerzők műveit, életútjukat. A kottázás rejtelmes és sokak 
számára kiismerhetetlen világába is betekintést nyertünk általa. Alsóban a kötelező 
énekkart tartotta és a karácsonyi betlehemes játékokat is ő szervezte meg. Köszönjük a 
sokéves kitartó és türelmes munkáját! 

Máté Dániel - Magyar Gábor: Magyar Gábor tanár úr bevezetett minket a történelem 
rejtelmeibe és megtudtuk tőle, hogy oroszlánszívű Richárd inkább lágyszívű volt, mint sem 
oroszlán. Azt is megtudtuk, hogy a középkori uralkodók sem voltak szent életűek. De hát 
senki sem lehet tökéletes. Kivéve a tanár urat! A legfontosabb tanítása pedig: minden 
korban a legjelentősebb város Itáliában: az AC MILAN! Köszönjük áldozatos munkáját! 

Máté Dániel - Bereczky Judit: Amikor becsöngettek és leültem a szendvicsem felével a 
kezemben és Judit néni elkezdte mondani az anyagot, mindig azon csodálkoztam, hogy 
vette észre hogy eszem? De igazából még akkor is vidám voltam, amikor nyelvi 
minőségből kaptam 1-est, amiért nem éppen az érettségihez illő szavakat használtam. 
Úgy gondolom, ha nem ő tanított volna minket - engem egészen biztosan - sosem 
jutottunk volna el az érettségi küszöbére. Köszönjük a munkáját! 

Mátyus Benedek - Marosi tanárnő: Szevasz! El ne szökj, mert meghámozlak! Ilyen és 
ehhez hasonló aranyköpésekkel bárki találkozhat, aki akárcsak egy folyosóra kerül Marosi 
tanárnővel. Bár óravezetése nem mindig volt világos számunkra ugyanis előfordult, hogy a 
növényi szövetek tanulása után a keringési rendszer következett. Enne ellenére mégis 
sikerült bevezetnie minket a biológia rejtelmeibe, lelkiismeretes munkájának köszönhetően 
nagyon hálásak vagyunk neki a jó hangulatú órákért. Nagy tapsot kérünk neki! 

Mátyus Benedek - Juhos Kis Sándor: Őőőőőőőő. . .  hát ez aljas disznóság!!!! Juhos 
Kiss Sándor művésztanárunknak köszöntetően megtanultuk, hogy a festészet az élet 
elixírje. Óráit töretlen kitartással és optimizmussal tartja, neki köszönhetően már nem 
keverjük össze Picassó-t Dali-val. Köszönjük neki! 

Juhász Nikolett - Megyeri Pál: Na kérem, írjuk fel azt hogy Megyeri Pál tanár úr! Tessék 
irodalmi folyóiratokat olvasni! Nem, nem! Nem Ady Endre a kérdés. Ez Ady Endre vers, de 
nem róla van szó. Ne tessék már megint! Mi az az asztal? 4 lába van?  nem! Nem??? Hát 



igen! Megyeri Pál tanár úr órái minden diák számára feledhetetlenek és mindig csupa jó 
élményekkel távozunk. Köszönjük türelmes munkáját! 

Valent Alexandra - Földi István: Földi Istvánt hatodikban kaptuk meg, mint földrajz tanárt. 
Különleges vulkanikus erejével mindig ráérez arra, hogy mikor nem kéne kihívni az embert 
felelni. Ha pedig mélyen a szemedbe néz, akkor tudod itt a vég, s bukással zárul le az év. 
Mindezek ellenére, ő az egyik legtiszteletreméltóbb tanárunk. Köszönjük több éves 
munkáját! 

Kékesi Ági - Papp Zoltán: Papp Zoltán tanár úr kiképzőtáborában sok korai reggelen volt 
módunk gyakorolni a testmozgást. 8 hosszú éve gyakorolja rajtunk a gyermeknevelés 
módszereit több-kevesebb sikerrel. Nemcsak a testnevelésben, de a mindenféle 
történetek közvetítésében is otthon érzi magát. Órák után sokszor jön oda hozzánk a 
"Nyomja-e valami a vállatokat?" -kérdéssel, anyagot gyűjtve következő történeteihez. 
Köszönjük neki, hogy megannyi színes pillanattal gazdagította gimnazista éveinket. 

Vincze Andrea - Pap Szilvia: Pap Szilvia tanárnő a 11. év elején jött iskolánkba hogy a 
fejünkbe verje az angol nyelv rejtelmeit, s ezzel együtt osztályfőnök helyettesünk is lett. A 
sok nehézség ellenére a tini tanárnő lankadatlanuk helyt áll, sőt a tavalyi spanyol 
táncunkban is sokat segített. Köszönjük munkáját! 

Kováts Levente - Doboróczky Gabriella: Doboróczky Gabi néni 5-től egészen 9.ig 
osztályfőnökünk, kémia és biológia tanárunk volt. Nagyon sok bosszúságot okoztunk neki, 
amit remélünk - azt látva, hogy eljutottunk idáig - megbocsát nekünk. Sok vicces pillanatot 
éltünk át vele melyek alatt azt is megtapasztalhattuk, hogy tájékozódási képességei néha 
cserbe hagyják. Köszönjük rengeteg odaadását, segítségét és kedvességét! 

Bordács Adrienn - Nagy Gábor ofő: A spanyol nyelv rejtelmei mellett, azt is 
megtanulhattuk az óráin, hogy hogyan kell ultrahangon beszélni. Kettősség jellemzi a 
tanár urat: egyrészt egy maximalista apuka, másrészt egy nagyon jó barát, akire bárhol 
bármikor számíthat a diák. Fantasztikus humora és jókedve mindig hiányozni fog nekünk. 
Végül a tanár úr legkedvesebb soraival fejeznénk be a beszédet, mely ragozást igen 
sokszor hallottuk tőle: Soy, eres, es, somos, sois, son. Köszönjük többéves kitartó, nehéz 
és igen kemény munkáját. 

Tokács Judit - zárószó: Most hogy elbúcsúztattuk tanárainkat, következzék szalagavató 
műsorunk, melyhez jó szórakozást kívánunk! Búcsúzom megköszönve figyelmüket s még 
mielőtt tényleg továbbállok mindannyiuknak sok sikert kívánok! És ha szívüket tépné a 
bánat, hogy pár hónap és többé nem látnak minket, ne féljenek, még visszatérünk! 

12. B 
Üdvözöljük önöket kedves vendégeink, kik szántak ránk pár órát, hogy megnézzék 
műsorunkat! Kérjük, kapcsolják ki mobiljukat a tanítás ideje alatt, köszönjük (iskola 
csengője). 
Hát nem jó minden nap ezt hallani? Jelző csengő, becsöngő és az áldott kicsöngő. 

Na De miért is vagyunk itt ebben a gyönyörű színházteremben? 
Majd mi megmondjuk. Azért hogy elbúcsúztassuk a legtehetségesebb, legszebb, 
legokosabb és természetesen legszerényebb 12. évfolyamot, akit csak valaha látott a 
világ. 
Na jó legyünk komolyak, azért vagyunk itt, mert szeretnénk méltó képen elbúcsúzni 



iskolánktól,tanárainktól diáktársainktól. 
Most egy kis ízelítő az idei 12. B osztály gimnáziumi éveiből... mindenki megnyugodhat 
csak óráról órára fogunk haladni emlékeinkkel... 

De kezdjük is az elején, hogy hogyan is indult valójában a pályafutásunk. Tanár úrnak 
tisztelettel jelentem az osztály létszáma... Na az mindig változott, sokan közülünk itt 
kezdték a kis általános első osztályt volt, aki később csatlakozott, de mégis többé-kevésbé 
majdnem 8 évet töltöttünk együtt. És ekkor elindult karrierünk, aminek szegény Döncike 
névre hallgató kukánk látta kárát sok társával és partvis nyéllel egyetemben. A 
berendezésekért felelősséget vállalunk nem rongáljuk azokat, hangzik házirendünk... mi 
nem is rongáltuk csak éppen műalkotásokkal színesítettük padjainkat, hogy ne legyenek 
olyan egyhangúak mindennapjaink. Az ifjú tehetséges művészeknek ki kell bontakozniuk 
valahol. Na de osztályunk nem csak a rongálásokban kovácsolódott össze, hanem az 
iskola rendezvényein is. Közös utunk egy felejthetetlen csibebállal indult, amivel a 
nagyobbak edzettek minket az életre, mint, hogyan csináljunk levetett ruháinkból egy 
hosszú kötelet. Mondanunk se kell, hogy ez milyen hasznos volt a gimnazista éveink 
során... 

Hasonló fontos esemény volt a gólya bál mire már, mint nagy 9.esek érkeztünk. Nem is 
sejtettük akkor mit ki kell állnunk ezen a napon. Mindenki emlékszik öltözetünkre, amit 
egész nap viselnünk kellet, ez a csoda PIZSAMA volt úszósapkával a fejünkön. Csinos 
volt nagyon csinos. Na de megbosszultuk ezt a kedves gesztust szegény következő évi 
gólyákon, nekik a szemetes zsák mutatta meg milyen is felsőbb évfolyamba lépni a 
Kosztolányi Dezső Gimnáziumban. 

Rendeztünk mi farsangot és március 15.-ét,voltunk mi sportversenyeken és gálán is, de 
semmi se hasonlítható az iskolában zajló tanórákhoz. 
Pár sorban szólnánk ezekről a 45 percekről is... 

A testet karban kell tartani, mondja a szentírás, így mi is ezt tettünk, no nem 
önszántunkból, de ez nem is fontos... Ágota néni sípja örökre a fülünkben fog csengeni, 
amikor el kezd számolni, hogy hány kört futunk, mert nem tűrtük be a pólónkat. Mi ezt több 
kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel hajtottuk végre, de bármennyire igyekeztünk a 7.es 
szintet még így sem értük el... Melynek eredménye még több kör futás, de nem is baj, 
mert így legalább könnyebb lesz a busz után futni vagy akár le is hagyhatjuk, ha netán 
7:40kor még nem vagyunk az osztálytermünkben, hanem még csak az utcán... 
Na de ha már ilyen nagy hévvel beértünk legjobb irodalom tanárnőnk Sashalmi Zsuzsa 
néni (bocsánat Sashalmi tanárnő!!!) már kérdez is ki memoriterből, és erőlteti belénk a 
nyelvtani szabályokat. De ennek eredményeként háttal már nem kezdünk mondatot soha. 
Háááát vagy legalábbis csak néha :P. 

Tőle szomorúan búcsúztunk 9.ben, de mindig emlékezni fogunk kedves szavaira és 
köszönjük, hogy még mindig figyel ránk és be-be tekint termünkbe, hogy élünk e még! A 
tanárnőt váltotta legkedvesebb magyar tanárunk Megyery Pál tanár úr. Õ nevel minket az 
életre, hasznos tanácsokkal lát el és megosztja velünk ismerősei, és saját tapasztalatait is. 
(de LEGFÕKÉPP ismerőseiét). Ha valami miatt nem hozzuk legjobb formánkat, ami 
esküszünk, de tényleg csak nagyon ritkán van... Na jó, lehet hogy kicsit gyakrabban, de 
még az is kevés, akkor ő ránk szól, hogy : "EMBER MAGADNÁL VAGY? NE ITT ALUDJ 
HANEM OTTHON, HA ÁLMOS VAGY MENJÉL HAZA! HA FÁRADT VAGY IGYÁL 
KÁVÉT... SOKAT!!" És máris tudjuk is, hol vagyunk és szépen lapítunk a helyünkön. 
Köszönjük a tanár úrnak, hogy még álmunkból felkeltve is sorolni tudjuk neves szerzőinket 
és örömmel fogunk visszatekinteni felejthetetlen óráira! 



Mint tudjuk, az irodalomra ki hat a történelem is. Anglia, Németország, Japán, Kína, 
Lenyelország, Oroszország, Horváthország, Spanyolország, Bulgária... Lambéria és 
persze Magyarország történelmét is mind Magyar Gábor tanár úrtól tudhattuk meg. 
Eszeveszett tempóba haladunk az anyaggal és kezdjük mi is tanárnak érezni magunkat, 
akik olyanok mint a drogosok, mert mindig csak az anyagon jár az eszük, de ennek 
ellenére miért ne jutna időnk egy kis óra alatti beszélgetésre? Tanár úr ezt annyira nem 
értékeli, és felejthetetlen gondolatok hagyják, el ilyenkor száját, mikor azt próbálja elérni 
hogy ne zavarjuk a felelőt. Annak ellenére, hogy szánk nagyobb, mint a bécsi kapu és be 
nem áll, mint a kacsa feneke Vagányi tanárnőt idézve, mégis köszönjük Magyar Gábor 
tanár úr türelmét figyelmességét és azt, hogy végigkísér minket egészen az érettségiig. 
Az előbbi pillanatban megemlítettük Vagányi tanárnőt, sziporkázó ex matektanárnőnket. Õ 
bízott bennünk, abban, hogy sikerül az érettségi és sokra tartotta eszünket pl. "ÚGY JÁR 
AZ AGYATOK MINT A SZÉLKAKAS!", vagy "OLYANOK VAGYTOK MINT A MONGOL 
IDIÓTÁK!" Ezekkel mi soha nem vitatkoztunk, akár igazak is lehetnek (reklamálni a 
szüleinknél: D), mégis itt vagyunk 2009-es szalagavató bálunkon. 

8 év alatt rengeteg tanárunk volt a matek és az informatika tanárok jöttek-mentek, de főleg 
gyorsan mentek. Senkit nem szerettünk volna megbántani, amiért nem említettük meg, de 
köszönjük, hogy kitartottak mellettünk. Hálásak vagyunk, amiért néha a fejünkhöz vágták 
milyen lusták vagyunk és elmondták, hogy ennek ellenére, ha akarunk, tudunk. Csaaak 
nem akarunk. Mélyen tisztelt tanáraink az elmúlt évek alatt: 
 
Dr. Miléné Papp Ágota osztályfőnökünk és kedves osztályfőnök helyetteseink: Balog Éva, 
Berezvainé Borús Klára és Dr.Marosi Lajosné. Akik tényleg mellettünk álltak ebben a 8 
évben és segítették munkánkat habár mi csak hátráltatni tudtuk őket ebben, de ők mégis 
közvetlen közelből és töretlenül próbáltak minket a helyes útra terelni. 

Nem csak az osztályfőnök helyetteseinkből volt több, hanem a történelem tanárainkból is: 
a sort indította Verebély Eszter tanárnő, akitől azért kellett megválnunk, mert igazgató 
helyettessé választották és ezzel lehet hogy mi veszítettünk egy remek tanárt de az egész 
iskola nyert vele egy csodálatos embert, aki mindig meghallgatja ügyes bajos dolgainkat. 
Õt követte Bognár Ildikó és Magyar Gábor. 

Matematika oktatásunk 5.ben szépen indult, megkaptuk Daucsó Anikó tanárnőt aki csak 2 
évig bírta mellettünk, majd jött Kalas Gabriella, aki meg annyi ideig se. Egy évig próbált 
minket a matematika rejtelmeibe bevezetni, de nem sikerült neki. Majd tisztelt Vagányi 
Ildikó és Horváth Zsuzsanna zárta a sort, aki még most is rendületlenül küzd velünk. 

Rengeteg nyelvtanárunk volt és van, akiknek csak köszönni tudjuk, hogy a száraz 
nyelvtanulást próbálják minél ízesebbé varázsolni. Köszönjük, Danke schön, merci, 
garcias and thank you. 

6. ban indult természetismeret oktatásunk majd pár évvel később ez szétvált kémiára, 
biológiára, földrajzra és fizikára. Ezen tanáraink: Földi István, Varga Péter, Horák 
Katalin,Weiszkopfné Kövesközy Zsuzsanna,Berezvainé Borús Klára, Dr. Marosi Lajosné. 

A sort zárják remek művészlélek tanáraink, Gálné Udvardy Mónika, ének-zene, 
Komporday Éva rajz és vizuális kultúra és Juhos Kiss Sándor művészet történet. Reméljük 
mindenkit felidéztünk, ha mégsem szeretnénk bocsánatot kérni a kihagyottaktól. 

S végül, de nem utolsó sorban köszönjük drága igazgató asszonyunknak, Stelzelné Szabó 
Erzsébet szorgalmas és lelkiismeretes munkáját, mellyel iskolánkat vezeti és biztosítja a 
diákoknak a megfelelő környezetet és oktatást, ezért örökké hálásak leszünk. 



Itt az idő, hogy zárjuk rövid monológunkat, reméljük nem untattunk senkit, ha mégis akkor 
reméljük jót aludtak, most átadnánk a szót, és folytatnánk a műsort, nekünk rohannunk kell 
öltözni. 
 
Köszönjük a figyelmet, a 12.b osztály mongol idiótái.


