2022. február 4. jeles nap volt iskolánk életében. Ezen a tél végi délutánon a
hagyományoknak megfelelően iskolánk végzős diákjai szalagot kaptak osztályfőnökeiktől
jelezve, hogy hamarosan középiskolai tanulmányaik végéhez érnek.
A nagykátai Művelődési Házban a megszokottól eltérően csak a végzős diákok és az oktatói
testület részvételével tudtuk ünnepségünket megtartani. Nagy örömünkre szolgált, hogy
rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Buncsák Gábor, a Ceglédi Szakképzési Centrum
főigazgatója is.
A végzős diákok hozzátartozói élő online közvetítés által lehettek részesei az eseménynek,
mely Gyüre Péter tanár úr és Váradi Dávid rendszergazda segítségével valósulhatott meg.
Ünnepségünk a vezetőség szalagtűzésével és Fehérvári Károly igazgató úr beszédével
kezdődött. Ezt követően a hat végzős osztály szalagtűzésére került sor. Minden osztály saját
videóval kedveskedett a többi osztálynak, melyben középiskolai éveik emlékezetes
eseményeit örökítették meg, és a kisfilmek levetítése után az osztályok tanuló megkapták
osztályfőnöküktől a szalagot.
Az ünnepélyes percek után iskolánk lelkes és tehetséges tanulói ünnepi műsorral
kedveskedtek a végzős diáktársaknak és tanáraiknak.
A gyönyörű színpadi díszletet Stefanik Anita tanárnő és Urbán László a Mátray Gábor
Álalános Iskola tanára készítette.
Az ünnepség házigazdái Csutorka Gréta és Zsólyomi Patrik voltak a 11/1 osztályból.
A műsort Dr. Szűcs László, iskolánk tanára nyitotta meg. Saját versével szólt szeretett
osztályához és a végzős diákokhoz.
Cseh Vivien kilencedikes tanulónk gyönyörű hangját kétszer is hallhattuk, akit először Kiss
Marcell kísért gitárral, majd Vivien egyedül énekelt egy dalt. Farkas Ferenc végzős diákunk
rappelt diáktársainak, Lenti Donatella és Lengyel István pedig egy Covid paródiával
nevettette meg a közönséget. Zöld Veronika Somogyi és Bodrog-közi táncokat adott elő
táncostársaival, akikkel a tápiószentmártoni Lázsiás néptáncegyüttesben táncol.
Műsorunk zárószámaként a 12/2 osztályból Lengyel István, a 12/1 osztályból Kovács Kinga,
Kozi Edina, Lenti Donatella, Szin Alexandra, Baranyi Levente, Örkényi Csaba, Szőke Norbert,
és Simó Ádám a testvérével, a szintén végzős 11/3 osztályos Simó Bettinával bécsi keringőt
táncoltak. A lányok hófehér ruháikban a régi báltermek hangulatát idézték meg nekünk pár
perc erejéig.
Végzős diákjaink és tanáraink meghitt, kellemes emlékekkel a szívükben lettek gazdagabbak
ezen a napon!
Köszönjük Nagykáta Város Önkormányzatának és Dorner Gábor polgármester úrnak
szalagavató ünnepségünk támogatását!

Ary-Farkas Éva
szervező tanár

1

