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Ferenc, Agócsné Sipos Edina, Apostol Anita, Balogh Péter, A 70-es évek hangulatát idézte a Szilvási Edina Bernadett 12. 
Bencsik János, Borbélyné Varga Erzsébet, Dienes Edit, A osztályos tanuló által elõadott dal, a Presser-Adamis Pop-
Fazekasné Gál Erzsébet, Fehér Judit, Lendvay Dezsõ, Nagyné fesztiválról szóló musical fináléja. Gitárral kísérte volt diákunk 
Molnár Erzsébet, Papp János, Sós János). Karap Zoltán (ma már tanár). A múltban elterjedt, de ma is 

Az 50. évfordulóra jelent meg a Kunhegyesiek Baráti Köre kedvelt zenei stílus és tánc hangulatával folytatódott a mûsor: 
gondozásában, Vig Márta kolléganõnk szerkesztésében az isko- egy lendületes rock and roll következett. 
lánk életének történetét, dokumentumait bemutató évkönyv. A múlt udvarlási szokásait, a nõ örök báját tükrözte Szép Ernõ 
Elõadásában bemutatta a jubileumi kiadványt. verse, melyet esti tagozatos hallgatónk, Baján Edina adott elõ. A 

Ezután az iskolavezetés kiemelte Szabó Szilárd 10. A osztá- verssel köszöntöttük e napon a nõket is.
lyos tanuló munkáját, aki a rendezvények, az évkönyv létre- Ezt követõen ismét a múltba utaztunk. Egy hangulatos, 
jöttében nagyon sokat dolgozott. Osztályfõnökével, Dienes mesés, színvonalas divatbemutató részesei lehettünk. A kor 
Edit tanárnõvel rekonstruálták az elveszett, megsemmisült tab- jellemzõ, ismert dallamaira kiváló manökenként mutatták be 
lókat, s ennek eredményeképpen az iskola falain valamilyen tanulóink a 60-as, 70-es évek ruháit, kiegészítõit.
formában megtalálható minden valaha itt érettségizett tanuló Ezután visszatértünk a jelenbe és egy ma oly divatos zumbát 
neve. Emellett Szilárd összegyûjtötte az eltelt 50 év minden mutattak be tanulóink. Majd a múlt dallamai csendültek fel 
gimnáziumi osztályának meghívóját. Munkájáért elismerésben, ismét: Kollonay Mercédesz 11. C osztályos tanuló adta elõ 
jutalomban részesült. Harangozó Teréz egy örökzöld dalát. Az ezt követõ percekben 

A következõ percekben ismét rendhagyó pillanatoknak mester és tanítványa lépett a színpadra, akik elõször szerepeltek 
voltunk részesei: iskolánk egy volt tanára és egy volt diákja, apa együtt, s akik egyben apa és fia: Karap Sándor és Karap Zoltán. 
és fia léptek fel közös produkcióban: Karap Sándor és Karap Dalukkal, gitárjátékukkal szórakoztatták a közönséget.
Zoltán. Egy közös dalt adtak elõ, Jenei Gyula tanár, szerkesztõ Napjainkban népszerû mûsorszám a fekete-fehér tánc. A 10.A 
(szintén iskolánk volt tanulója) megzenésített versét. osztályos lányok ezt adták elõ, s produkciójuk sikert aratott. A 

Ezután a jelenlévõk ajándékot vehettek át, iskolánk volt taná- már megteremtett jó hangulatot fokozta a 12. A osztály 
rainak a jubileumi kiadványt, volt tanulóinak pedig emléklapot szalagavatós táncának bemutatása: egy látványos country elõ-
adott át Metzinger Ferenc igazgató úr. adás. Ezt követõen a jelenlévõk többsége együtt énekelte, 

A jubileumi megemlékezés elsõ részét Holló Jánosné, Anikó dúdolta Szilvási Edinával és Kollonay Mercédesszel az általuk 
visszaemlékezõ gondolatai zárták. Õ az elsõként induló gimná- elõadott dalt, Harangozó Teréz Ábrándos szép napok c. dalát. A 
ziumi osztály tanulója volt. mûsor zárásaként a Pátria mûvészeti csoport bodrogközi 

Az 50 év hosszú idõ, így sajnos már nem minden pedagógus táncokat adott elõ. 
és diák lehetett velünk. Az iskola díszudvarában felállított kop- A szép dalok, fergeteges táncok megteremtették a jó han-
jafa avatásával emlékeztünk rájuk. Dósa Lajos tanár úr méltatta gulatot. Köszönjük a felkészítõ tanárok, táncpedagógusok és a 
az elhunytak munkásságát, s Oláh Liliána 9. A osztályos tanuló szereplõ tanulók munkáját!
szavalata után a tisztelet koszorúit helyeztük el a kopjafán. A mûsor után elfogyasztottuk a finom vacsorát (birkapörkölt 

Az eltelt 50 év emlékeit gyûjtöttük össze, s mutattuk be egy vagy sertésjava Orly-bundában). Köszönjük a szakács mun-
retro kiállítás keretében. Sok-sok emléket idéztek fel a bútorok, kacsapatnak a finom vacsora elkészítését. A vacsora alatt és után 
a mûszaki eszközök, dísztárgyak, könyvek, iratok, használati hajnalig Czank Tamás „húzta” a talpalávalót. A zene nagyon jó 
eszközök, ruhák, reklámok. A nosztalgiázás közben vendégeink volt, a retro jegyében a régi, de ismert dallamokra lehetett 
köszöntötték egymást, a régen látott iskola- vagy osztály- táncolni. A táncot csak a sok tombolatárgy sorsolása szakította 
társakat, tanárokat. A jubileumi program végén megven- meg egy kis idõre. Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük 
dégeltük a jelenlévõket, akik ezután beszélgettek, sétáltak az mindenkinek, aki tombolatárgyat adott, készített iskolánknak!
iskolában, néhány kedves szót írtak a vendégkönyvbe. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a jubileumi rendezvé-

Mindannyian felejthetetlen pillanatokat éltünk át, szívesen nyek, a bál szervezésében, lebonyolításában bármilyen módon 
emlékeztünk a múltra, s beszélgettünk régen látott tanárainkkal, segített! A neveket lehetetlen felsorolni annyi segítséget, támo-
iskolatársunkkal. Mindenkinek köszönjük, aki eljött! gatást kaptunk. Iskolánk nevében köszönjük mindenkinek az 

A délutáni rendezvény méltó folytatása volt este a anyagi, tárgyi támogatást, a munkát! Segítségükkel közel 
Jótékonysági bál, mely kapcsolódott az 50 éves évfordulóhoz, ötszázezer Ft támogatást kaptunk. Ezt az iskola és a Szülõi 
a találkozóhoz. A bál kezdetén meghallgattuk dr. Fazekas Munkaközösség a tanulók környezetének szebbé tételére, 
Sándor vidékfejlesztési miniszter úr üzenetét, mellyel megtisz- programjaik támogatására, valamint jutalmazásra fordítja. 
telte iskolánkat. Például a Diáknapon, április végén minden osztály kapott 

Ezt követõen Metzinger támogatást a fõzõversenyben való részvételhez, összesen 
Ferenc igazgató úr köszöntötte hetvenezer forint összegben. Terveink között szerepel az 
vendégeinket. Örömmel üdvö- iskolaudvarra padok készíttetése, ill. vásárlása. 
zölte volt diákjainkat, s a támo- Köszönjük a szervezésben aktívan részt vevõ Szülõi 
gató jelenlévõket. Köszöntötte Munkaközösség tagjainak és elnökének, Gyõriné Póka 
a bál fõvédnökét, dr. Szabó Csillának a munkáját!
Pétert. Õ is üdvözölte a megje- 50. évforduló egyszer van egy iskola életében, így ebben az 
lenteket, méltatta az iskola évben a bál is különleges volt. Erre a napra, a rendezvényekre 
múltját és jelenét. büszkén és örömmel emlékezünk. Köszönjük mindenkinek, aki 

Közel százhúszan tisztelték együtt emlékezett velünk!
meg rendezvényünket jelen-
létükkel, s egyben támogatá- A rendezvényekrõl készült képek megtekinthetõk iskolánk 
sukkal. Iskolánk volt és jelen- honlapján: www.nlki.hu
legi diákjai ünnepi mûsort adtak elõ a vendégeinket köszöntve. 
Találkozásoknak voltunk tanúi az egyórás mûsorban is: múlt és Dienes Edit
jelen, dal és tánc, divat és ízlés találkozásának. Megidéztük a humán mk.-vezetõ, szervezõ
hatvanas-hetvenes éveket, a mûsorszámok összekötötték a 
múltat és a jelent. 


	Oldal 10

