
Ballagók és kitüntetéseik 2017. 

 
Május, a tavasz egyik legszebb hónapja. Ilyenkor virágba borulnak az orgonák, a 

vadgesztenyék, a babarózsák és számos más növény is ontja virágainak illatát. 2017. május 05-

én a végzős diákok tiszteletére is „virágba borult” a gimnázium épülete. A nagy napot, - ami még 

„kis” kilencedikesként elérhetetlennek tűnt a mostani végzőseink számára -, a szorgos 

hétköznapok egyre közelebb hozták; s vele együtt a félelmeket is, vajon jól felkészültek-e a 

közeli megmérettetésre. De a péntek délután még az önfeledt örömről, az ünneplésről, a 

búcsúztatásról, az ajándékozásról szólt.   

Az alsóbb évfolyamos tanulók ünneplőbe öltöztették a tantermeket, a folyosókat; a 

ballagás hangulatához illő idézetekkel búcsúztak társaiktól. Bár „lógott az eső lába” az 

ünnepségen díszsorfalat álltak, a közös élményekre emlékezve elbúcsúztak ballagó társaiktól.  

 

 

1. kép A búcsúztató tizenegyedikesek 

A végzősök nevében Uhrin Barbara 12.A és Nagy Sándor 12.B osztályos tanuló búcsúzott. 

Megfogalmazták reményeiket, az előttük álló vizsgák miatti félelmeiket, de idézték szüleik 

gyakori mondásait is és köszönetüket fejezték ki szüleiknek, tanáraiknak, amiért segítették őket 

eddigi céljaik megvalósításában. Sikeres jövőjükben reménykedve engedték útjára 

léggömbjeiket; jelképezve, milyen gyorsan elszálltak a gimnáziumi évek. 



 

2. kép Uhrin Barbara 12.A és Nagy Sándor 12. B osztályos tanulók 

 

 

3. kép A végzősök léggömbjeikkel 

Az ünnepi műsor részeként Toldi Balázs, városunk polgármestere Baráth Kitti 12.A osztályos 

tanulónak adta át a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat.  



 

4. kép Baráth Kitti átveszi a Jó tanuló, jó sportoló díjat 

 

A tantestület javaslata alapján ilyenkor kerül átadásra a Kner-díj is, melyet azok a tanulók 

kapnak, akik a 4-5 éves tanulmányaik alatt kimagasló tanulmányi és versenyeredményeket értek 

el, valamint a diákközösségi életben is aktívan részt vettek. A Kner-díjra ez évben több tanuló is 

érdemesnek bizonyult, melyet Tóth Ferenc intézményvezető adott át az ünnepi beszédét 

követően.  

 

Kner-díjasok 2017-ben: 

Deli Csenge, Szonda Lili és Valuska Tamás Gergő (mindhárman 12.A osztályos tanulók) 

 



 

5. kép Deli Csenge 

 

6. kép Szonda Lili 



 

7. kép Valuska Tamás Gergő 

A Kner-díjon kívül számos más dicséretben is részesültek végzőseink. Ebben az 

évfolyamban is számos tanuló mutatott példát társainak kiváló tanulmányi, sport és közösségi 

munkájával, mellyel iskolánk jó hírét vitték szerte az országban. Több éves kitartó és önzetlen 

munkájuk ért be ezekkel az elismerésekkel. 

Kiváló tanulmányi munkáért kaptak dicséretet: 

Balázs Izabella, Farkas Cintia Viktória, Gera Ilona Pilla, Kruchió Attila, Putnoki Réka (12. A 

osztályos tanulók) 

 

Kiváló közösségi munkáért kaptak jutalmat: 

Szatmári Fanni Szimonetta, Uhrin Barbara Dorka, Szedlák Stella, Ágoston Dorottya, Borbíró 

Balázs, Kovács Krisztián, Papp Nikolett (12.A osztályos tanulók 

Adame Kíra, Baráth Roland, Csányi Vanda, Geszti Alexandra Mercédesz, Pályi Ádám, Pozsonyi 

Petra, Timár Dóra, Nagy Csilla (12. B osztályos tanulók) 

 

Kiváló tanulmányi és közösségi munkáért dicséretet kapott:  

Hunya Réka, Lakatos Nóra 12.A osztályos és Hímer Mária 12.B osztályos tanulók 

 

Kiemelkedő sporttevékenységéért kapott jutalmazást:  

Mile Dávid 12.A osztályos tanuló 



 

Kiváló tanulmányi munkáját és kiemelkedő sporttevékenységét emelték ki az alábbi 

tanulóknak: 

Frolyó Karolina, Szabó Laura 12.A osztályos tanulók 

 

Kiváló közösségi munkáért és kiemelkedő sporttevékenységért kapott dicséretet: 

Csordás Aliz 12.A és Nagy Sándor 12. B osztályos tanulók 

 

A Diákönkormányzatért végzett kiemelkedő tevékenységét részesítette dicséretben az 

alábbi tanulóknak Rudner Anett, iskolánk Diákönkormányzatának vezetője: 

Hunya Réka, Uhrin Barbara Dorka, Szatmári Fanni Szimonetta, Valuska Tamás Gergő (12. A 

osztályos tanulók) 

 

További képek a dicséretben részesülőkről 

 

8. kép Farkas Cintia Viktória 



 

9. kép Putnoki Réka 

 

10. kép Kruchió Attila 



 

11. kép Hunya Réka 

 

12. kép Lakatos Nóra 



 

13. kép Hímer Mária 

 

14. kép Mile Dávid 



 

15. kép Frolyó Karolina 

 

 

16. kép Szabó Laura 



 

17. kép Csordás Alíz 

 

18. kép Nagy Sándor Konrád 



 

19. kép Hunya Réka 

 

20. kép Uhrin Barbara Dorka 



 

21. kép Szatmári Fanni Szimonetta 

 

22. kép Nagy Sándor Konrád 



 

23. kép Valuska Tamás Gergő 

 

 

Minden végzős diákunknak sikeres érettségi vizsgát és további szép eredményeket 

kívánunk. 

 

A ballagásról készült iskolai fotók itt megtekinthetők.  

https://photos.google.com/share/AF1QipM1m3CSKaOkPY1PNH9CsHy2pgoGV4_mvnGaaVchzdr6glpJiCImo0xvMm6b9VAK0A?key=X2RydWZpYVRqamlMZXA2aXJEVzBOaEpNb1JQRHpn

