
„AZ IDŐ , MINKET A NAGYBETŰS ” 

 

2017. december 1.–én a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (régen 
zsinagóga) adott otthont iskolánk szalagtűző ünnepségének. Érettségi előtt álló diákként 
én is szalagos lettem. 

Tavaly - mint segítők - már jelen voltunk a végzősök szalagavatóján, de most 
mindannyian családtagjainkkal és barátainkkal érkeztünk, és nagyon izgatottak voltunk, 
hogy „végre mi vagyunk soron”. Már hónapok óta folytak az előkészületek, gyakoroltuk a 
táncot, a felvonulást. Kiválasztottuk a ruhánkat. Igen, ezek a teendők néha szültek 
köztünk vitákat, de megoldottuk a problémákat, és talán egy kicsit még közelebb is 
kerültünk egymásoz. Először a mi osztályunk, a 12. D vonult fel a színpadra 
pótosztályfőnökünkkel, Simon Katalinnal. Az ünnepség kezdeteként osztálytársam, 
Halmai Claudia adta elő Babits Mihály Zsoltár férfihangra című versét, ezt követően 
igazgatónőnktől, Kónyáné Tömpe Líviától hallhattunk egy tanulságos és szép beszédet, 
majd én is elmondhattam az ez alkalomra írt slamemet. A szalagtűzés után két 
meglepetés műsorszám következett. Zongora- és szaxofonkísérettel hangzott el a 
„Most múlik pontosan” című dal, majd egy kilencedikesekből álló csoport 
osztályfőnökükkel együtt jelelve mutatta be Máté Péter Egyszer véget ér című dalát. 
Igazán különleges produkciók voltak, nekem nagyon tetszett mindkettő. Miután 
megkaptuk szalagjainkat, a szalagavató bállal az iskolában folytatódott az este. 

Termeink, folyosóink „az örök bordó-zöld színekben”, lufikkal és saját készítésű díszekkel 
feldobva vártak bennünket. A dekoráció készítését idén is nagyon ügyesen megoldották 
az alsóbb évesek. A táncot mi nyitottuk keringővel, igazi hófehér báli ruhában. A többi 
osztály is bemutatta produkcióit, majd következett az a tánc, amire én már nagyon 
vártam. A szülő-gyermek tánc. Én apukámmal táncoltam, vagyis csak lépegettünk, de a 
varázs nem maradt el. Utána csapatokba verődve elindultunk, hogy az érettségi előtt 
még együtt kibulizzuk magunkat, hiszen ezután tényleg csak a tanulás jön... Köszönjük 
tanárainknak, diáktársainknak, hogy segítettek megvalósítani ezt az igazán kedvünkre 
való szalagavatót. 
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