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Az utazó csapat



Az előkészületek
Valamiért nem ragadt!!
Hideg Robi mentette meg a becsületet!



A 20 éves rendezvény az iskolában

• Istók Judit emlékezett (vetítés a könyvtárban)



A 20 éves rendezvény az iskolában

• Emléktárgyakat kaptunk



A 20 éves rendezvény a 
Kultúrházban folytatódott

• Ünnepi beszédekkel



Emléktábla koszorúzás következett



Majd a fő attrakció következett

• KÖVIZIG által vitt emléktábla felavatása



20 év képekben

• Képgaléria megnyitása



Kezdődhetett a vetélkedő



Kisházi Péter is előadott

• Utána kérdések voltak róla



Ebédidős képek



Program a Kultúrházban
• Népi tánc



Program a Kultúrházban

• Kozma Csaba 7.-es diákjai megzenésített 
balladákat adtak elő (sírtunk)



A vetélkedő eredményhirdetése



A Baráti Kör ajándékainak átadása



Második napi kirándulás

• Kodolányi András nagyon szeretett volna 
bennünket túrázni vinni, de sajnos szakadt az 
eső, így egy kép sem készült.

• Baráti beszélgetéssel és evéssel – ivással telt a 
nap!!



A ballagás napja



A búcsú beszédek



És a „szertartás”



és az elmaradhatatlan 
Kozma Csaba féle műsor



A zárás

• A ballagás végén a 8.-os diákok minden kedves 
barátjukat színpadra hívták

• Saját kezűleg készített kedves ajándékot adtak 
át.

• Minket is név szerint szólítottak, így ott álltunk 
velük, nagyon megható volt!

• Valamiért kép nincs róla!



+ Életképek

• Edda koncert
• Borvíz begyűjtés
• Lazulás



Fárasztó, de emlékezetes volt!

Köszönjük a lehetőséget, hogy a 
Baráti Kör nevében részesei 

lehettünk!
És a figyelmet!
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