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Nálunk, Neumannosoknál a 
diáknapok a végzősök sora. 
Kemény munka pénzt gyűj-
teni, megszervezni, összeállí-
tani a műsort. Idén táncosok, 
rendőrök, tűzoltók, bmx és 
gördeszka került terítékre és 

minden, ami még belefért. 

Október 5-én a nagyszünet-
ben vonultak be először tel-
jes “harci” díszben, hogy 
bemutassák jelöltjeiket és 
ízelítőt kapjunk programja-
ikból. Ezen az estén már el-

foglalták az aulát, hogy két teljes napra diáknapi színekbe burkolják, átvegyék az isko-
lai élet irányítását, ami az idei hat végzős osztálynak is feladta a leckét. 

Csütörtökön reggel 8-kor kezdték meg a filmek vetítését. Időt és munkát nem sajnálva 
készültek el, így a suli vének egymás iránt kifejezett lelkesítő üdvrivalgása és tapsa el-

nyomta a fiatalabbakét is. 

 
A filmet követő táncbemutatók és egyéb programok osztályok közös vagy egy osztály 

szervezése volt: rocky , hip-hop, néptánc , break is. 

Kinn az udvaron ez alatt Árvai Róbert és Nagy Dávid BMX és gördeszkás bemutatót 
tartott, mellettük pedig motoros rendőrök is megmutatták mit tudnak. Délután kettőig 
az iskola majdnem összes diákja jelen maradt, hogy láthassák a főműsort záró végzős 
osztályok táncát. Nem csalódtunk bennük, így megérdemelték az orkánszerű tapsvi-

hart és örömújongást. 



Este hattól az Impulzus zenekar csapott a hú-
rok közé saját és más együttesek számaival is. A 

napot este tízig tartó diszkó zárta. 

Péntek reggelt a végzősök táncaival indítottuk. 
Amíg a filmeket záró főműsor el nem kezdő-
dött az időt büfék közötti vándorlással és újabb 
kinti-benti programokkal töltöttük: héliumos 
karaoke, csilisbab evőverseny, parasztvetélkedő. 
Az utóbbi az udvaron zajlott a végzősök jelölt-
jei között, de mint fiatalabbak is megmérkőz-

hettünk velük talicskázásban, kötélhúzásban, hurkaevésben és zsákfutásban. A nyerési 
cél sok extravagáns megoldást szült, amely jóízű nevetést eredményezett. Sipos Ta-
másnak külön köszönet a slusszpoénokért. 

 

A főműsort záró végzősök után zajlott a szavazás, amit már az utolsó zenés hacacáré 

követett. 

A döntés nehéz volt, de úgy gondolom; minden osztály megérdemli a köszönetet és a 
gratulációt fáradozásaikért a két vidám napon. Ne felejtsük el a tanárokat, más dolgo-
zókat, fellépőket sem, hiszen ők is szerves részei voltak az utolsó vénasszonynyári na-

poknak. 

Hajrá, jövőre is! 
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