
Szeretettel meghívjuk
Önt éS cSaládját

a Szeberényi gusztáv adolf evangélikus gimnázium, 
mûvészeti Szakközépiskola, általános Iskola, Óvoda, 
alapfokú mûvészeti Iskola és kollégium

ballagáSI ünnepSégére,

melyet 2015. április 30-án 17 órai 
kezdettel tartunk ISkolánkban.

balogh lászló levente
bányai Inez
belicza károly
benkôné petri Szilvia
béresné juhász ágnes
bilibok györgy
botyánszkiné csobai elena
csaba ágnes
darányi katalin éva
domokos tamásné
dr. Futó Ildikó
dr. gurzóné török lilla
dr. técsyné orosz Irén
dr. tóthné nagy beatrix anna
Fazekas attila
Fazekas attiláné
Flóra virág magdolna
gajda mátyásné
garainé lipcsei éva
gerendeliné ballagó márta

gnandt jános
halász alexandra
halász marianna
harangozó Imre
hevesi krisztina
horváthné kun melinda
jenei éva
kéri gáspár dániel
kesjár ruben
kis ágnes erzsébet
kolarovszki zoltán
kondor péter
kóráné Figuli beatrice yvonne
korcsog erzsébet
kovácsné galó éva
köbölné czene mária
köveskúti péter
krajcsó lászló
krisánné egeresi viktória krisztina
kutyej pál gábor

kutyejné ablonczy katalin
lôrincz judit
lukács anett
magyarné zahorán edit
makai Sándor Ferenc
marti márta
marti miklós nándor
matyasovszkiné nagy erika
mátyásné orosz mária
megyeri-horváth gábor
mokran jános
nagy andrea katalin
nagy hajnalka
nagy jános
nagy lídia
nagy zoltán
németh györgy balázs
németh csilla
paluska krisztina
pál edit

péterné benedek ágnes
plavecz zoltán
prisztavok tibor
rencsi Ferenc
rumble erika
Sándor-kerestély Ferenc
Simon Ignác
Szalay beáta csilla
Szeblák tamás
Szegfû katalin
Szigeti katalin orsolya
Sztrakáné Sipos edit
tálas valéria
tóth péter lászló
uhrin mária
vadászné ablonczy emôke
vozár andrea
völgyesi attiláné
zleovszkiné csatlós mária
zsjak péter

Tanáraink



bacsa attila
baráth bence
csávás nándor
csikós veronika
darabos tamás
domokos józsef balázs
Falaty máté
gera zsombor
gura kata
kocziha réka
kraszkó álmos
máté andrás tamás
mitykó mátyás
nyitrai kitti

oszlács rebeka
pálfi csaba miklós
Subasicz Imre
Such georgina
Svanda melitta
Szaszák norbert györgy
tóth nóra
török bernadett
turbucz erika
vichnál krisztina
viczián adél
zahorán adrienn éva
zsótér péter

bálint Fruzsina
barta rebeka
batke anna luca
budai gabriella
cseresznyés vivien
csikós erika
dalmadi Sándor
Forgó Ivett dóra
Földi arnold
gazda mihály bálint
jánoska zita
kiss dániel
kovács ramóna

kuli tímea
laskai tibor
ledzényi anett
mezei gréta
nagy beáta
pocsaji boglárka
priskin jános
richter roxána
Sarkadi lilla anita
Szabó korinna
Szalai tímea
zuberecz boglárka judit

apáti-nagy petra
berecz lilla
béres ákos
bordás robin dániel
bordás dorottya
czinkóczki máté györgy
csapó lászló
danó réka
domokos csenge virág
Fábián orsolya ágnes
Flender Fanni
hidvégi István
horváth bence
hruska tekla
knapp vivien
koppányi dóra

laczó zoltán
malatinszky géza István
medgyesi vivien
megyeri Fanni réka
nagy dávid
nagy erzsébet kincsô
petrisor brigitta
Seprenyi marcell
Simon éva
Szegvári melinda
Szûcs veronika amelita
tol Ildikó
toman melinda
tóth eszter
tóth enikô
vizsnyiczai lászló márk

„A szárny megnôtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

(Ady Endre)

„ Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyor-
san és határozottan kell cselekednünk, a 

dolgokat erélyesen kézbe vennünk, és arról 
gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak vil-
lámgyorsan elôttünk álljanak. Semmiféle 
lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs 

helye, a kéz nem remeghet, a szem nem 
pisloghat ide-oda, hanem egyedül csak arra 

irányulhat a tekintet, ami elôttünk van.”

(Vincent Van Gogh)

„ Az élet egy nagy utazás, sosem lehet 
minden eshetôséggel számolni. Csupán a 
választásaidat befolyásolhatod, és azok 

határozzák meg, ki is vagy.”

(Terri Miller)
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Osztályfônök: Hevesi Krisztina

Osztályfônök: Németh Csilla

Osztályfônök: Zleovszkiné Csatlós Mária


