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Elegáns emberekkel telt meg a 
Polgárok Háza csarnoka és díszterme, 
ami nem csoda, hiszen a világ egyik 
legelegánsabb és legkaritatívabb 
klubja ereszt gyökeret érdi földön. 
Az alapító ünnepségen a magyar és 
az amerikai himnusz után a levezető 
elnök, dr. Kutsch Zoltán köszöntötte 
a polgármesteren kívül többek között 
Horváth Miklós volt nemzetközi igaz-
gatót és dr. Farkas Zoltán kormány-
zót, majd a jelenlévők meghallgat-
ták a Lions Etikai Kódexet. Ebből 
érdemes kiemelni néhány gondola-
tot, amelyek nem ártana, ha minden 
emberre érvényesek lennének, mint 
például: „Az igaz barátság önzetlen, 

és nem mérem azzal, hogy ki kinek 
mekkora szolgálatot tesz.” „Segítem 
embertársaimat: együttérzéssel az 
aggódókat, támogatással a gyengéket 
és anyagiakkal a rászorulókat.” Ez 
a szellemiség vezérli a tagok min-
den cselekedetét immár csaknem egy 
évszázada, 1917 óta. A Lions Klubok 
Nemzetközi Szövetsége ma már a 
világ legnagyobb civil szervezete, 
másfél millió taggal. Több mint két-
száz országban van jelen 44 ezer 
klubbal! A mozgalom 1917-ben indult 
Amerikában, elsősorban a vakok és 
gyengénlátók megsegítésére, de szel-
lemisége hamar túllépett a földré-
szen. Magyarországon húsz éve van 

jelen, ma már félszáz a klubok száma 
az érdivel együtt. Évente mintegy két-
száz millió forint értékû adományt 
juttatnak el a rászorulóknak.

– Fontosnak tartom, hogy ilyen 
szervezetek legyenek minél nagyobb 
számban az országban és Érden is 
– mondta köszöntőjében T. Mészáros 
András. – Akik itt megjelentek, régóta 
sokat tesznek a városért, de most 
szervezett formában még hatéko-
nyabban tehetnek, ami Érd hasznára 
válik. Köszönjük nekik, hogy a jó szó-
ért, a jó cselekedetért tenni akarnak.

Horváth Miklós nemzetközi igaz-
gató pedig azt emelte ki beszédében, 
hogy a szolgálatot tartják a legfonto-
sabbnak. Farkas Zoltán kormányzó 
meglepetésének adott hangot:

– Meglepett az a hozzáállás, aka-
rat, hogy itt igenis akarnak ilyen 
klubot és ilyen hamar ez meg is 
valósult. Bár mindenhol ilyen gyor-
san jönne létre, alig fél év alatt! 
Minden kormányzó öröme, hogy 
minél többen legyenek, fogjanak 
össze az elesettekért, a rászorulta-
kért. 

A jelvény és oklevél átadási cere-
mónia után a polgármester átnyúj-
totta azt a díszes zászlót Baracskay 
Angela klubelnöknek, amelynek 
egyik oldalán Érd város címere, 
másikon a Érd Első Lions Klubja 
felirat található. 

– E zászló mögé sorakozzanak 
fel a tagok és végezzék jószolgálati 
munkájukat – mondta útravalóul, 
amit meg is ígért beszédében a klub-
elnök, kiegészítve azzal, hogy „szol-
gálni, segíteni öröm.” 

 Temesi László

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
április 30-án (pénteken) délután tartot-
ta hagyományos ballagási ünnepségét. 
Tanárok és diáktársak színvonalas mûsora 
búcsúztatta a végzős diákokat.

A középiskolai tanulmányok lezárásának 
ünnepi eseménye a ballagás. A Vörösmarty 
Mihály Gimnázium közössége már hóna-
pok óta készült a rendezvényre.

Április utolsó napján vettek búcsút 
középiskolájuktól az érdi gimnázium vég-
zősei. A ballagás a szokásoknak megfelelő-
en ünnepélyes osztályfőnöki órákkal vette 
kezdetét. A négy végzős osztály tanulói 
– akik négy, illetve nyolc évig tanultak 
az iskola falai között – könnyes szem-
mel búcsúztak el tanáraiktól, egymástól, a 
gimnáziumi évektől. Az utolsó együtt töl-
tött óra keretében a búcsúztató osztályok 
átadták a tarisznyákat, melyekkel útjukra 
bocsátották a végzősöket.

15 órától kezdetét vette a ballagás a gim-
názium épületében. A diákok az osztályfő-
nökök – Nédermann Anna (12. a), Pársztory 
Ildikó (12 b), Vörösné Balogh Janka (12 c), 
Károlyiné Bódi Gabriella (12 e) – vezetésé-
vel, énekszó kíséretében körbejárták a tan-
termeket, majd a szülőkkel, hozzátartozók-
kal, tanárokkal és iskolatársakkal zsúfolásig 
megtelt iskolaparkba vonultak.

A ceremónián a hagyományokhoz híven 
a 12. évfolyam képviselői emlékszalagot 
kötöttek az iskola zászlajára, majd ünne-
pélyes keretek között átadták a helyükre 
lépő harmadikosoknak. Ezt követően az 
alsóbb évfolyamosok búcsúztatták a vég-
zősöket, majd a ballagók képviselője is 
megtartotta beszédét. Megható gondolatok 
hangzottak el az elmúlásról és a felnőtté 
válásról. Sokan elérzékenyültek.

Az ünnepi mûsorban Bakos Mária igaz-
gató asszony mondott búcsúbeszédet, majd 

kiosztotta az idei tanulmányi elismeréseket. 
Elsőként a tantestületi és az általános tan-
testületi dicséreteket adta át a 12. évfolyam 
legkiválóbbjainak – azoknak a tanulóknak, 
akik egy, vagy több tantárgyból kiemelke-
dő teljesítményt értek el. A minden évben 
kiosztásra kerülő Vörösmarty Emlékplakettet 
idén – a tavalyihoz hasonlóan – két tanuló 
érdemelte ki. A nevelőtestület által odaítélt 
magas fokú, erkölcsi és anyagi elismerés az 
iskola legnagyobb dicsérete, melyet a diákok 
szorgalmuk, példamutató magatartásuk, 
tanulmányi eredményük, valamint nemzet-
közi, illetve országos versenyeredményeik 
alapján érdemelnek ki. Az idei évben kul-
turális díjat is átadtak azon 12. évfolyamos 
tanulóknak, akik részt vettek a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium kulturális és mûvészeti 
életének gazdagításában.

A ballagóknak azonban nem sok idejük 
maradt az ünneplésre, ugyanis a hétfői nap-
pal kezdetét vette az érettségi vizsga, az 
első komolyabb megmérettetés a diákok 
számára, amely nemcsak a tudásról ad bizo-
nyítványt, de a főiskolára, egyetemre vezető 
utat is jelenti egyben. Az írásbeli vizsgákat 
május 3. és 25. között rendezik meg, majd 
a szóbelik következnek június 3-25-ig. Idén 
országszerte 485 ezer vizsga lesz, ebből 27 
ezer emelt szintû. Kovács Renáta

Baracskay Angéla: Szolgálni, segíteni öröm

Megalakult Érd Elsõ Lions Klubja 
Ünnepélyes keretek között a múlt héten megalakult Érd Elsõ 
Lions Klubja. Az avatási ceremónián a polgárok Házában a 
szövetség elnökei, kormányzói, vezetõi is megjelentek, s per-
sze T. Mészáros András, a város polgármestere is, aki örömét 
fejezte ki, hogy olyan tagjai lettek a klubnak, akik sokat tettek 
eddig is a településért.

Ballagás a Vörösmarty gimnáziumban

„Elmegyek, elmegyek”

Baracskay Angéla klubelnök köszönti a jelenlévõket
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