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A diákok  részéről hosszas,  ren-
geteg izgalommal, kitartó mun-
kával járó készülődés előzi meg 
ezeket  a  csodálatos,  felemelő 
pillanatokat,  ám  azt  is  el  kell 
ismerni,  hogy  a  szülők  részé-
ről nem kevés anyagi áldozatot 
követel  ez  a  szép  hagyomány. 
Mégis  megéri,  mert  felejthetet-
len élményt jelent az érintettek-
nek.  A gimnáziumban  egy  tût 
is  nehéz  lett  volna  leejteni  a 
közönség soraiban, olyan sokan 
voltak  kíváncsiak  a  2011-ben 
érettségiző  fiatalok  szalagava-
tó báljára. Szülők, családtagok, 
barátok,  diáktársak  és  persze, 
a sok éven át őket oktató peda-
gógusok  töltötték meg  zsúfolá-
sig az iskola rendezvénytermét, 
miközben  a  kivetítőkön  figye-

lemmel  kísérhették  az  ünnep-
ség  felemelő  pillanatait  azok 
a  diákok  és  hozzátartozók  is, 
akik  nem  fértek  be  az  ilyenkor 
szûkösnek  bizonyuló  díszte-
rembe. 
Az ünnepség kezdetén fegyel-

mezetten  felvonultak  a  vég-
zős  diákok,  és  a  tizenegyedik 
évfolyam  igen  értékes,  szívhez 
szóló,  verses,  dalos  köszöntő 
mûsorát  figyelve,  talán  egyre 
jobban  tudatosult  bennük 
a  sokszor  elénekelt  refrén,  a 
„most  múlik  el”  tartalma, 
rájuk  vonatkozó  igazsága.  Az 
a  felismerés,  hogy  e  gyönyörû 
ünnep  egyben  valaminek  a 
végét  is  jelenti. A végét  a  szép, 
de  néha  roppant  megterhelő, 
máskor  vicces  és  nevetésektől 
hangos  diákéveknek.  Az  évek 
oly  hamar  elröppentek,  mint  a 

költöző  madarak,  ám  ezek  az 
esztendők  már  végérvényesen 
elszálltak,  nem  térnek  vissza 
soha  többé!  Csupán  bármikor 
elővehető, villanásnyi emlékké-
pek maradnak mögöttük, azok-
hoz  a  kép-  és  filmkockákhoz 
hasonlóan, amit a kivetítőn  lát-
hattak  az  ünnepség  résztvevői. 
Emlékmozaikok élnek majd szí-
vükben a szorongással  teli első 
napokról, a sikerekről és olykori 
kudarcokról,  a  kacagásokról  és 
esetenkénti  elszomorodások-
ról, a kirándulások felszabadult 
hangulatairól, az összetartozás-
ról, a barátságról. Az osztályok 
által készített kisfilmek a kivetí-
tőn önmaguknak és a közönség-
nek is  felidézték az eddig eltelt 
időszak  emlékezetes,  megmo-
solyogtató  és  soha  vissza  nem 
térő pillanatait. „Most múlik el” 
– énekelték tizenegyedikes diák-
társaik,  s  a végzős gimnazisták 
ebben  az  emelkedett  hangulat-
ban  is  megsejtették  –  bár  még 
fél  évet  maradnak  az  iskolá-
ban –, hogy az  iskolapadokban 
eltöltendő  hátralévő  időszak 
már  más  lesz  számukra,  mint 
a korábbi esztendők voltak. Fel 
kell  készülniük  egy  hatalmas 
próbatételre, az érettségire, ami 
mindenképpen igen fontos mér-
földkő lesz az életükben, hiszen 
sok  múlik  a  sikerén:  eldönti 
majd,  hol  tanulhatnak  tovább, 
mi lesz a hivatásuk, megvalósít-
hatják-e  álmaikat.  Nem  csoda, 
hogy  a  fegyelmezett  sorokban 
állva  titokban  elérzékenyültek, 
amikor  osztályfőnökük  feltûzte 
diákegyenruhájukra  a  2003–
2011-es,  illetve  a  2007–2011-es 
időszakra vonatkozó, gimnáziu-
mi  tagságot  jelképező  selyem-
szalagot.  Ki  mosolytól  ragyogó 
arccal,  ki  könnyektől  csillogó 
szemekkel  fogadta,  hogy  eddi-
gi  élete  egyik  legszebb  pilla-
natát megoszthatja szeretteivel. 
A tizenegyedik  évfolyam  zenés 
összeállítása az emberi értékek-
ről  és  az  élet  értelméről  szőtt 
gondolatokból kínált némi útra-
valót  a  nyolc,  illetve  a  négy 
évfolyamos  gimnáziumot  jövő-
re  elvégző  diákoknak.  Majd  a 
12. évfolyam képviselője átvette 
a  selyemszalagokat,  amelyek 
majdan a ballagási ünnepségen 
minden  búcsúzó  diák  aláírásá-
val ékesítve kerülnek fel az isko-
la zászlajára. 
A rendezvény  további  részé-

ben  igazi  báli  hangulat  vette 
kezdetét,  amikor  a  szalagava-
tó  ünnepeltjei  bemutatták  a 
hónapokig gyakorolt,  látványos 
osztálytáncaikat.  Először  az 
ilyenkor elmaradhatatlan, pazar 
keringők következtek. A lányok 
hófehér, habkönnyû ruhában, a 
fiúk  elegáns  szmokingban  lej-
tettek  a  táncparketten,  s  –  ha 
pár  percre  is,  de  –  joggal  érez-
hették, most ők a legszebbek és 
legboldogabbak!  Ezt  követően 
pedig osztályközösségektől füg-
gött,  ki-ki  milyen  „pergősebb” 
táncprodukcióval  lepte  meg  az 
iskola népes közönségét.
A hónapokig  tartó,  lázas 

készülődés  és  a  belefektetett 
energia  mindenképpen  meg-
hozta  a  gyümölcsét,  hiszen 
mind  a  négy  végzős  osztály 
szalagavató  ünnepsége  kivá-
lóan  sikerült.  Büszke  lehet 
Bakos Mária  igazgató, büszkék 
lehetnek  a  jövőre  búcsúzó  diá-
kok,  de  nem  kis  elégedettsé-
get  jelent  ez  a  szülőknek  és  a 
gimnázium  pedagógusainak  is, 
akik megfelelő  hátteret  biztosí-
tottak  ezeknek  az  emlékezetes 
szalagavató  ünnepségeknek. 
A tizenkettedikeseknek  pedig 
már „csak” az érettségi sikerére 
kell  összpontosítaniuk,  amihez 
további  kitartást  és  sok  sikert 
kívánunk!
  Bálint Edit

Szalagavató a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban

Végzõs diákok nagyszerû ünnepe
Mint igazi elsõ bálozók, habfehér ruhájukban oly sugárzóan szépek a lányok, és 
szmokingjukban oly elegánsak a fiúk, amikor a szalagavató fénypontjaként a tánc-
parkettre lépnek! Könny csillan a szülõk szeme sarkában, és mérhetetlen büszke-
ség tölti el a szívüket. Több százan éreztek így a Vörösmarty gimnáziumban, amikor 
december 10-én a 12. A és a 12. E osztály, majd december 11-én a 12. B és a 12. 
C osztály szalagavató ünnepségét tartották.   

Az iskola tanulói és a vendégek együtt ünnepeltek

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

helyi társadalom

Rózsa Domokos  a  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  11.  évfo-
lyamán  tanul,  évek  óta  tagja 
a  gimnázium  diákönkormány-
zatának.  Leendő  feladatairól, 
elért eredményeiről kérdeztük.

– Hogyan lesz valaki orszá-
gos diákönkormányzati 
elnök?
–  Az  iskolai  diákönkor-

mányzatban  évek  óta  töltök 
be tisztségeket, először az osz-
tály, majd az iskola titkára vol-
tam  (utóbbi  pozíciómat  még 
egy ideig megtartom, érettségi 
előtt azonban már nem tudom 
vállalni).  A MODE-nak  2006 
óta  vagyok  a  tagja,  részt  vet-
tem  a  képzéseiken,  amelyek 
nagyrészt  a  diákönkormány-
zat  életével,  tanulói  jogokkal 
és  kötelezettségekkel,  külön-
féle  dokumentumok  elkészí-
tésével,  programszervezéssel 
kapcsolatosak.  Az  elnökségi 
posztra én voltam az egyetlen 
jelentkező,  a  közgyûlés  pedig 
megválasztott.  A pozíciót már 
most betölthetem, bár a pályá-
zatom  még  a  bíróság  jóváha-
gyására vár. Kinevezésem egy 
évig tart, ekkor kell beszámol-
nom  az  éves  munkámról  a 
közgyûlés előtt. Ha továbbra is 
szeretném betölteni a posztot, 
ismét pályáznom kell majd.

– Országos elnökként milyen 
feladatokat lát el?
–  A MODE  kisebb  válságon 

esett  át  a  közelmúltban,  az 
előző  vezetőség  a megválasz-
tását  követően  hamarosan 
lemondott, ráadásul a képzési 
rendszer  is  túlhaladottá  vált. 
Az  új  vezetőség  most  szeret-

né  ezt  korszerûsíteni.  Az  én 
feladatom, hogy átvezessem a 
MODE-t a válságon, koordinál-
jam a mûködését,  és megújít-
sam a rendszert.

– Az elnöki pozíció ellátása 
mennyire megterhelő?
–  Személyes  jelenlétet  nem 

annyira igényel, néha bíróság-
ra  kell  járnom,  képviselni  a 
szervezetet,  ez  azonban  csak 
havi  egy-két  alkalmat  jelent. 
A nagyobb  feladat  a  kapcso-
lattartás, ezt viszont otthonról 
végzem: naponta öt-tíz levelet 
írok, az elnökség  tagjainak és 
külső személyeknek egyaránt. 
Ez több időt vesz igénybe.

– A gimnáziumban mennyi-
re aktív a diákönkormányzat?
–  A mi  iskolánkban  legin-

kább  a  diákélet,  a  programok 
szervezésében  vannak  felada-
tai  a  diákönkormányzatnak, 
köszönhetően  annak,  hogy 
nálunk  fegyelmi  eljárások 
nemigen  fordulnak  elő,  jog-
képviseletet  nem  kell  biztosí-
tanunk. 

– Mennyire vannak össz-
hangban a diákok jogai és 
kötelezettségei? Sokan azt 
mondják, manapság a diákok-
nak mindent szabad…
–  Az  elvárások  teljesíthe-

tőek,  a  jogokkal  pedig  tudni 
kell  élni.  Persze,  mindig  van 
olyan  diák,  aki  nem  teljesí-
ti  a  kötelezettségeit,  hanem  a 
jogaiba kapaszkodik, és olyan 
is,  aki  nem  tud  bánni  a  sza-
badságával,  de  ez  általános-
ságban  nem  igaz.  A rendszer 
alapvetően jól mûködik.

 Ádám Katalin

A Szociális Gondozó Központ Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Módszertani Gyermekjóléti Központ 

pszichológiai tanácsadó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2 évig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
a Módszertani Gyermekjóléti Központ ügyfelei részére pszichológiai tanácsadás. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem: pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus diploma, 
•  Iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta 

erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 12/2010, valamint a munkakör megnevezését: pszicholó-
giai tanácsadó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu 
e-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap – 2010. december 15.

A MODE új, vörösmartys  
elnöke reformokat tervez
A Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesületé-
nek (MODE) új elnöke az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium egyik tanulója lett. 

Rózsa Domonkos szeretné átvezetni a válságon a MODE-t
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