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Április elsején a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ adott 
otthont a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium legnagyobb szabá-
sú iskolai rendezvényének. Az 
évente egyszer megrendezésre 
kerülő Diákgála a középisko-
la növendékeinek teremt lehe-
tőséget a nagyközönség előtti 
bemutatkozásra.

Kis jubileumához érkezett a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
nagyszabású Diákgálája, ápri-
lis elsején ötödik alkalommal 
csillogtathatták meg tehetségü-
ket a város előtt a középiskola 
növendékei. A Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ nagyter-
mében megrendezett sokszínû 
bemutatóra 26 mûsorszámmal 
készültek a kultúra iránt fogé-
kony diákok.

A zsúfolásig megtelt terem-
ben először Bakos Mária igaz-
gató köszöntötte a jelenlévőket. 
Az igazgató asszony nyitóbe-
szédében a rendezvény célját – 
az Érdi Gimnázium Alapítvány 
forrásainak bővítését, ezzel az 
iskola szociálisan rászoruló 
tanulóinak anyagi támogatását 
– emelte ki. 

– Ez a rendezvény, amely 
az Érdi Gimnázium számláját 
kívánja segíteni, húsz évvel 
ezelőtt nagyon jó ötletnek bizo-
nyult. Azok, akik húsz évvel 
ezelőtt úgy döntöttek, hogy 
létre kell hozni az iskolában egy 
olyan segítséget – alapítvány 
formájában –, amely azokat a jó 
képességû, hátrányos helyzetû 
diákjainkat segíti, akik ezzel 
az aprócska összeggel, esetleg 

bérletet vagy tankönyveket tud-
nak vásárolni maguknak. Lehet, 
hogy kis összegről van szó, de a 
család kapcsán ez mindig óriási 
segítségnek bizonyult – hangsú-
lyozta Bakos Mária. Az igazgató 
asszony elmondta, az idei tan-
évben 39 tanuló részesül rend-
szeres támogatásban, valamint 
15 diák tankönyvvásárlását 
támogatja a gimnázium. 

– Ha ezt 20 év távlatában pró-
báljuk beszorozni, akkor 800-an 
rendszeres támogatásban része-
sültek – hívta fel a figyelmet 
az Érdi Gimnázium Alapítvány 
fontosságára az igazgatónő.

– Ötödik alkalommal a mi 
diákjaink is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy azok a diáktár-
saik, akiknek vannak gondjaik 
– sajnos egyre többen vannak, 
és egyre több gondjuk van, 
hiszen jelentős a munkanél-
küliség, itt Budapest szom-
szédságában is növekedett 
ennek az aránya –, támoga-
tásban részesüljenek. Egyre 
több diákunknak van egyre 
több segítségre szüksége. Õk 
készültek hónapokon keresz-
tül azért, hogy megmutassák 
a szülőknek, megmutassák a 
tanítványok, tanárok és diák-
társak előtt azt, amit már 
különböző iskolai rendezvé-
nyeken néhányan láthattatok, 
hogy hozzájáruljanak ahhoz, 
hogy egy kicsit több összeg 
legyen ennek az alapítványnak 
a számláján. Segíteni nagyon 
nagy dolog. Én azt gondolom, 
hogy nem igazán tudjuk ebben 
a világban, hogy mikor is van 

szüksége valakinek segítségre. 
Az a világ, amelyben élünk, 
általában az autók márkájá-
ban, a családi ház vagy kas-
tély alapterületében méri a 
sikert. Ez nem helyes. Ezen 
változtatni kell. A Vörösmarty 
Gimnázium Baráti Köre, a régi 
diákok és a mostani diákok is 
másként gondolják ezt. Én azt 
gondolom, ha eljutunk oda, 
hogy a sikert abban mérjük, 
ki milyen fokozaton áll a segít-
ségnyújtásban, akkor az lesz 
az igazi siker, a valódi siker 
– zárta szavait Bakos Mária.

A Diákgála a Ki mit tud? utó-
daként jött létre, évente egy-
szer bemutatkozási lehetőséget 
teremt mindazon tanulóknak, 
akik a kultúra terepére merész-
kednek. A középiskolások évről 
évre új, közönségcsalogató pro-
dukciókkal rukkolnak elő. Idén 
is nagyon sok mûvészeti ág 
képviseltette magát a félnapos 
rendezvényen. A kétfelvonásos 
mûsorban a diákok ének, zene, 
tánc, vers, próza és egyéb kate-
góriában szerepeltek. A gála 
egyik vezető mûfaja a tánc volt: 
a legkülönbözőbb táncfajták 
(salsa, bécsi keringő, néptánc, 
hiphop stb.) bemutatóit csodál-
hatta meg a közönség.

Az est folyamán elsőként a 
kisgimnazistáké volt a fősze-
rep, őket idősebb diáktársaik 
követték. Voltak, akik teljesen 
kezdőként, remegő lábbal álltak 
színpadra, és voltak, akik ran-
gos versenyek szereplőiként, 
rutinosan léptek nagyközönség 
elé. Egyéni, páros és csoportos 
produkciók is helyet kaptak a 
mûsorban, többen kizárólag a 
gálára összeállított produkció-
val is készültek. A népi, klasz-
szikus, modern és szórakoztató 
elemekkel tarkított, változatos 
repertoárt egy estén át élvez-
hette a közönség. A programot 
saját szerzemények tették még 
színesebbé.

Somfainé Szûcs Mária tanár, 
szervező lapunknak elmond-
ta, nem a Diákgála az egyet-
len alkalom az érdi gimnazis-
ták szereplésére. A különböző 
iskolai rendezvények szintén 
lehetőséget nyújtanak a bemu-
tatkozásra.

 Kovács Renáta

A korábbi évek sikerének és a 
rendezvény népszerûségének 
okán negyedik alkalommal ren-
dezte meg az érdi Bolyai János 
Alapítvány Jótékonysági Gáláját 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ színháztermében. 
A mûsor, amire a Bolyai János 
Általános Iskola diákjai készül-
tek fel, ismét felhőtlen pilla-
natokat ígért a múlt években 
megtartott eseményekhez 
hasonlóan. Tavaly, a gála bevé-
teleinek köszönhetően az iskola 
Erzsébet utcai épületében lévő 
hangosító berendezést sikerült 
felújítani.

A mûvelődési központ aulája 
már a kezdés előtt színpompá-
ba öltözött, ugyanis a gyerme-
kek rajzaiból egy kis kiállítást 
tekinthettek meg az érdeklődők. 
Idén a mûsorra mintegy 300-350 
szorgos és lelkes diák készült 
fel produkciókkal. A rajzokhoz 
hasonlóan a mûfajok palettája is 
sokszínû és érdekes volt, zenei, 
táncos és prózai előadásokkal 
készültek fel a nebulók. A gála 
megvalósításához komoly segít-
séget nyújtott a Milton Bt. a 
plakátok, belépők és támogató-
jegyek legyártásával, illetve a 
szülők közül is érkeztek felaján-
lások a tombolában kisorsolt 
nyereményekre. 

Ünnepélyes megnyitóbeszé-
dében Baranyi Teréz, a Bolyai 
János Általános Iskola igazga-
tója kiemelte és méltatta azt 
a tanárok, diákok és szüleik 

Diákgála a gimnáziumi alapítvány támogatására

Ifjú tehetségek bemutatója
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Fesztiváli hangulatot teremtettek  

a Bolyai diákjai
alkotta összefogást és áldozatos 
munkát, amelynek eredménye-
képpen ismét megvalósulhatott 
az ünnepség. Mind a tanárok, 
mind a gyermekek nagyon 
élvezték a közös felkészülést, 
amelynek eredményeként a diá-
kok népes közönségnek mutat-
hatták be tehetségüket lelkes 
fellépéseikkel. A legtöbb jelenet-
ben csoportos produkcióknak 
tapsolhattak a nézők, táncos 
mulatságok vagy mesejelenetek 
előadásai elevenedtek meg a 
színpadon, akár idegen nyelven 
is, és egyéni fellépőkből sem 
volt hiány. A különböző koreog-

ráfiák sokszor csaltak önfeledt 
mosolyt a közönség soraiban 
ülők arcára.

Az alapítványhoz befolyt 
összeget, valamint a Jótékony-
sági Gála bevételét ebben az 
évben az iskola Alsó utcai épü-
lete cipősszekrényeinek, vala-
mint az Erzsébet utcai sport-
pálya kosárlabdapalánkjainak 
felújítására, pótlására szeret-
nék fordítani. A célok elérésé-
hez a Bolyai János Alapítvány 
a 18666083-1-13-as adószámra 
várja a további szíves felaján-
lásokat.

 Sz. A.
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helyi társadalom


