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A ballagás az érettségi előtt álló 
diákok  hagyományos  ünnepi 
rendezvénye,  a  négy-,  illetve 
nyolcévnyi  diákélet  lezárása. 
Körüllengi a befejezés szomorú-
sága, de benne rejlik az új kez-
dete  is.  A Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  végzősei  április 
29-én  intettek  búcsút  az  alma 
maternek. Az  iskola  falai virág-
ba  borultak,  a  táblákra mottók 
kerültek útravalóul.
A ballagás  a  szokásoknak 

megfelelően  ünnepélyes  osz-
tályfőnöki  órákkal  vette  kez-
detét.  Az  utolsó  együtt  töltött 

óra keretében a búcsúztató osz-
tályok  átadták  a  tarisznyákat, 
melyekkel  útjukra  bocsátot-
ták  a  végzősöket.  A négy  osz-
tály  tanulói  könnyes  szemmel 
búcsúztak  iskolájuktól,  tanára-
iktól, diáktársaiktól.
Az utolsó csengőszó 15 órakor 

indította  el  a  ballagási  mene-
tet.  A ballagók  az  osztályfőnö-
kök  (Benczéné Dizseri Márta, 
Tiringerné Bencsik Margit, 
Dózsa Györgyné, Versits Lívia) 
vezetésével,  énekszó  kíséreté-
ben  járták  végig  a  feldíszített 
iskola épületét és a tantermeket. 

Elballagtak a középiskolások
Április 29-én tartotta ballagási ünnepségét a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium. Az iskolai élet legmeg-
hatóbb ünnepén 135 diák mondott búcsút középiskolai 
éveinek.

A hagyományos  ünnepségre  a 
szülőkkel,  hozzátartozókkal, 
diáktársakkal zsúfolásig megtelt 
iskolaparkban került sor.
Az  ünnepség  a  Himnusz 

közös eléneklése után búcsúbe-
szédekkel folytatódott. Elsőként 
a  11.  évfolyam  képviselői  alka-
lomhoz  illő  verssel  búcsúz-
tatták  a  ballagókat.  Rudyard 
Kipling  Ha  címû  költeménye 
után megható gondolatok hang-
zottak  el  a  felnőttkor  kihívá-
sairól.  A 12.  évfolyam  képvi-
seletében  Petrás Mátyás  szólt. 
Õ  az  iskolában  eltöltött  éveire 
emlékezett  vissza.  A diákok 
búcsúzása után a ballagók kép-
viselői a hagyományokat követ-
ve  emlékszalagot  kötöttek  az 
iskola  zászlajára,  majd  átadták 
a  11.  évfolyam  képviselőinek, 

ezzel is jelképezve, hogy jövőre 
ők lesznek a rangidős évfolyam 
a gimnáziumban.
Az  iskola  tantestülete  nevé-

ben  Bakos Mária  igazgatónő 
mondott búcsúbeszédet. 
–  Ma  elhangzott  számotok-

ra  az  utolsó  csengőszó,  ami 
mindenképpen  valamilyen 
kötelezettséget  jelentett.  Ezzel 
megszûntök  vörösmartys 
diáknak  lenni  négy  és  nyolc 
év  után.  Vajon  mit  jelentettek 
és  mit  jelentenek  számotokra 
ezek  az  évek? Mit  kaptatok  az 
évek  során?  Milyen  emberek-
ké  váltok?  Meg  tudtok-e  majd 
felelni azoknak a kihívásoknak, 
amelyeket  az  élet  állít  elétek? 
Kaptatok-e  elég  megerősítést, 
elég  szeretetet  ahhoz,  hogy 
helyesen  és  bölcsen  tudjatok 

Virágerdõ mellett ballagtak a negyedikesek

helyi társadalom

dönteni,  amikor  szükséges 
lesz?  Szereztetek-e  elegendő 
tudást,  ismeretet,  hogy  tovább 
tudjatok  lépni  a  számotokra 
kijelölt  úton?  További  hasonló 
kérdések  és  kétkedő  gondola-
tok  sorával  tudnám  folytatni, 
de  nem  teszem,  ugyanis  azt 
tapasztaltam,  hogy  merész, 
világra nyitott, tudással bíró fia-
talokká váltatok – hangsúlyozta 
Bakos Mária.
A meghitt  pillanatok  után 

az  iskola  vezetősége  tanulmá-
nyi  elismeréseket  nyújtott  át. 
Kulturális  díjban  részesültek 
azok  a  tanulók,  akik  a  kultú-
ra  vagy  a mûvészet  különböző 
területein kiemelkedőt alkottak. 
Tantestületi  dicsérettel  jutal-
mazták  azokat,  akik  egy  vagy 
több  tantárgyból  kiemelkedő 
eredményt  értek  el.  Általános 
tantestületi  dicséretet  kaptak 

azok,  akiknek  a  tanulmányi 
előmenetelük jeles vagy kitûnő, 
egy  vagy  több  tantárgyból 
kiemelkedő  eredményességû 
volt.  A minden  évben  kiosztott 
Vörösmarty-emlékplakettet  az 
idén Nagy Kristóf  érdemelte  ki 
kiemelkedő  tanulmányi  előme-
neteléért.
Az  ünnepi  mûsor  után  az 

iskola  épülete  lassan  kiürült. 
Az  alma  mater  útjára  engedett 
egy  újabb  végzős  évfolyamot. 
A ballagóknak  azonban  nem 
sok  idejük  maradt  az  ünnep-
lésre,  ugyanis  a  hétfői  nappal 
kezdetét vette az érettségi vizs-
ga,  az  első  komolyabb  meg-
mérettetés  a  diákok  számára, 
amely  nemcsak  a  tudásról  ad 
bizonyítványt,  de  a  főiskolára, 
egyetemre vezető utat  is  jelenti 
egyben.
  Kovács Renáta
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A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABÍTVA 2010. AUGUSZTUS 25-IG! 

Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
„Segíthetek?” címmel

a 2011–2012 tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 
tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet magyar állampolgárságú,

 érdi, cigány/roma  tanulók/hallgatók részére. 

A pályázat célja: az a roma származású általános vagy középiskolás, vagy felsőfokú 
oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel 
az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, feladatait 
elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik 
életvitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja az 
ösztöndíjra. Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés a rangsorolás szerint 
történik.
Pályázati feltételek:
–  Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól pályázhatnak.
–  Cigány-roma származású, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, 

érvényes lakcímkártyával igazolva.
–  Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
–  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen a 

tantárgyak 1-től 5-ig terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha nem 
így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon feltüntetni számmal az elért 
eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni.) 

–  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. (Akinek a magatartása nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből!) Az átlagszámí-
tásba a magatartás, szorgalom nem számít bele. Külön elbírálás alá esik az a tanuló, 
aki nem éri el a 3 egészes átlagot, de példás magatartása (5) és szorgalma (5) miatt 
jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 2011. július 4., déli 12 óra.  Helye: Polgárok Háza, 1. 
emelet 107. szoba, személyesen Kalányos Éva romareferensnél szerdán: 8–14 óráig és 
pénteken 8–12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes a 
pályázata. A határidőn túl beadott pályázat nem érvényes!
Az elbírálás ideje: 2011. július 27. 
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romareferens-
nél. Érd, Alsó u. 3., I. em. 107. szoba, valamint a Polgárok Háza ügyfélszolgálati irodáján.

Balogh Csaba  érdi CKÖ-elnök s. k.


