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Alig, hogy elkezdődött a tanév, 
máris vége egy időszaknak. 
A gólyakorszak, amelyen min-
den középiskolás diáknak át 

kell esnie, avatási ceremóniával, 
gólyabállal zárult. A Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnázium kilencedik évfolya-

mos gólyáit népes társaságban 
avatták fel. Igazi osztályokká 
kovácsolódtak a kilencedikesek 
ezen a napon.

Az est főszereplői széles 
szárnycsapásokkal, osztály-
főnökeik, Pintér Tünde és 
Kapuvári Emese tanárnő kísé-
retében vonultak le az aulába. 

– A királyréti jó hangulatban 
telt gólyatábor zárása ez a ma 
esti program. Akkor még csak 
sejthettétek, mi vár rátok, azóta 
azonban már bele is kóstolta-
tok a gimnáziumi életbe. Ma 
este bebizonyíthatjátok, hogy 
érett gólyák vagytok, és bírni 
fogjátok a kiképzést négy évig. 
Szárnyaljatok, sok élményben 
legyen részetek és nagyon sok 
tudással gazdagodjatok – ezek-
kel a szavakkal nyitotta meg 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gatóhelyettes az avatási cere-
móniát.

A tizedik évfolyam és a gim-
náziumi tagozat nevelőtestüle-
te játékos, humoros feladato-
kat állított össze, amelyekkel a 
kilencedikesek bizonyíthatták, 
hogy éretté váltak a gimnáziu-
mi életre. A rendezvény ugyan 
nem volt verseny jellegû, az 
osztályok mégis mindent bele-
adva küzdöttek egymással.

Első feladat gyanánt a kis 
gólyák előadták erre az alka-
lomra írt indulójukat, majd 
kezdetét vette a vetélkedés. 
Joghurtetetés bekötött szem-
mel, almahalászat hátrakötött 
kézzel, lisztfújás mézzel bekent 
arccal – csak néhány a próbaté-
telek közül.

Hangüzenetben köszöntötte 
a gólyákat a hivatalos elfog-
laltsága miatt távol maradó 
Marosánné dr. Gáti Gabriella 
igazgató: 

– Bízom abban, hogy nagyon 

Vannak, akik szerint a szemét csak akkor fogy az 
érdi utcákról, ha lelkes diákok szervezetten össze-
szedik. Ezt évente kétszer is megteszik az Érd első 
Lions Klub és az Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Szolgálat közös szer-
vezésében tavasszal és ősszel. A kétkonténernyi 
begyûjtött hulladékmennyiség azt bizonyítja, 
akár havonta is „akciózhatnának”.

Az elmúlt csütörtök a szemét jegyében telt a 
városban. Hatvan diák fogta a sátorfáját – vagy 
inkább nejlonzacskóját – a tanítás után és nem 
világgá ment, hanem az Emma és az Enikő utcák 
környékére, hogy rendbe szedjék a feltehetően 

felnőttek által szemetessé tett utcákat. Az időjárás 
nem kedvezett nekik, fújt a szél és esett az eső, 
de ennek ellenére igen lelkesek voltak a főleg 
általános iskolások. A legtöbben a Gárdonyi isko-
lából jöttek, több csapatnyi gyerek, míg a többi 
érdi tanintézmény bizony többnyire távol tartotta 
magát az „alantas” munkától, pedig – ahogy 
Magyar Gergő, a Lions Klub titkára lapunknak 
elmondta: minden iskolának kiküldték meghívó 
levelüket – talán még több szorgos kéz is elkelt 
volna…

 – Rengeteg szemét gyûlt össze a hónapok alatt 
– hallottuk a titkártól –, a legszemetesebb az 
Alispán utca környéke és a két vasút közötti rész 
volt. Akadt, aki kidobott tévékészülékre bukkant. 
A négyórás akciónk alatt kétkonténernyi hulla-
dék gyûlt össze, valamivel kevesebb, mint tavaly. 
Minden segítő diák egy oklevelet és szendvi-
cset, pogácsát kapott tőlünk. A helyi vállalkozók, 
Lions-tagok sokat segítettek támogatásukkal, egy 
rászoruló családnak például a szemétgyûjtési 
akció előtt ötvenezer forint készpénzt adtunk 
át. Karácsony előtt majd szintén a rászorulókon 
kívánunk segíteni, ajándékokkal.

Legközelebb már csak fél év múlva lesz hason-
ló „szemetes” akció jó lenne addig valahogy kibír-
ni, hogy ne az utcán szemeteljünk… 

 (temesi)

Okleveles érdi hulladékgyûjtõ diákok
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Gólyaavatás a Gárdonyiban
Hetven gólyát avattak fel múlt pénteken délután a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban. A 
humoros, játékos feladatok mellett késõ estig tartó 
táncmulatság garantálta a jó hangulatot.

jól fogjátok magatokat érezni. 
Koncentráljatok az eskü szö-
vegére, annak minden betûjét 
be kell tartanotok – különösen, 
ami a történelem tantárgy tanu-
lását illeti. Élvezzétek ki a mai 
estét, szórakozzatok felhőtle-
nül, boldogan, mert mától véget 
ér gólyalétetek és a Gárdonyi 
Géza Gimnázium diákjaivá vál-
tok – mondta hangüzenetében 
az igazgatónő. 

A megpróbáltatásokat rövid 
szünet után követte az ünne-
pélyes eskütétel. A királykék 
színû egyennyakkenőben felso-
rakozott kilencedikesek fogada-
lomtételét a gimnázium diákön-
kormányzatának elnöke vezette 
le. 

– Én, a kis gólya, költöző 
madár, úton a bölcsőde és a 
nyugdíj között, abból az alka-
lomból, hogy négy évre ez a 
fészek lesz az otthonom, itt a 

nagy és okos, tiszteletreméltó 
és bölcs, szeretett és imádott 
tanáraim és diáktársaim előtt 
ünnepélyesen fogadom, hogy 
az eskü minden pontját tör-
vénynek tekintem… – hangzott 
fel az eskü szövege.

Mindezek után az aula átala-
kult táncparketté, ahol a frissen 
avatott gólyák és társaik ked-

vükre mulathattak az este tízig 
tartó mulatságon. A buli folya-
mán aki megéhezett, éhségét 
pizzával csillapíthatta. 

– A gólyatábor és a gólya-
bál kiváló alkalom arra, hogy 
megismerkedjenek egymással, 
igazi közösséggé kovácsolódja-
nak a leendő osztály- és évfo-
lyamtársak és osztályfőnökeik. 
A jövőben mindig a legidősebb 
évfolyam lesz az, amelyik a 
játékokat, a gólyabált lebonyo-
lítja. A mostani tizedikesek 
még kétszer elnyerik ezt a fel-
adatot – nyilatkozta lapunknak 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gatóhelyettes a szervezés rész-
leteiről.

A gimnázium hagyományai 
még alakulóban vannak, ám 
ebből mit sem érzékelt a közön-
ség: jól megszervezett, kedves 
mûsornak lehetett szem- és fül-
tanúja. Az iskola történetének 
második avatásán minden kis 
gólya megállta a helyét – büsz-
kén lehetnek teljes jogú megbe-
csült tagjai az iskolának.

 Kovács Renáta

A kis gólyák versben dicsõítették a felsõbb évfolyamot

A kilencedikesek izgatottan szurkoltak osztálytársaiknak

Próbára tette a kilencedikesek ügyességét a ropievõverseny

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Nagy sikert aratott a 9.a-sok zenés indulója


