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Sorrend, sorrendiség, besorolás. 
Mind olyan fogalmak, amelyek-
kel születésünktől fogva találko-
zunk. A találós kérdés is ebben 
a gondolatkörben születhetett: 
melyik volt előbb, a tyúk vagy 
a tojás? Egyik sem! Szerintem 
előbb volt a kakas, aztán a 
tyúk, végül a tojás. A sorrend 
fogalmát az egész emberiség 
rendszeresítette. Mindez azon-
ban tételesen hiányzik az élet-
mód, a társadalmi szokások 
témaköréből. Az életmódot az 
egyén mindig maga határozza 
meg a társadalomban kialakult 
viszonyok alapján, amely kihat 
az utódokra, a közösségekre és 
az országot alkotó nemzetre. 

A történelemből tudjuk, hogy 
ilyen-olyan okok miatt eltûntek 
népek, nemzetek. Előbb szám-
belileg fogyatkoztak, majd 
kihalt nyelvük és szokásaik. 
Tucatjával lehetne itt sorolnom 
az utolsó háromezer évben 
eltûnt, valaha erős nemzete-
ket. A történelem színpadáról 
való lekerülésük legfőbb oka, 
hogy az egyének az életmód-
jukkal összefüggő cselekvések 
sorrendjét tévesen határozták 
meg. 

Köztudott, hogy az embe-
riség létszáma növekszik. 
November elején született meg 
földünkön a hétmilliárdodik 
csecsemő. Ezzel szemben mi, 
vagyis a magyarság, számbe-
lileg fogyatkozóban vagyunk. 
Hozzávetőleg 1956–1957 óta. 
Ezt felfognunk azért is szomo-
rú, mert tudjuk, a tragikus tör-
ténelmi események után min-
dig magára talált népünk, mert 
együtt gondolkodott. Miért? 

Mert elevenen élt az öntudata: 
a nagy vérveszteséget csak úgy 
képes legyőzni, ha két egymás-
ra talált szerelmespár családot 
alapít, és gyermekeket hozva a 
világra fel is neveli őket.

Az 1241-es tatárjárás után 
létszámában is úgy megerő-
södött a magyarság, hogy 
ennek példája bejárta Európát. 
A nagy pusztítás után hetven 
évre Károly Róbert itt már egy 
olyan lélekszámban és javak-
ban megnövekedett nemzetet 
talált, hogy aranyforinttal meg-
erősített tekintélyt építhetett 
rá. Az sem volt véletlen, hogy 
erre a szilárd alapra Nagy Lajos 
királyunk Európa vezető hatal-
mát építhette ki a középkorban. 
(Makovecz Imre szerint mos-
tanában erről is mélyen hall-
gatnunk kell.) Az 1848/49-es 
szabadságharc után – a nagy 
vérveszteséget pótolva – ugyan-
csak jól és hitelesen mûködött 
a magyar nemzet biológiai 
öntudata. A nemzetet ért csa-
pás után, a kiegyezést követő 
évtizedben már felépülhetett 
az ország fővárosa. A külföldi 
egyetemeken tanult ifjak haza- 
özönlöttek és itthon találták 
meg boldogulásukat. 

Történelmi példaként kell 
felmutatnunk a Trianont köve-
tő időket. A csonka ország a 
nagy nemzetközi megtaposódá-
sa ellenére is magára talált, és 
lakosságának a száma 7 millió-
ról 10 millió fölé szökött 1947-
re. Családunk életére „lefordít-

va”: apai nagyapám 1850-ben 
született, s őt még kilenc test-
vére követte. Apámék „csak” 
öten voltak. Õ Trianon évében 
nősült. Már a következő évben 
megszületett bátyám, majd én 
és a testvéreim. Három gyer-
mekem a második világháború 
után született, de nem saját 
házban, hanem albérleti szo-
bában jöttek világra. Azokban 
az időkben a kórházakban nem 
volt szülészeti osztály. 

Az életvitel szempontjából a 
sorrend fordult meg napjaink-
ra. Mi úgy gondoltuk: előbb 
a család, a gyermek, a többit 
majd megalapozza és megszer-
zi a munkánk. A mai sorrendi-
ség ez: előbb a főbérleti lakás, 
a kocsi, a nyaraló, aztán ha 
futja időnkből, egy gyermek is 
jöhet. E témában minden „pré-
dikáció” felesleges. A görögök 
háromezer évvel ezelőtt írásba 
tették: „Akit az istenek el akar-
nak veszejteni, annak elveszik 
az eszét.” Görögország manap-
ság nagyobb bajban van, mint 
mi. A görögök a kíváncsi töme-
geket vonzó idegenforgalomból 
élnek. A gazdasági viszonyok 
romlásával az emberek csök-
kentették utazási kiadásaikat. 
A sorrendet, azt a bizonyos bio-
lógiait, jóval előbb cserélték fel, 
mint mi. A fiatalok görög földön 
előbb saját házat, kocsit, nyara-
lót akarnak, és csak aztán gyer-
meket. Nyugat-Európa országai 
is ezen az úton járnak? Igen, 
Európa öregszik és nem vállal 
gyermekeket. A kérdés ott is a 
sorrend: élet vagy halál? Ki mit 
választ, az lesz a sorsa.

  Bíró András

Sorrend

Te mit kérsz karácsonyra? – 
hangzik el a kérdés így novem-
ber vége felé egyre gyakrabban, 
és olykor bizony elég bizonyta-
lan hangon. Szeretteink kér-
dezik a szeretet ünnepe felé 
közeledve bizonytalanul, mert 
előfordul, hogy a megkérde-
zett – ilyen-olyan okból – nem 
is veszi teljesen komolyan az 
érdeklődést. Találd ki – jön a 
válasz. Vagy: úgyis tudod, te 
tudod a legjobban, hogy minek 
örülnék. Esetleg kedves mosoly-
lyal utalva a kérés teljesíthetet-
lenségére: egy gyémántnyakék 
jönne most legjobban… Persze 
arra is akad számos példa, 
főleg a fiatal korosztálynál, 
hogy terjedelmes lista érkezik 
válasz gyanánt, felsorolva rajta 
számtalan játék és sportesz-
köz, divatos ruha és cipő, eset-
leg könyv vagy befizetés egy 
drága téli üdülésre, lehetőleg 
határainkon túlra.

Csak ezek lennének az érté-
kek? Igen, tudjuk, kapjuk a 
nevelést a médiából is, bőven. 
Sugározzák, erőltetik ránk 
értékrendjüket a kereskedelmi 
tévék, hiszen olykor egy-két 
jópofáskodó válasszal a kivá-
lasztott akkora vagyonhoz 
juthat, ami dolgozó embernek 
egy élet munkájából sem jöhet 
össze.

Pedig jól tudjuk, ha nem is 
beszélünk róla: nemcsak az az 
érték, ami forintban, esetleg 
euróban vagy svájci frankban 
kifejezhető. Számtalan olyan, 
egészen másfajta értékkel 
találkozhatunk nap mint nap, 
amelyekből bőven válogathat-
nánk akár ajándékozási céllal 
is. Amikor például munkahe-
lyi feszültségektől szétpattanni 
készülő fejjel hazatérve iskolai 
konfliktusok sorolásával fogad 
a gyerek, panaszkodással, 
anyagi gondok részletezésé-
vel a hitves – nos, ha ilyenkor 
sem „azt hiszitek, nekem egy-
szerű az életem?” mordulás a 
válaszunk. Ehelyett türelmes 

meghallgatás, helyzetjavító 
megoldások közös megbeszé-
lése következhetne, mintegy 
„ajándékképpen”. Vagy az 
utcán. A járdán, ahol félrelök-
nek, vonatra szállásnál elém 
tolakodnak, autóval irány-
jelzés nélkül sávot váltanak, 
letekert ablaknál öklöt ráznak, 
ujjukkal furcsákat mutatnak 
– hogy itt mi lehet az ajándék? 
Természetesen udvarias és ked-
ves előreengedés, nem firtatva 
a másik fél édesanyjának erköl-
cseit és őt magát sem hasonlít-
va népi agyagedényhez. 

És a munkahelyen. 
A feladatok figyelmes végre-
hajtása, udvariasság ügyfelek-
hez, partnercég munkatársai-
hoz, a hivatal ügyintézőihez, 
még akkor is, ha részükről az 
együttműködési készségnek 
nyomát sem tapasztalhatjuk.

De nézhetünk távolabbra is, 
a közélet neves és névtelen 
szereplői tájékára. Mekkora 
ajándék lenne például, ha a 
mostanában szelíd mosollyal a 
parlamenti ülésteremből ki-be 
vonulgató, elvileg minket kép-
viselők dolgozni kezdenének? 
Ha acsarkodás helyett részt 
vennének a jogalkotási, ország-
irányítási munkákban, ami 
egyébként a kötelességük? Azt 
meg már szinte félve merem 
leírni: ha megígérnék a magu-
kat közszereplőnek tartó, min-
denben véleményt nyilvánítók, 
országos meg helyi szinten is, 
legalább így karácsonyra: nem 
hazudok többet, még interne-
ten se…

Ugye, mennyi kínálkozó 
ajándék! Itt vannak a szemünk 
előtt, szinte karnyújtásnyira, 
ráadásul egyik értékesebb, 
mint a másik.

És még pénzbe se kerülné-
nek.

A szerkesztõ jegyzete

Mindennapi értékeink

A Vörösmarty ötvenéves fennál-
lása alatt több ezer diák tanult 
itt. Míg 1965-ben csak ötvenen 
érettségiztek a gimnáziumban, 
az idei tanévben már öt osz-
tály végez. 767 diák, ötvennégy 
pedagógus, huszonnégy osztály 
– ez a mai gimnázium, amely 
egyetlen osztállyal indult annak 
idején, a jelenlegi Marianum 
iskola épületében. Ezek persze 
csak számok – az igazán fon-
tosak a tanárok, a diákok, akik 
formálták és most is alakítják az 
iskolát. Velük a jubileumi prog-
ramokon ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők, például azon az 
előadás-sorozaton, amelyet a 
gimnázium fiatal kutató peda-
gógusai tartanak. A sorozat 
november 15-én indult, és 
május közepéig tart; az előadá-
sokra minden hónap harmadik 
keddjén, 17 órai kezdettel kerül 
sor az iskola dísztermében.

– Szeretnénk, ha tanárainkat 
más oldalról is megismernék 
a diákok és a nagyközönség, 
hiszen ők nemcsak szaktaná-
rok, hanem különböző terüle-
tek kutatói is – mondta lapunk-
nak Szilasné Mészáros Judit 
igazgatóhelyettes. – Nemcsak a 
kollégák munkásságát, hanem 
volt diákjaink alkotásait is sze-
retnénk bemutatni: november 
25-én iskolatörténeti kiállítás 
nyílik a gimnázium első eme-
letén a volt diákok alkotásaiból. 
A Városi Galériában pedig „Akik 
a Vörösmartyból indultunk” 
címmel képző- és iparmûvészeti 
kiállítás nyílik szintén itt 
végzett tanulók munkáiból. 
Textiltervezők, iparmûvészek, 
szobrászok, festők, grafikusok 

állítják ki mûveiket a galériá-
ban. Ezúton is szeretném meg-
köszönni Zalaváriné Muk Ágota 
rajz szakos tanárnőnek azt a 
segítséget, amit a két kiállítás 
megszervezésében nyújtott. 

November 26-án tartjuk az 
immáron hagyományos öreg-
diák napot, ennek keretében 
pedig a jubileumi ünnepséget. 
Az öregdiák napot minden évben 
az Öregdiák Egyesület szervezi 
– az idei, különleges évfordulóra 
való tekintettel az intézmény is 
közremûködött a szervezésben. 
Több ezer meghívót küldtük ki 
erre az alkalomra. Szeretettel 
várjuk minden volt diákunkat 

és tanárunkat. A program 15 
órakor koszorúzással kezdődik 
a gimnázium első épületénél, a 
Marianum iskolánál. Ezt követi 
a jubileumi ünnepség, amelyen 
nemcsak volt diákjaink, hanem 
többek közt a Forrás néptánc-
együttes is fellép. 

– Reményeink szerint nagyon 
sok volt tanárunkat is köszönt-
hetjük majd az ünnepségen. Õket 
egy fogadás keretében vendégel-
jük meg. Köszönet illeti Benczéné 
Dizseri Márta tanárnőt, aki a tel-
jes ünnepségsorozat megszerve-
zésében és az ünnepi évkönyv 
létrejöttében rendkívül nagy 
szerepet vállalt. Tudni kell azt 
is: a jelenlegi osztályok, illetve 
tanáraink is nagyon sokat dolgoz-
tak azon, hogy a megemlékezés 
méltó legyen a gimnáziumhoz 
– hangsúlyozta az igazgatóhelyet-
tes.

– Két jubileumi kiadványunk 
is megjelenik: egy évkönyv, 
amelyet T. Mészáros András 
polgármester segítségével 
tudunk kiadni, illetve egy 
2012-es naptár, amelyben volt 
és jelenlegi diákjaink alkotá-

Jubileumi ünnepség nemcsak a gimnáziumnak, hanem a városnak is

Ötvenéves a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Idén ötvenéves a Vörösmarty Mihály Gimnázium. A 
félévszázados jubileumhoz méltó ünnepségsorozattal 
emlékezik meg az iskola errõl a születésnapról: taná-
rok, tanulók, volt diákok egyaránt azon munkálkodnak, 
hogy ez az évforduló ne csak az iskola, hanem a város 
életében is emlékezetes esemény legyen. 

A Vörösmarty Mihály Gimnázium nyilvános jubileumi rendezvényei
2011. november 25. 
13.00	 gimnázium,	1.	emelet
Iskolatörténeti	kiállítás	volt	diákok	alkotásaiból
18.00	 Városi	Galéria
	 	Akik	a	Vörösmartyból	indultunk	–	képző-	és	iparművészeti	kiállítás	volt	diákok	

alkotásaiból

2011. november 26.
Öregdiák nap
15.00	 Koszorúzás	a	gimnázium	első	épületénél,	a	mai	Marianum	Általános	Iskolánál
16.00	 Jubileumi	ünnepség	a	gimnázium	dísztermében

2011. december 16. 
16.00	 Adventi	hangverseny	a	gimnázium	dísztermében

Fiatal kutató pedagógusok előadás-sorozata 
népszerű	 tudományos	 témákban	 minden	 hónap	 harmadik	 keddjén,	 17	 órától,	 a	 gim-
názium	dísztermében
December	13.		 Bíró Gábor: 1000	arcú	Törökország
Január	17.	 Szabó Roland: Színes	novellák	–	irodalom,	nyelvészet,	pszichológia
Február	21.	 Jasper-Makay Emese:	Smørrebrød,	avagy	ki	mit	tud	Skandináviáról?
Március	20.	 	Kállayné Szerényi Júlia:	Ahogy	a	honfoglalók	látták	–	A	Kárpát-

medence	természeti	képe	a	honfoglalás	idején
Április	17.	 Kitzinger István: Energiaválság	ma	és	holnap
Május	15.	 	Maróti Zsolt: Kriminalisztika	és	bűnözés	a	századforduló	

Magyarországán

sai szerepelnek – ez utóbbit 
szponzorok támogatásával 
hoztuk létre. Az ötven évre 
visszatekintő évkönyv olyan 
értékeket tud megmutatni, 
amelyekre büszke lehet a 
város – tette hozzá Szilasné 
Mészáros Judit.

December 16-án 16 órától a 
gimnázium jelenlegi diákjai 
adventi hangversenyt adnak az 
iskola dísztermében, Hornyák 
Tamás énektanár vezetésével 
– a szervezők erre is sok sze-
retettel várják az érdeklődőket. 
Természetesen vannak olyan 
jubileumi programok is, ame-
lyek csak az intézményben tanu-
ló diákoknak, pedagógusoknak 
szólnak – ilyen például a min-
den évben hagyományosan meg-
rendezésre kerülő Vörösmarty-
nap. Ennek keretében a diákok 
látogatást tesznek a Nemzeti 
Sírkertben, és megkoszorúzzák 
Vörösmarty sírját. 

– A december 1-jei 
Vörösmarty-napon rendezzük 
meg jubileumi vetélkedőnk 
döntőjét is. Ez a verseny már 
korábban elindult: a diákok-
nak matematikával, fizikával és 
– bármily meglepő – informati-
kával kapcsolatos, Vörösmarty 
korabeli feladatokat kell megol-
daniuk. A vetélkedőt iskolatör-
ténettel is színesítettük. 

Sikeres életpályák címmel 
beszélgetéssorozatot rendezünk 
volt és jelenlegi diákok rész-
vételével, hiszen az a célunk, 
hogy a Vörösmarty-nap ne csak 
múltidézésről, hanem a jelenről 
is szóljon – zárta szavait az igaz-
gatóhelyettes. Ádám Katalin

Az ötvenesztendõs gimnáziumot nemrég újították fel kívülrõl, idén a labora
tóriumot fejlesztették és alakították át

Makrisz Zizi üvegmozaikja negyvennégy éve díszíti a gimnázium falát
(F

or
rá

s:
 V

M
G)

Köszönet az egy százalékért

A	Vincellér Alapítvány köszönetet	mond	mindazok-
nak,	akik	2009.	évi	adójuk	1%-t	a	Kőrösi	Csoma	Sándor	
Általános	 Iskola	 javára	 ajánlották	 fel.	 Az	 1	381	880	
Ft-ot	 az	 alapítvány	 nevelési	 és	 oktatási	 célokra	 a	
hátrányos	 helyzetű	 tanulóink	 esélyegyenlőségének	
elősegítésére,	 szociális	 támogatásra,	 tudományos	 és	
sporttevékenységekre	 fordította.	 Reméljük,	 segítsé-
gükre	ebben	a	tanévben	is	számíthatunk.
	 Köszönettel:	a Vincellér Alapítvány Kuratóriuma

A	Hétszínvirág Alapítvány (2030	Érd	Főút.12)	adó-
száma:	 18683040-1-13	 köszönetét	 fejezi	 ki	 mind-
azoknak,	 akik	 2009.	 évi	 adójuk	 1%-át	 az	 alapítvá-
nyuknak	 ajánlotta	 fel.	 A	 befolyt	 összeg	 276	932	 Ft.	
Ebből	 az	 összegből	 246	463	 Ft-ért	 udvari	 játékot,	
a	 fennmaradó	 összegért	 fejlesztő	 játékot	 kívánunk	
vásárolni.

Pócsiné Sivák Erzsébet
Kuratórium elnöke

Az	 Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület 
köszönetet	 mond	 azoknak,	 akik	 2009.	 évi	 adójuk	
1%-át	 fölajánlották	 számunkra.	 A	 99	385	 Ft-ot	 föl-
használtuk	 az	 Érdi	 Napok	 keretében	 megrendezett	
kiállítások	szervezésére,	amelyeken	testvérvárosunk,	
Lubaczow	 festőművésze,	 Jozef	 Dobrowolski	 képeit	
láthattuk	Érden,	illetve	a	budapesti	Lengyel	Házban.		
Kérjük,	továbbra	is	segítsék	tevékenységünket!
Köszönettel!

Rege Béláné 
az Egyesület elnöke

Az	 érdi	 Sirius Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány köszönetet	 mond	 mindazoknak,	 akik	
2009.	évi	adójuk	1%-ával	támogatták	védenceinket.	
A	felajánlott	összeget	az	alapító	okiratnak	megfelelő-
en	a	menhelyi	árva	kutyák	és	cicák	etetésére,	gyógy-
kezelésére	 és	 ivartalanítására	 fordítottuk.	 Kérjük,	 a	
jövőben	 is	 segítsék	 munkánkat	 felajánlásukkal	 a	
18707379-1-13-as	 adószámra,	 hiszen	 állataink	 ellá-
tását	csak	az	Önök	segítségével	tudjuk	megoldani.


