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Új helyszínen, de a megszokott 
színvonalon és lelkesedéssel 
rendezte idei szalagavató bál-
ját az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium. Január 13-án, pén-
teken öt végzős osztály, több 
mint 150 maturandus vehette át 
– és viseli azóta is büszkén – az 
érettségire való felkészülést, az 
elválást és a búcsút jelképező 
selyemszalagot.

A Budaörsi Városi Sportcsar-
nokban tartott ünnepséget szor-
gos és lázas készülődés előzte 
meg: ötletelés, megbeszélés, 
szervezés, eszeveszett tánc- és 
ruhapróbák. Mindennek meg is 
lett az eredménye, a színvonal 

magáért beszélt: elegáns, vagy 
éppen lendületes és izgalmas 
koreográfiákkal tarkított táncok 
váltották egymást a színpadon.

A nagy napon a végzős lányok 
és fiúk izgatottan szaladgál-
tak fel-alá a sportcsarnokban. 
Az utolsó simítások, ruha- és 
hajigazítás után elkezdődött a 
ceremónia. A fiatalok szépek és 
vidámak voltak, telis-tele élettel. 
Az igen tágas nézőtér pillanatok 
alatt zsúfolásig telt tanárokkal, 
szülőkkel, rokonokkal és bará-
tokkal.

A már majdnem érett diá-
koknak osztályfőnökeik tûzték 
fel a szalagot. Versits Lívia 

(12. A), Szabó Roland (12. B), 
Ruzsenszki Magdolna (12. C), 
Stencinger Norbert (12. D) és 
Szilasné Mészáros Judit (12. E) 
a búcsú szelét megérezve, meg-
hatottan állt a felsorakozott vég-
zősök előtt. A közönség tapssal 
és hangos füttyszóval köszön-
tötte az újdonsült maturandu-
sokat. A szalagtûzést követően 
egymás után villantak fel az 
emlékezetes perceket megörö-
kítő képek. Az első „szárnycsa-
pások”, az osztálykirándulások, 
a mindennapok feledhetetlen 
pillanatai elevenedtek fel a kive-
títőn.

A tizenegyedik évfolyam 

diákjai hetek óta készültek, 
hogy verses, énekes, táncos 
mûsorukkal értékes útravalót 
adjanak a végzősöknek. Nagyon 
szép és kedves összeállítás kere-
kedett ki. A tizenkettedik évfo-
lyam képviselője a bál keretein 
belül, ünnepi hangulatban vette 
át azt a selyemszalagot, melyet 
– a hagyományokat követve – a 
ballagási ünnepségen tûznek 
emlékül az iskola zászlajára.

A báli táncok sorát egy 
gyönyörû bécsi keringő nyitotta 
meg. A fiatalok láthatóan izgul-
tak, de a színpadon levetkőzték 
szorongásaikat. A lányok való-
sággal tündököltek a szebbnél 
szebb alkalmi ruhákban, de a 
fiúk is alaposan kitettek magu-
kért. Tanáraik nagyon büszkén, 
elérzékenyülve nézték szerep-
lésüket, csakúgy, mint hozzá-
tartozóik, akik olykor-olykor 
könnyeikkel küszködve ültek a 
sorok között.

És ahogy az ilyenkor lenni 
szokott, keringő keringőt köve-
tett, hiszen melyik fiatal lány 
ne szeretne egy napra herceg-
nővé válni? Idén a bécsi kerin-
gő örvendett a legnagyobb 
népszerûségnek. Igazi közön-
ségkedvenccé azonban az ötle-
tes, olykor némi humorral is 
fûszerezett osztálytáncok vál-
tak. Az est végén aztán méltó 
módon tette fel az i-re a pontot 
a közös évfolyamkeringő.

A szalagavató bál minden-
kinek emlékezetes marad. De 
főleg a diákoknak, akik újabb 
vörösmartys emlékkel gazda-
godtak. Ezzel azonban kez-
detét vette az érettségire, a 
diákok életének eddigi legna-
gyobb megpróbáltatására való 
készülés. Kovács Renáta

Az érdi Bolyai János Általános 
Iskola 1987 óta – amikor is 
felvette Bolyai János nevét 
– emlékmûsorral tiszteleg 
a nagy matematikus előtt. 
A névválasztás nem volt vélet-
len, hiszen az intézményben 
hagyományai vannak a mate-
matikaoktatásnak: évtizedek 
óta ötödik osztálytól egészen 
nyolcadikig évfolyamonként 
egy-egy osztály emelt óraszám-

ban – heti hat órában – tanulja 
a matematikát. Baranyi Teréz 
iskolaigazgató szerint a tagozat 
a mai napig beváltja a hozzá 
fûzött reményeket: 

– Bátran mondhatom, hogy 
az iskola keretein belül meg-
szeretik a gyerekek a matemati-
kát. Szép eredményeink vannak 
– mondta lapunknak az igaz-
gatónő.

Mivel Bolyai János december 

15-én született, így már 24. éve 
hagyományosan ezen a napon, 
egy reggel 9 órától kezdődő 
programsorozat keretében emlé-
kezik meg minden idők egyik 
legnagyobb és legeredetibb 
gondolkodású matematikusáról 
az iskola. Ilyenkor a mindenko-
ri végzős matematika tagozatos 
osztály adja az ünnepi mûsort. 
A nyolcadikosok ez évben is 
színvonalas előadással állítot-
tak elméket Bolyai Jánosnak. 
A gyerekekkel megtelt aulában 
érdeklődve figyelték a mûsort.

Minden évben ekkor keríte-
nek sort a Bolyai-díjak átadá-
sára is. Az előző tanévben 
végzett nyolcadikosok közül 
a tantestület szavazatai alap-
ján választják ki az arra leg-
méltóbb diákot. Ez idén sem 
volt másképp: Sas Gergő tava-
lyi 8. d osztályos tanuló – aki 
jelenleg a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium lelkes diákseregét 
erősíti – részesült a megtisz-
telő kitüntetésben, és térhetett 
haza az iskola névadója arc-
képéről készült bronzplakettel. 
A nevelőtestület a Bolyai János 
Iskoláért díjat is odaítélte egy 
arra érdemes pedagógusnak. 
A kitüntetést Jean Tamásné 
tanítónő kapta, aki több mint 
10 éve végez kiemelkedő okta-
tói-nevelői tevékenységet.

A Bolyai-nap keretén belül 
hirdették ki a Körzeti Bolyai 
Matematika Verseny eredménye-
it, hiszen az ünnepkörhöz szoro-
san kapcsolódik a minden év 
december elején megrendezett 
verseny. A megmérettetést a szo-
kásoknak megfelelően a városi 
és a város környéki általános 
iskolák 4–8. osztályos tanulói 
számára hirdették meg. Ilyenkor 
minden évben sok ismerős arc 
találkozik: vannak olyan diá-

Selyemszalagok, vetített képek és keringõ

Elballagtak a „vén” diákok
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium végzõs diákjai minden bizonnyal piros betûs 
ünnepként könyvelik el január 13-át. Ekkor rendezték ugyanis szalagavató báljukat, 
melyen jelképesen felnõtté avatták õket.

Ünnepi mûsor a matematikus emlékére

Bolyai-nap díjkiosztással
Emlékmûsor, eredményhirdetés, vetélkedõk, kézilab-
dakupa – idén is sokszínû programokkal készültek a 
Bolyai János Általános Iskola tanárai és növendékei a 
már hagyományosan megrendezett Bolyai-napra.

kok, akik negyedik osztályban 
belekóstolnak a versenyzésbe, 
és egészen nyolcadik osztályos 
korukig folyamatosan visszajár-
nak az intézménybe. Az iskola 
díjazottjai nagy ováció közepette 
vehették át oklevelüket.

– Nagyon szép eredmények 
születtek az idén is, örömmel 
köszöntöttünk sok-sok gye-
reket ebből az alkalomból. 
A helyezéseket elért diákokat 
felkészítő pedagógusaikkal 
együtt meghívtuk az ünnepély-
re, majd szerény keretek között 
ugyan, de a díjkiosztó után meg 
is vendégeljük őket – nyilatkoz-
ta Baranyi Teréz igazgató.

A díjkiosztóval azonban még 

nem ért véget a Bolyai-nap. Az 
ünnepség után osztálykeretben, 
forgószínpadszerûen rendeztek 
játékos vetélkedőket a diákok. 
Társasjátékok, nyelvi, logikai és 
ügyességi játékok kerültek elő a 
termekben, minden adott volt 
egy felhőtlen szórakozáshoz. 
Gyerekkacajtól volt hangos az 
épület. A legkisebbeknek egy 
bábelőadással is kedveskedtek 
a pedagógusok, a harmadik 
és negyedik osztályos tanu-
lók pedig író-olvasó találkozó 
keretében bővíthették irodalmi 
ismereteiket. Még délutánra is 
maradt program: ekkor rendez-
ték meg az idei Bolyai kézilab-
dakupát.  K. R.

A Körzeti Bolyai Matematika Verseny helyezettjeinek Baranyi Teréz igazga-
tó gratulált

Gyerekek, amíg a szem ellát
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Sas Gergõ már a Bolyai-díjasok táborát erõsíti

A sokak szerinti legméltóságteljesebb társastánc, a bécsi keringõ volt az idei sláger 
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Tanárok, szülõk és barátok együtt ünnepeltek

Kész színpadi produkciókat láthatott a közönség

A mûsorban többször helyet kapott a humor

helyi társadalom


