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A városi  rendezvényt  Tányéros 
Alexandra,  a  Móra  Ferenc 
Általános  Iskola  másodi-
kos  tanulója  Mentovics Éva 
Pedagógusnapra  címû  versé-
vel  nyitotta,  majd  a  házigazda 
iskola Érdi Kishangyák csoport-
ja  az  Országos  Weöres  Sándor 
Színjátszóverseny  székesfehér-
vári  megyei  döntőjén  ezüst-
minősítést  nyert,  „Álmomban 
karikaországban” címû produk-
cióját  élvezhették  a  hangulatos 
zsibongót  zsúfolásig  megtöltő 
város-  és  intézményvezetők, 
óvodai  és  iskolai  nyugdíjas  és 
aktív oktatók és nevelők. 
–  Az  ünnep  mindig  arról 

szól,  hogy  kiemelünk  valakit, 
valakiket  a  hétköznapok  sorá-
ból, s az ünnepre szánt  időben 
gondolataink, érzelmeink fóku-
szába  állítjuk.  –  ezzel  a  sza-
vakkal  kezdte  ünnepi  beszédét 
T. Mészáros András polgármes-
ter, majd így folytatta: 
– De az ünnep akkor és csak 

azáltal  telítődik meg valódi  tar-

talommal,  akkor  válik  igazán 
elismeréssé,  ha  elmúltával  sem 
szûnik  meg  a  figyelem,  a  tisz-
telet,  mindaz  az  érzés,  ame-
lyet  e  jelesnek  szánt  napokon 
hangsúlyozunk.  A szívből  jövő 
szándék  a  tisztelet  kifejezésére 
csak  akkor  válhat  világossá, ha 
visszatérve  a  hétköznapokhoz 
sem múlik el – mondta, hozzá-
téve:  mindennap  tisztelet  illeti 
meg  azokat,  akik  legszentebb 
kincsünk,  gyermekeink  okítá-
sának,  nevelésének  elmond-
hatatlan  felelősségét  veszik  a 
vállukra. 
–  Az  Önök  munkája  nem 

egyszerû  hivatás,  hanem  szol-
gálat.  Olyan  szolgálat,  amely 
nem  enged  kihagyást,  nem 
engedi  a  figyelem  lankadását, 
nem  engedi  a  felületességet. 
Törékeny  lélek  a  gyermeké, 
amely  okos,  felelős  irányítás-
sal  válhat  képessé  a  későbbi 
önálló életre. Az önök munkája 
erre  készíti  fel  gyermekeinket. 
Nem a szülőt pótolják, de meg-

teremtik az alapját a tudásnak, a 
mûveltségnek. 
T.  Mészáros  András  olyan 

segítőkhöz hasonlította a peda-
gógusokat, akik vállukra veszik 
a  gyermekeket,  hogy  együtt 
átkeljenek a korántsem veszély-
telen,  „napfénytől  gyöngyöző 
vizû,  de  olykor  mélysodrású 
folyón”, azaz a legszebb emberi 
korszakon,  az  ifjúság  korsza-
kán.  A polgármester  hangsú-
lyozta: 
–  Önök  gondos  szeretettel 

emelik  vállukra  a  gyermeke-
ket. Védik,  tanítják őket. Olyan 
természetességgel,  ahogy  vizet 
kortyolunk. Mi,  szülők sokszor 
oly  természetességgel  vesszük 
az önök munkáját,  ahogy vizet 
kortyol az ember, amikor szom-
jas,  s  ha  szomját  oltotta,  nem 
gondol már a vízre. Nem bölcs 
dolog  így  cselekedni!  Ezért 
amikor ma köszönetet mondok 
önöknek  valamennyi  érdi  csa-
lád, valamennyi szülő nevében, 
akkor  csupán  a  nap  mint  nap 
kijáró  köszönetet  igyekszem 
pótolni! – így zárta ünnepi gon-
dolatait  a  polgármester,  majd 
mindenekelőtt  a  legidősebb,  a 
díszokleveles  pedagógusokat 
köszöntötte  virágcsokorral. 
Azoknak a tanítóknak, óvónők-
nek,  akik  oklevelüket  50,  60, 
65  valamint  70  éve  szerezték 
meg  és  a  nevelő-oktató  mun-
kában legalább 30 évet eltöltöt-
tek arany,  gyémánt,  vas,  illetve 
rubin díszoklevél adható.
Az  Apor  Vilmos  Katolikus 

Főiskola  által  adományozható 
jubileumi  oklevelek  átadására 
minden évben Vácott, az ünne-
pélyes  tanévnyitó  alkalmával 
kerül sor. Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  is  elismeréssel 
adózik  ezen  pedagógusoknak, 
akik  egy  teljes  életpályát  gyer-
mekeink  oktatásával-nevelésé-
vel  töltöttek.  Ebben  az  évben 
tíz  Érden  élő  pedagógus  kap-
hat  majd  ősszel  díszdiplomát, 
akiket  ezen  az  ünnepségen  a 
polgármester  is  köszöntött:  a 
rubinokleveles  Arany Lehelné 
és  Hill Sándorné,  a  gyémán-
tokleveles  Mikolics Mihályné, 
Paróczai Ignácné, Réti Jánosné 
és  Veres György,  valamint  az 
aranyoklevélben  részesü-
lő  Csabáné Mentes Gabriella, 
Gulyás Sándor, Juhász Mihályné 
és Kocsi Erzsébet. 
Ezt  követően  az  Érd 

Közoktatásáért  Díjak  átadásá-
ra  került  sor.  Ez  a  kitüntetés 
azoknak  a  személyeknek  és 
közösségeknek  adományozha-

tó,  akik kiemelkedő eredményt 
értek  el  az  óvodai,  iskolai  és 
intézeti  oktató-nevelő  munká-
ban,  a  tehetséggondozás  terü-
letén.  Az  érdi  közgyûlés  dön-
tése  alapján  idén  négy  ilyen 
rangos  városi  elismerést  adott 
át  T.  Mészáros  András.  Érd 
Közoktatásáért  Díjat  kapott: 
Gyukin Szvetozárné,  a  Bolyai 
János  Általános  Iskola  tanára, 
Kiss Szilvia,  a  Gárdonyi  Géza 
Általános  Iskola  és Gimnázium 
tanítója,  a  Vörömarty  Mihály 
Gimnázium  tantestülete,  vala-
mint  Szénásiné Mészáros 
Márta, a Kincses Óvoda vezető-
je. Mivel ugyancsak pedagógust 
érintett,  a  pedagógusnap  alkal-
mából  került  átadásra  az  Érdi 
Közszolgálati  Díj  is,  melyet  a 
közgyûlés döntése alapján 2012-
ben Agócs Erikának,  a  Kincses 
Óvoda Harkály  Tagóvoda  veze-
tőjének adományozott a város. 
Az  ünnepi  pillanatokat 

követően  a  kitüntetettete-
ket  és  az  ünnepség  valamen-
nyi  résztvevőjét  látványos  és 
szórakoztató  produkciókkal 
köszöntötték  a  gyermekek. 
Bemutatkozott a Kincses Óvoda 
Harkály  Tagóvoda  csoportja, 
a  Szivárvány  Óvoda  Napsugár 
Tagóvoda Katica csoportja, majd 
tiroli táncokat adtak elő a Bolyai 
iskola  elsősei,  prózát  mondott 
Hüse Nikolett Eszter, a Gárdonyi 
iskola tanulója, keringőt és latin 
táncokat  adtak  elő  az  Érdligeti 
Általános  Iskola  tanulói, 
Félegyházi Andrea gordonkán, 
Németh Ferenc pedig zongorán 
adott  elő  Mendelssohn-mûvet. 
Ezután a Fácán tagóvoda növen-
dékei „Aprók tánca a régi  idők-
ből”  címû  produkcióval  szere-
peltek, a Teleki iskola diákjai az 
„Inkább  járok  iskolába”  címû 
jelenettel mosolyogtatták meg a 
közönséget,  a  Batthyány  iskola 
tanulói  pedig  ezúttal  mozgá-
sos  labdás  gyakorlatot  mutat-
tak  be  zenére,  végül  pedig  a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
diákjai  Szilágysági  táncokkal 
nyûgözték  le  a  hálás  közönsé-
get. Az ünnepség vendéglátásá-
nak  megszervezésében  Süllős 
Gyuláné Gyöngyi,  a  Pensió  17. 
Kft. ügyvezetője segített. 
A pedagógusnap  a  korábbi 

évekhez  hasonlóan  idén  is  a 
város  egyik  legértékesebb  ren-
dezvénye volt, amely – a kitün-
tetéseket  és  az  elismerő  szava-
kat megerősítve – ismét igazolta 
az  oktatói  és  nevelői  munka 
nehézségeken  túli  szépségét  és 
nagyszerûségét.   Bálint Edit

A Kõrösi iskolában köszöntötte a város a pedagógusokat  

Alapot teremtenek  
a tudásnak és a mûveltségnek
Június eleje a pedagógusoké – egy nap, amikor meg-
emlékezünk róluk, és nyilvánosan megköszönhetjük 
az általuk végzett, egész éves munkát. Idén a Kõrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolában június 4-én meg-
tartott városi ünnepségen – hol vicces, hol megható, 
hol meg szemet gyönyörködtetõ – irodalmi, zenei és 
táncprodukcióikkal köszöntötték a diákok az érdi ok-
tatókat. A polgármester pedig, miután virágcsokorral 
gratulált a díszokleveles pedagógusoknak, átadta az 
idei kitüntetetteknek az Érd Közoktatásáért Díjakat, 
valamint az Érdi Közszolgálati Díjat.   

Város- és intézményvezetõk, aktív és nyugdíjas pedagógusok töltötték 
meg zsúfolásig a Kõrösi iskola zsibongóját
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Pedagógusnapra egy szál virág és vers Tányéros Alexandra elõadásában

A „karikaország”  megálmodói: a házigazda iskola Kishangyák csoportja

A polgármester virágcsokorral gratulált a díszokleveles pedagógusoknak

A Móra Ferenc Általános Iskola kicsinyei nagy sikert arattak mûsorukkal


