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Ünnepélyes megnyitó a Batthyányban és a Gárdonyiban

Botrány nélkül indult az új tanév

A szerző felvételei

Szeptember másodikán megkezdõdött az új tanév – ugyanúgy, ahogy már megszokhattuk: ünnepélyes megnyitóval, tankönyvosztással. Az oktatási intézmények
felkészülten várták a szeptembert, mind a felújítási, karbantartási, mind a tanári
munka tekintetében.

Tanévnyitó augusztus utolsó péntekén, a Batthyány Általános és Sportiskolában - legelöl a legkisebbek, nekik volt
a legnagyobb élmény a tanévkezdés
Van egy fogalom, amivel annyit
foglalkoznak minden augusztusban, hogy nagybetûvel kellene írni. Bár nem virág, minden ősszel nyílik, és kisebbnagyobb izgalom övezi a család
részéről (igaz, a felnőttek rendszerint jóval nagyobb fontosságot tulajdonítanak neki, mint

a diákok). Ugye, mindnyájan
kitalálták: ez a fogalom az új
tanév, illetve annak kezdete – ami lehet egyesek szerint
örömteli, mások szerint szomorú pillanat, de az biztos, hogy
semmiképpen sem botrányos,
mint ahogy azt az Együtt 2014
– Párbeszéd Magyarországért

augusztus 28-i sajtótájékoztatóján „Botrányos tanévkezdés
Érden is” elnevezésû sajtótájékoztatóján állította. (Erről szóló
írásunk lapunk előző oldalán
olvasható)
– Városunkban, illetve a
tankerületben az iskolaév
ugyanúgy kezdődött, mint

Érkeztek szépen a szép lányok a város
elsõ szépségversenyének az elsõ válogatójára. Kedvesek, aranyosak, csinosak és tudatosak voltak. A jövendõ
királynõ és udvarhölgyei példaképpé
válhatnak a többi érdi lánynak, akik
esetleg bátortalanság miatt nem mernek a színpadra állni, bár a külcsín és
a belbecs alapján vetélytársak lehettek
volna vagy lehetnének.
Mint korábban beszámoltunk róla, október 26án rendezik meg a város első szépségversenyét,
I. Érd Szépe néven a Finta rendezvényházban.
A szervezők 18-26 éves tudatos szépségeket
keresnek, akik ezt életmódjukkal is bizonyítják.
A hét elején, hétfőn 10-18 óra között rendezték
meg a válogatót a zsûri: két hölgy (Madarász
Krisztina fő szervező a GreenEnergy InvestmentEU Kft. részéről és Takács Bernadett divatpszichológus) és két férfi (Herczeg Zoltán divatguru
és Makai Ferenc, az Öt hét Egyesület elnöke)
előtt a Szepes Gyula Mûvelődési Központ kis
termében. A másik fő szervező, Bada Zoltán
most is elmondta a jelentkezőknek, hogy nemcsak a külső adottság számít, hanem az élethez
való hozzáállás, az életfelfogás is, hogy megmutassák a tiszta női értékeket.
– Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az indulók
milyen tudatos szemléletmódot képviselnek,
mennyire tudatosan élnek, azaz szeretnénk
összekötni a szépséget a tudatossággal – tette
hozzá. Ennek szellemében állították össze a
kérdőíveket is, amit ki kellett tölteni a jelentkező lányoknak. Egyebek közt ilyen kérdéeket
kellett megválaszolni: milyen praktikákat ismer
és alkalmaz az energiafelhasználás (víz, gáz
stb.) csökkentésére; milyen globális probléma
foglalkoztatja és miért; mi a jelentősége számára annak, hogy az érdi szépségverseny a tudatosság jegyében zajlik?
Ennél egyszerûbb kérdéseket is feltettek a

A zsûri elõtt, kérdésekre kellett válaszolni az indulóknak
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Lehet még jelentkezni a szépségversenyre

Tesztlapot töltenek ki a szépségek...
zsûritagok: mi az érdeklődési köröd; mely belső
és külső tulajdonságodat tartod erősségednek;
elégedett vagy a külsőddel? – és így tovább.
Bencze Zsófia kedvesen, mosolygósan fogadta a kérdéseket, ő belső értékének az empátiát
tartja, ami „néha jó, de nem mindig hasznos.”
– A tudatosságról mit gondolsz? – érdeklődött
az extravagáns híresség, Herczeg Zoltán.
– Fontosnak tartom az élet minden területén,
mert előre viszi az embert céljai megvalósításában – válaszolta.
Repcsik Abigél és ikertestvére, Angéla különkülön érkezett a válogatóra. Abigél a következőket
mondta környezettudatosságát alátámasztandó:
– Szelektíven gyûjtöm a hulladékot és mindig
leoltom a lámpát abban a helyiségben, ahol már
nem tartózkodom.
Ez tetszett a zsûrinek, hiszen mint említettük
egy szépségnek példaképnek kell lenni az élet
különböző területein. Civil ruhában érkeztek a
lányok szép számban, de még várnak a szervezők újabbakat, ezért úgy határoztak, szeptember 16-ára még egy castingot rendeznek a
Szepesben, 13 óra 30 perctől 18 óráig.
Madarász Krisztina újra arra bíztatta az érdi,
Érd környéki szépségeket, jelentkezzenek nyugodtan, mert értékes ajándékok várnak rájuk.
A legszebbek külföldi utazást, nyelvtanfolyamot, komoly összeget, sportolási lehetőséget,
wellness hétvégét, ajándékcsomagokat nyerhetnek.
– Gyertek érdi lányok, nem kell attól tartani,
hogy környezetvédelmi szakembereket keresünk, hanem az erre nyitott fiatalokat, akikben
megvan a téma iránt az érdeklődés és még
szépek is. Fontos információ, hogy ingyen lehet
nevezni – mondta végezetül. Neki és a többi
zsûritagnak nagyon tetszett az eddigi „felhozatal”, de biztosak benne, hogy ennél jóval több
szép lány él Érden és a környékén. Így nem
csoda, hogy egy újabb válogatót is beiktatnak
szeptember 16-ra!
Legyetek hát bátrak érdi lányok, nem kell
félni a környezettudatos, kedves zsûritagoktól!

Temesi László

máskor szokott: a nyári szünetben az iskolákban elvégezték a
szükséges karbantartási, felújítási munkálatokat, augusztus
végén lezajlottak a javítóvizsgák, elkészültek a munkatervek – sorolta lapunknak Sárközi
Márta, az Érdi Tankerület
igazgatója, hozzátéve: időben
megérkeztek a tankönyvek is,
amelyeket már kiosztottak a
gyerekeknek.
– Az Együtt–PM sajtótájékoztatójára nem kívánok reagálni.
A szervezet engem nem keresett meg kérdéseivel, ráadásul
egy olyan intézményt, a Kós
Károly Szakképző Iskolát emelte
ki a sajtótájékoztatót követően
kiadott közleményében, amely
nem is az Érdi Tankerülethez
tartozik. Annyi biztos: a tanévkezdés Érden egyáltalán nem
volt botrányos – szögezte le a
tankerület igazgatója, aki 21
iskolát irányít, és mint mondta, mind a huszonegyre nagyon
büszke.
– Mindegyik intézmény felkészülve várta az új tanévet,
mind a szükséges felújítási,
karbantartási, mind a tantestületi munka tekintetében
– zárta szavait Sárközi Márta,
aki Érden a Gárdonyi iskolában
nyitotta meg a tanévet, szeptember 2-án.
A tankerület igazgatója elsőként a legkisebbekhez szólt,
majd a nagyobbakat, végezetül
a 8. és 12. évfolyamot kezdő
diákokat köszöntötte.
– Kedves utolsó éves gimnazisták! Most rajtatok a város, a
tankerület, a világ szeme. Négy
évvel ezelőtt kezdődött meg
ebben az iskolában a gimnáziumi oktatás. Ez az év különösen

Elõször, de korántsem utoljára ültek be a kicsik a Batthyány iskolapadjába

A legkisebb gárdonyisokat a nagy diákok kísérték a padokhoz
fontos számunkra és számotokra is, hiszen a mostani 12‑edikesek előtt hatalmas feladat áll.
Kívánom nektek, hogy ez az
év nagyon eredményes legyen.
A nevelőtestület és a tankerület
mindent megtesz azért, hogy
érettségi vizsgátok, továbbtanulásotok sikeres legyen – hangsúlyozta Sárközi Márta, aki bejelentette azt is: az intézmény
eddigi vezetője, Marosánné dr.
Gáti Gabriella a kápolnásnyéki általános iskola és gimnázium élén folytatja munkáját, a

Gárdonyi iskola megbízott igazgatója pedig szeptember elsejétől Pintérné Bernyó Piroska
igazgatóhelyettes.
A megbízott igazgató is bejelentett egy változást: az intézmény neve mostantól Érdi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Gimnázium.
Név- és igazgatóváltástól függetlenül ebben az iskolában is
ugyanúgy indult a tanév, mint
Érd többi általános iskolájában
– azaz rendben, „botrány” nélkül. 
Á. K.

