
Évindító VMG-napok 2021 
 

2021. augusztus 24-25-26.   
Kedves Leendő Gólya! 

 

Nagyon örülünk neki, hogy az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium leendő 

tanulói között tudhatunk Téged! Annak érdekében, hogy már az első tanítási 

nap előtt megismerkedhess leendő osztálytársaiddal, szeretettel meghívunk az 

ideiévindító eseményünkre, ahol számos izgalmas és játékos programban 

vehetsz majd részt. Körbevezetünk téged iskolád épületén, megismerkedhetsz 

új osztálytársaiddal, leendő osztályfőnököddel, így az év első napján máris 

könnyebben kiismerheted majd magadat! Ugye, milyen jól hangzik? De 

lássuk, miből is áll ez a három fantasztikus nap!  
PROGRAM  

1. nap 

Kérjük, reggel 7:30 és 7:45 között érkezzetek, a segítők a bejárattól elkísérnek majd az ünnepélyes megnyitóra! 

Délelőtt: játékos ismerkedés az osztálytársakkal 

Ebéd az iskola menzáján, az uzsonnáról viszont neked kell gondoskodnod!  
Délután: játékos ismerkedés mindenkivel 

Sulitúra, ahol bejárjuk az egész épületet, annak minden titkos zugát! Az iskolát elballagott, volt VMG-sek mutatják meg neked, 

számos belsős információt megosztva. Érdemes figyelnetek, mert később kikérdezzük a tanultakat. 

Sportvetélkedők, ügyességi versenyek az iskolaudvaron. 
A nap várható zárása 15:00  

2. nap 

SÁRKÁNYHAJÓZÁS a Velencei-tavon (A Dragon Aqua SE szervezésében), az utazás különbusszal. 

A parton sporttevékenység, játékos feladatok.  
Az ebédről és az uzsonnáról ezen a napon neked kell gondoskodnod! Váltóruhát hozz magaddal! 

A nap várható zárása: 15:00 

3. nap  
Délelőtt izgalmas csapatépítő játékok, hogy jobban összekovácsolódjatok. 

Ebéd az iskola menzáján. 

Délután gálaműsor, ahol az osztályotok elsőként mutatkozhat meg az iskola közönsége előtt!  
A program vége ezen a napon várhatóan 15:00 

Igyekszünk minden óvintézkedést megtenni, de az aktuális járványhelyzet függvényében fenntartjuk a programváltoztatás 

lehetőségét. 

 

Az Évindító VMG-napok időpontja: 2021. augusztus 24-25-26.  
Jelentkezési határidő: a beiratkozás napja, 2021. június 24-én. 

 
Érdeklődni lehet a program szervezőjénél, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusnál, Böhm 

Alexandránál: bohm.alexandra.vmg@gmail.com  
 

Az évindító VMG-napokon való részvétel esetén az első gólyapóló árát a részvételi díj tartalmazza. A gólyapólót a 

rendezvény minden napján, egész idő alatt viselned kell! A program ellenértékét (10000 Ft) kérjük 2021. augusztus 9-éig 
befizetni az iskolai alapítvány számlaszámára:  

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány (Kereskedelmi & Hitelbank Zrt.) 

10200926-22612458 
A közleménybe kérjük feltüntetni: „ÉVINDÍTÓ – OSZTÁLY – NÉV” 

 
További színes gólyapólókat, fehér VMG-pólókat 2000 Ft-ért tudunk készíteni nektek. Darabja 2000 Ft – ezt kérjük 

a beiratkozáson a DÖK asztalánál vagy a későbbiek során az iskola titkárságán készpénzben befizetni legkésőbb 

2021. augusztus 9-éig.  
-Ne felejtsétek el megadni, milyen méretű gólyapólót szeretnétek! (A beiratkozás napjáig, hiszen utána rögtön készítjük őket.) -

Amit mindenképp hozz magaddal: ebéd a második napra, szendvicsek, kényelmes öltözet, váltóruha a vizes feladatokhoz. 

 
Az évindító VMG-napokkal kapcsolatban befizetést az ügyeleti napokon lehet intézni az iskola titkárságán. Az ügyeleti napok a 

honlapon.  
A VMG Diákönkormányzata, Érd, 2021. június 22. 


