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„Két hazában, de egy nemzetben élünk”

Az erdélyi fiatalok lelkes elő-
adását nagy tapssal honorál-
ták érdi kortársaik. A csoport 
vezetője, a táncok és énekek 
betanítója, Ölvedi Rozália 
tanárnő elmondta, hogy több 
mint harminc éve működik 
az iskola együttese. Az első 
években csak táncokat tanul-
tak és mutattak be, később 
színjátszók is csatlakoztak 
a csoporthoz, így alakult ki 
a jelenlegi amatőr társulat. 
Elsősorban otthon járnak fellé-
pésekre, de volt már magyar-
országi meghívásuk is. Nagy 
izgalommal készültek a test-
vérvárosi bemutatkozásra, 
hiszen tavaly ősszel a Thalia 
Ördögei Színjátszó Társulat 
járt Erdélyben, ahol emléke-
zetes előadáson mutatták be 
Molnár Ferenc Liliom című 
darabjának érdekes változatát. 

A tanárnőtől azt is megtud-
tuk, hogy az együttes tagjai 
mind az iskola diákjai, akik 
a tanulás mellett sok időt és 
energiát fektetnek az előadások 
létrehozásába. A szászrégeni 

fiatalok produkciója méltó kez-
dete volt nemzeti ünnepünk 
programjainak. „1848-ban még 
egy hazában, egy nemzet-
ként éltünk, de a történelem 
elszakított minket egymástól 
fizikailag, de lélekben együvé 
tartozunk, egy nemzet tagjai 

vagyunk és mindig szüksé-
günk lesz egymásra” fejezte 
be Somfai István köszöntőjét 
– aki március 15-én vehette 
át az Érd városáért megtisz-
telő kitüntetést T. Mészáros 
András polgármestertől.      
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Ezekkel a szavakkal köszöntötte Somfai István, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanára, címzetes igazgatója az Érd testvérvárosából, Szászrégenbõl érkezett diáko-
kat és tanárokat, valamint a „vörösmartys” tanulókat, akik zsúfolásig megtöltötték a 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ színháztermét, hogy megnézzék a szászrégeniek 
ünnepi elõadását. A Lucian Blaga Líceum mûvészeti csoportja elõször járt Érden, 
és 13-án, péntek délután mutatták be A kõszívû ember fiai címû összeállításukat.

Szászrégenieket láttak vendégül a gimnazisták

Ahogy az Érd–Szászrégen közötti 
városi szintű kapcsolatok fejlőd-
tek – mondta a látogatás előzmé-
nyeiről Bakos Mária igazgatónő 
– úgy formálódott ki az egymás 
kölcsönös megismerése iránti 
igény. Négy-öt év szervezőmun-
kája eredményeképpen jöttek el 
hozzánk most a Lucian Blaga 
Iskolaközpont tanulói, akik egy-
ben az „Öröktűz Ápolói” elő-
adócsoport tagjai is. Jövőre mi 
látogatunk el hozzájuk.

– Az egész látogatás nem sike-
rült volna ilyen jól a nevelőtestü-
let számos tagjának önfeláldozó 
munkája nélkül – tette hozzá 
mindehhez Szilasné Mészáros 
Judit igazgatóhelyettes –, és ha 
a szászrégeni tanulókat vendé-
gül látó szülők nem fogadták 
volna be olyan nagy szeretettel 
otthonaikba a fiatalokat, és nem 
tettek meg volna mindent, hogy 
otthon érezzék magukat Érden. 

– Nagyon figyelmesek voltak 
a vendéglátóink – meséli Ölvedi 
Rozália százrégeni kísérőtanár 
a nagytétényi kastélymúzeum 
megtekintése után, a negyedik 

napon. – Elhalmoztak szeretetük-
kel, így könnyű volt otthonosan 
éreznünk magunkat. Ehhez hoz-
zájárult az is, hogy egy nyelvet 
beszéltünk, minden értelemben. 
Érd is tetszett nekünk, nem is 
gondoltuk, hogy ilyen nagy kiter-
jedésű, és hogy ennyi történelmi 
értéke van. A nekünk szervezett 
programok is változatosak vol-
tak, volt benne olyan érték is, 
mint a Magyar Földrajzi Múzeum 
és helytörténeti gyűjteménye. 
Megértettük, miért nevezte Bakos 
Mária igazgatónő Kubassek János 
múzeumigazgatót élő legendá-
nak, akinek lebilincselő s élmény-
gazdag múzeumkerti és tárlatve-
zetését hallgattuk. 

Egy biztos: a közös program, 

a közös történelem egy-egy 
részletének az együttes megélé-
se, például a pákozdi csatáé, a 
királyi városé, Székesfehérváré, 
a közös ebédek élvezettel való 
elfogyasztása beszélgetés köz-
ben közelebb hozott két más, 
egymástól távol élő, de azonos 
nyelven beszélő diákcsoportot. 
Ugyanezt a célt szolgálta Érd 
helytörténeti és földrajzi neve-
zetességeinek megismerése. 
Méltó befejezése volt a talál-
kozónak a március 15-i városi 
ünnepségen a részvételük.

A Vörösmarty Mihály Gim-
názium legközelebb március 
végén fogad harminc-egynéhány 
diákot lengyelországi testvérvá-
rosunkból. � Bodrog�Beáta
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Elsõ alkalommal érke-
zett Érdre, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanulói-
hoz a szászrégeni testvér-
városból huszonegy diák 
négy felnõtt kíséretében.

Kubassek János igazgató kalauzolta a szászrégenieket a Magyar Földrajzi 
Múzeum kertjében

mûvelõdés


