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Vidám diákok és tanárok 
ünnepeltek a hét végén 
Érden a Diósdi út 95–101. 
szám alatt, ahol évtizedek 
óta a szépre és jóra tanítják 
a gyerekeket. Ha a koráb-
bi helyeket, épületeket is 
ideszámítjuk, a Széchenyi 
Általános Iskolában ponto-
san 75 éve végeznek okta-
tó-nevelõ munkát. Ezt az 
„idõs” kort ünnepelték az 
elmúlt szombaton az intéz-
ményben.

Az udvar megtelt tanulókkal, taná-
rokkal, szülõkkel és végzett diá-
kokkal, a város vezetõi is köztük 
foglaltak helyet. Hatszáz gyerek 
látványos bevonulása már önma-
gában megejtõ volt, sok egykori 
diáknak is kicsordult a könnye, 
majd a Himnusz és a Széchenyi-
induló eléneklése után kis színjá-
tékot láthattunk a névadó, a „leg-
nagyobb magyar” életérõl, ame-
lyet meglepõ érettséggel adtak elõ 

a különféle osztályokból verbuvált 
tanulók. Ezt követõen T. Mészáros 
András polgármester köszöntötte 
a jubiláló iskola tanulóit. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a 75 év alatt 
mennyi minden történt a magyar 
és a világtörténelemben, illetve 
milyen nagyságaink jöttek a világ-
ra az oktatási intézmény „születé-

sekor”, 1934-ben, akikre büszkék 
lehetünk. 

– Érd is büszke a Széchenyire, 
amelybõl a kitûnõ oktató-nevelõ 
munkának köszönhetõen sok 
kiváló ember került ki és állta meg 
helyét a világban – hangsúlyozta. 

A nagyváradi testvériskola igaz-
gatója, Soós Sándor is örömét 
fejezte ki a késõbbiekben, hogy 
milyen gyümölcsözõ a kapcsola-
tuk az érdiekkel. 

Druzsin József 66 éves „öreg-
diák” éppen hatvan évvel ezelõtt 
lépte át elõször az iskola küszöbét. 
Õ így fordult a jóval fiatalabbak-
hoz:

– Ti, amikor a digitális táblára 
vágytok, nem is tudjátok, hogy 
annak idején nekünk csak egy 
tankönyvünk meg egy füzetünk 
volt, amely tele volt tintapacnival, 
mégis becsülettel, tudásvágytól 
vezérelve sikeres felnõttekké vál-
tunk – s reményét fejezte ki, hogy 
utódai jóval modernebb körülmé-
nyek között is hasonlóan csele-
kednek…

Leszák Ferenc igazgató számos 
díszoklevelet adott át mindazok-
nak, akik sokat tettek az iskoláért, 
majd 24 lufi 24 osztály „képvise-

letében” emelkedett a magasba, a 
diákok bevonultak a tantermekbe, 
ahol kivételesen édesség, egy-egy 
szelet torta várt rájuk. A jelenlegi 
diákok – merthogy a korábbiak 
közül is többen megjelentek. 
Õket kérdeztük: mit adott nekik a 
Széchenyi? Farkas Erzsébet külön-
leges kötõdésrõl számolhatott be, 

Ünnepelt a Széchenyi iskola
hiszen az õ családja több szállal 
is kapcsolódott a szeretett isko-
lához.

– Mind a nyolcan testvéreim-
mel együtt idejártunk, sõt az édes-
anyám is! – büszkélkedett Erzsébet. 
– Az édesapám pedig az iskolaszék 
elnöke volt, tehát nekünk különö-
sen kedves a Széchenyi. Nagyon jó 
volt itt tanulni, segítõkészek voltak 
a tanárok, remekül lekötötték a 
szabadidõnket is. 

A szintén huszonéves Aradszki 
Nóra jelenleg joghallgató, most is 
nosztalgiával gondol az iskolára:

– Megtiszteltetés, hogy meghív-
tak erre az ünnepségre. Ebbõl is 
látszik, hogy mennyire megbecsü-
lik a „régi” diákokat a város egyik 
legjobb iskolájában, amely a leg-
jobb nevet kapta, hisz Széchenyi a 
ma emberének is példát mutat. 

A már említett Druzsin József, 
aki hatvan évvel ezelõtt lépett be 
elõször az iskolakapun, ezekkel 
a szavakkal kezdte visszaemléke-
zését: 

– A történelemtanítás fogott 
meg engem a legjobban. A ki nem 
mondott szavakkal is neveltek 
bennünket például hazaszeretet-
re, azokból is sokat merítettünk… 
Remek pedagógusaink voltak. 
Rózsa Kálmánné, Ica néni vagy 
a most 87 éves osztályfõnökünk, 
Kovács Józsefné, Kati néni mindig 
a legkedvesebb emlékeim marad-
nak. Mai napig mi vagyunk az 
édes fiai, ahogy emleget bennün-
ket, a gyermekeink pedig az uno-
kái…

Balogh Imre 81 éves kémia–bio-
lógia tanár, sok évig igazgató-
helyettes, szintén ott volt az ünnep-

ségen – az ünnepeltek között. Az õ 
szavaira ugyancsak érdemes még 
ma is odafigyelni: 

– Minden gyerekben az embe-
ri értéket kerestük, mert hittük, 
hogy nincs olyan, akiben ne 
lenne valami hasznos, értékes. 
Meglátni a jót bennük, ez éltetett 
mindig. Nagy gondot fordítottunk 

a tanulók manuális képzésére is. 
Olyan híre volt az iskolának, hogy 
automatikusan felvették diákjain-
kat a középiskolákba. Remélem, 
ez a hagyomány megmarad a 
jövõben is.

A Széchenyi-ünnepség bográ-
csozással zárult. 

 Temesi László 

Ünneplõ közönség az iskolaudvaron
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Leszák Ferenc igazgató az elsõ osztálykönyvvel, 1934-bõl


