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Besötétedés után felcsendült a 
Himnusz, majd Leszák Ferenc, 
az iskola igazgatója köszöntöt-
te a több száz résztvevőt a fák-
lyafényes színpadról. A diákok 
megkoszorúzták az iskola 
udvarán álló ’48-as kopjafát, 
Perlusz Artúr és Czifra Marietta 
verset mondott, majd elindult a 
fáklyás menet.

Nemcsak széchenyisek, 
hanem hozzájuk csatlakoz-
va érdi családok, polgárok is 
részt vettek az 1848/49-es sza-
badságharc tiszteletére tartott 
felvonuláson. A sötétedést 
követően különlegesen szép 
látványt mutatott a dombról 
lefelé hosszú sorokban kígyó-
zó tömeg. Az arcokat megvi-
lágították a lobogó fáklyák, 
a távolban fénylő pontok 
hullámoztak. A sor elején az 
iskola zászlaja méltóságteljes 
lengedezéssel haladt előre, a 
lobogót követték a különbö-
ző korosztályokat képviselő 
vonulók, apró gyerekek, szü-
leik egyaránt. 

Az érdligeti emlékmûnél 
Gerlei Ilona és Lászka Patrik 
előadásában hallhattak a jelen-
lévők egy-egy verset, az iskola 
alsós tanulói pedig fényrudas 
tánccal készültek, ami nagy 
sikert aratott.

Miután a felvonulók elhe-
lyezték a megemlékezés virá-
gait az emlékmûnél, ’48-as 
dalokat énekeltek, Kossuth-
nótát tanultak aláfestő zene 
mellett. A hangtechnikát ezút-
tal is az iskola volt tanulói: 
Gáspár Dániel, Kóra Gábor, 
Leszák Tamás és Mészáros 
Roland szolgáltatta.

Az ünnepi rendezvénynek 
nagy sikere volt, a résztvevők 
szép élménnyel térhettek haza, 
és a szervezők megígérték, 
hogy jövőre is várnak minden-
kit a hangulatos fáklyás felvo-
nulásra.

Akit pedig a részletek is érde-
kelnek, a felvonulásról készült 
fényképeket és videót megnéz-
heti a www.szechenyierd.hu 
honlapon. Vereby Zsófi

Cholet város gimnáziumával 
három évvel ezelőtt vették fel a 
kapcsolatot az érdiek, s ennek 
gyümölcseként jött létre idén az 
a cserelátogatás, amiben mint-
egy negyven tanuló és kísérő 
pedagógusaik vettek részt. 

A testvérkapcsolat elsősorban 
a nyelvtanulás érdekében jött 
létre – tudtuk meg Károlyiné 
Bódi Gabriellától, a középisko-
la francia tanárától, aki francia-
országi kollégájával, Christopher 
Collettel közösen szervezte a 
cserelátogatást. 

– A mintegy hatvanezer lakosú 
francia város diákjai először ven-
dégeskedtek Magyarországon, és 
egy hetet töltöttek vendéglátó-
ikkal. A több korosztályt képvi-
selő 41 tanuló családoknál lett 
elhelyezve, főként azért, hogy 
az a diák, akinél szállást kapott, 
„élesben” gyakorolhassa a fran-
cia nyelvet. Mint kiderült, köny-
nyen legyőzték a kezdeti nehéz-
ségeket, és a fiatalok már pár 
napon belül tökéletesen értet-
ték egymást. A vendégek elláto-
gattak Budapestre, kirándulást 
tettek a Dunakanyarban, vol-
tak Visegrádon, Esztergomban, 
Szentendrén, a március 15-i nem-
zeti ünnepünkhöz kapcsolódva 

pedig Pákozdra utaztak. Közben 
volt idejük nemcsak vendéglá-
tójukkal, hanem a gimnázium 
többi diákjával is ismerkedni. 
Az oldottabb hangulat kedvéért 
szervezték a közös táncházat, 
amit láthatóan igencsak élvez-
tek a francia lányok és fiúk. 
Viccesnek találták az üveges meg 
a kalapos táncot, de szívesen 
bekapcsolódtak a mulatságba, és 

hamar felvették a ritmust meg 
a „figurát”, sőt, akkor sem vol-
tak gátlásaik, ha lépést tévesz-
tettek, vagy lecsúszott fejükről a 
mûanyag palack. 

 Christopher Collet szorgalma-
san készítette a táncházi fotókat, 
jó mulatság lesz majd vissza-
nézni azokat, amikor felidézik 
látogatásuk legszebb pillanata-
it. Mint mondta, valamennyien 
remekül érzik magukat nálunk, 
tetszettek nekik a kirándulások, 
és a fogadtatás is várakozáson 
felüli volt. A vendéglátás viszon-
zásával pedig – mint kiderült 
– nem kell sokat várniuk, mert 
már most, március folyamán 
ők fogadhatják városukban a 
franciául tanuló érdi diákokat. 
A kialakult barátságok pedig 
jóval távolabbra mutatnak, 
hiszen ma már – hála az inter-
netnek – igen könnyû a kapcso-
latot tartani, akár francia nyel-
ven is elcsevegni. 

Ez utóbbi, az elmélyült tanu-
lás, a mindennapi nyelvhaszná-
lat elsajátítása volt e testvérkap-
csolat elsődleges célja, míg a 
barátságok, a jó hangulat és sok-
sok élmény csak kellemes vele-
járója ennek a példaértékû kez-
deményezésnek. Kérdésünkre, 

hogy tanultak-e ők is magya-
rul, mosolyogva mondják: á, 
nagyon nehéz nyelv a magyar. 
Csak egy-két szót sikerült meg-
jegyezniük. A kölcsönös talál-
kozásokkal azonban, ahogyan 
a magyar diákok francia szókin-
cse, a francia tanulók magyar 
szókincse is minden bizonnyal 
gyarapodni fog. 

 Bálint Edit

Az iskolai kopjafától az érdligeti emlékmûig

Fáklyás felvonulás 
a szabadságharc tiszteletére
A hagyományokhoz híven idén is útnak indult a 
fáklyás felvonulás a Széchenyi Iskolától, az érdi, 
1848/49 tiszteletére szervezett rendezvények zárása-
ként. Az esti menet emlékmûtõl emlékmûig tartott: az 
iskola kopjafájától az érdligeti emlékmûig – ez a két 
helyszín adott méltó keretet a rendezvénynek.

Nemcsak széchenyisek, hanem hozzájuk csatlakozva érdi családok, 
polgárok is részt vettek az 1848/49‑es szabadságharc tiszteletére tartott 
felvonuláson

Az iskola alsós tanulói fényrudas tánccal készültek, ami nagy sikert 
aratott

Vendégdiákok a gimnáziumban

Üveges tánc – francia módra
Elsõre – a baleset elkerülése érdekében – csak fejük-
re tett mûanyag palackkal próbáltak meg táncolni a 
francia vendégdiákok azon a közös táncházi esten, 
amit március 9-én szerveztek a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, az idelátogató, nyugat-franciaországi 
gimnazistáknak. 

A francia diákok hamar megtanulták a magyar tánclépéseket
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