
 

 

1848-as hagyományok a Batsányiban  

2010. március 15-én a csongrádi városi ünnepség műsorát a gimnázium diákjai adták elő „Egy büszke 
nép élt meggyalázva, de dicsőn halt, mint született” címmel Posta István és Postáné Pető Györgyi 
rendezésében. A műsorban közreműködött: Berczeli Alex, Horváth Ádám, Varga Anikó (9.B), Bodzás 
Boglárka (11.A), Varga János (11.B), Németh Ákos (12.A) és Balogh Bence (12.C), valamint 
Tyukászné Balázs Katalin népdalénekes.  

      Az ünnepi megemlékezést különlegessé tette, hogy fenntartónk, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
jóvoltából az iskola homlokzatán március végéig látható volt egy eredeti ’48-as zászló rekonstrukciója, 
amelyből az országban csak néhány létezik. Ezek a zászlók a köztársasági elnök hivatalát, a Sándor-
palotát diszítik.  

     Március 20-án a gimnázium küldöttsége megemlékezésen vett részt Kossuth halálának évfordulója 
alkalmából a Fiumei úti sírkertben. A Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola nevében 
Losoncziné Szentandrási Erzsébet, a Kossuth Szövetség választmányi tagja, Széll Gábor, a történelem 
munkaközösség vezetője, a diákok képviseletében pedig Bernát Renáta, Klucsai Róbert, Muladi Márk 
(10.F) és Egyházi Dóra (11.F) rótták le kegyeletüket a Kossuth Mauzóleumnál tartott 
megemlékezésen.  

      A koszorúzás után a diákok a Kossuth Szövetség legfiatalabb tagjaiként vehettek részt a szervezet 
közgyűlésén, ahol vetítéssel egybekötött előadást tartottak arról, hogy a gimnázium az elmúlt félévben 
milyen rendezvényekkel igyekezett ápolni a Kossuth-hagyományokat és az 1848/49-es szabadságharc 
emlékét.   

 

Diákparlament 
 2010. március 4-én tartottuk iskolánkban a Diákparlamentet, amely minden évben 
megrendezésre kerül. A rendezvényen az osztályok képviseletében több mint ötvenen jelentek 
meg, hogy megvitassák min kellene javítani, hogy iskolánk ennél is jobb hely lehessen. 

   Biztosan emlékeztek rá, hogy bizonyos problémalapokon jelezhettétek gondjaitokat. A 
parlamenten megjelent diákság legfőbb problémái a következők voltak: a fűtés, a mosdók 
tisztaságának és a mosdók „kellékeinek” hiánya. Kiss Attila tagintézmény-vezető úr elmondta 
javaslatait, a problémák orvoslására: ezekről a hiányosságokról tud az iskola vezetése és 
megfelelő anyagi hátérrel, javítanak majd az iskola fűtésén. De a mosdók tisztasága és a 
wc-papír, szappan tartóssága csak rajtatok múlik!!!!   

     A Diákparlament másik témája a diáknap programjának megtervezése volt. Hamarosan 
összeáll a forgatókönyv, amely az iskola több pontjára is kikerül, sőt a suliújságban is 
olvashatjátok majd.  
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MÁRCIUS 15- ÉRT   

Fényes napfény csillan 
A meghatott szemeken, 
Büszkeség könnye gyűl 
A meghatott lelkekben.  

Mégsem mindenkinél őszinte 
A meghatott, büszke fény, 

Vannak, akik állnak, várnak, 
Hogyan használhatnák ki, 

Egy nemzet ünnepét.  
Az ősök sírjukban forognak, 

Hogy magunkról a gyalázatot, 
Mit ránk kentek a századok, 

Még nem mostuk le.  
Pedig akkor is, mint most, 

Magyarok voltunk, 
És akkor egy emberként 
Kiáltott a nép, az áhított 

Sent szabadságért.  
Most pedig hagyjuk, 

Hogy bemocskolják ünnepünk 
A gazdagok, politikusok, 

Kihasználják hitünk.  
Elhalványodott a fény, 

Miért küzdött Széchenyi, 
Kossuth, Petőfi, 

Kialudt a tűz, ami 
Utcára hajtotta az ifjakat.  
Egy kiáltássá, egy erővé 
Olvadt össze a nemzet, 

Ki a hatalmat megdöntötte, 
Ott, akkor messze 

A ködös történelemben.  
Egyszer győzött a nemzet, 

Egyszer nyertünk, 
És azután mindig vesztettünk, 

S, szenvedett népünk.  
Tömegek állnak ma 
Zászlókat lengetve 

Tisztelegve a  
Nemzet hőseinek, 

Kikben nem is hisznek.  
Elveszett a tűz, 

Az összetartó erő, 



 

Ami kovácsolta, 
Eggyé a nemzetet.  
Elragadták kardunk, 

És mi ismét láncot hordunk, 
Rabigánk nagyobb, mint volt, 

Tudatlan, súlyát hordjuk, 
Megfáradt vállunkon.  

Óh, ég Istenei, 
Adjátok vissza fényünk, 

Kérünk titeket 
Hallgassatok meg!  

Hadd ragyogjon újra, 
Régi fényében a nemzet, 

Mint akkor, negyvennyolcban, 
Hadd legyen újra egy 
A széthullott nemzet.  

Tüske 

        


