
Gimnáziumunk vendége volt Kanada magyarországi nagykövete 

 

 2023. február 16-án a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba látogatott Caroline 

Charette nagykövet asszony, aki két napot töltött városunkban. 

 A nagykövet asszony délben érkezett a gimnáziumba. Először a helyi televíziónak adott 

interjút, majd rövid megbeszélést tartott Aranyi Imre igazgató úrral. 

 Ezután a 9.B a 11.B és a 12.B osztály francia csoportjával találkozott. A beszélgetés 

során bemutatta országát és a nagyköveti munka érdekes pillanatait. Beszélt Kanada 

történelméről, földrajzáról, lakosságáról, az alapvető kanadai értékekről, a sokszínűségről, a 

nyitottságról és a befogadásról. Megtudhattuk, hogy az országban 350 ezer magyar származású 

lakos él, akiknek a felmenői az 1956-os forradalom után telepedtek itt le. A diákok kérdéseire 

válaszolva elmondta, mely országokban járt, hány nyelvet beszél, milyen továbbtanulási 

lehetőségek vannak Kanadában és hogy kedvenc magyar specialitása a pogácsa. 

 A rendhagyó órát követően a nagykövet asszony a francia munkaközösség tagjaival 

szakmai megbeszélésen vett részt, érdeklődött a tagozaton folyó munka iránt és beszélt a francia 

nyelv helyzetéről a kanadai oktatásban és a mindennapokban. 

 

La visite de l’Ambassadrice du Canada au Lycée Fazekas de Debrecen 

A la mi-février, Mme Caroline Charette, l’ambassadrice du Canada en Hongrie a passé 

deux jours à Debrecen. Lors de son séjour, le 16 février 2023, elle  a rendu visite au Lycée 

Fazekas Mihály de Debrecen.  

Mme l’Ambassadrice est arrivée au lycée à midi. D’abord elle a donné une interview à 

la télévision régionale, puis, elle a assisté à un court entretien avec le proviseur du lycée.  

Après l’entretien, elle a rencontré les élèves des classes 9.B, 11.B et 12.B de la section 

bilingue française. Au cours de cette rencontre, elle a présenté son pays et le travail 

diplomatique. Elle a parlé de l’histoire, de la géographie, de la population de son pays, des 

valeurs canadiennes fondamentales, de la multiculturalité, de l’ouverture, de l’accueil. Nous 

avons pu savoir qu’au Canada, 350 mille habitants sont d’origine hongroise. Leurs ascendants 

sont arrivés dans le pays après la révolution de 1956. En répondant aux questions des élèves, 

elle a raconté des pays de sa mission, des langues parlées, des possibilités d’études au Canada 

et nous avons appris que sa spécialité hongroise favorite est le ”pogácsa”.  

Le cours exceptionnel a été suivi d’une rencontre avec les collègues de l’équipe de 

français qui ont présenté leur travail dans la section et Mme l’Ambassadrice a décrit la situation 

du français dans l’éducation et au quotidien. 



 


