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Beszámoló 
 

Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Nemzeti hagyományok 

Rendezvény 
helyszíne 

Nemesvámos település, iskola, temető, sportcsarnok 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

Nemzeti hagyományok, Március 15-i ünnepély 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

Március 15-i ünnepély, Mióta piros, fehér, zöld… 

Résztvevő gyerekek 
száma  

130 

Résztvevő 
pedagógusok: 

Az intézmény összes pedagógusa. 

Felelős: Horváth Tünde  2014.03.15. 

Program rövid 
felsorolása  

A március 15-i nemzeti ünnepünkre emlékeztünk a település lakóival 
együtt. 

Program célja: 
A tanulók ismerjék meg a nemzet hagyományai, a nemzeti ünnepek közül március 15-ét. 

Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás iskolai, települési és nemzeti 
szinten is. Erősödjék bennük a hazaszeretet. Ismerjék meg a településük 
emlékhelyeit. Lássák, hogy az 1848-as európai események sorába, hogyan 
illeszkedett be a magyar forradalom és szabadságharc. Ismerjék meg a március 15-i 
eseményeket, történéseket, hogyan éledt fel a nemzeti öntudat, valamint a hozzá 
kapcsolódó jelképek – a piros, fehér, zöld zászló, kokárda. Tudják a nemzeti színek 
jelentését, (piros az erő, fehér a hűség, zöld a remény) és értsék meg a jelképek – 
így a nemzeti színű zászló, a Szózat, a Himnusz – közösséget összetartó 
szimbolikus erejét. Lássák azt a folyamatot, amit március 15-e elindított és 
következményeként újra megszületett a magyar nemzet, majd létrejött a historizmus, 
újra felfedezésre került a történelmi múlt. 

A program bemutatása: 
Gyülekező 10 órakor, az iskola emléktáblájánál. Az ünneplő közönség köszöntése 
Horváthné Sáry Zsuzsanna tanárnő részéről, Himnusz közös eléneklése, Borostyán 
Népdalkör huszár dalokat énekel. Koszorúk elhelyezése Nemesvámos Község 
Önkormányzat és a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiség Nyelvoktató 
Általános Iskola részéről. Indulás a honvédsírokhoz. 

A református temetőben a honvéd síroknál Molnár Csaba református lelkész 
beszéde. Koszorúk elhelyezése Nemesvámos Község Önkormányzata, Református 
Egyház, Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános 
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Iskola, 1426-os Csillagösvény Cserkészcsapat részéről. Koszorúzás után a program 
a Sportcsarnokban folytatódott. 

A Sportcsarnokban a műsor konferálója Horváthné Sáry Zsuzsanna tanárnő volt. 
Ünnepi köszöntőt mondott Sövényházi Balázs polgármester. A színpadon fellépett a 
Balatonfüredi néptánccsoport, melynek vezetője Bácsi Gabriella. A műsor három 
zenei részre koreografált magyar népi táncokat tartalmazott, kb. 15 perben. Ezt 
követte a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános 
Iskola 6. osztályának ünnepi műsora, amelynek címe Mióta piros fehér zöld…. 

Az ünnepi műsort hagyományosan a 6. osztály tanulói adják. Ebben a tanévben az 
egész osztály – 16 fő – szerepelt a színpadon. A műsor alap koncepciója, hogy 
élvezetes legyen, és egyaránt lekösse a fiatal és az idősebb korosztályt is. A ma 
emléke című verset egy tanuló mondta el végig, a többi, versszakonként felosztásra 
került a diákok között, hogy hangsúlyosabb, és érthetőbb legyen a közönség 
számára. A műsort helyenként aláfestő, hangulatteremtő zenék kísérték. 
Kettő táncbetét is beillesztésre kerül 6 fő táncossal. Az első népzenei alapokat 
használt, amely megmutatta hogyan eszmélt öntudatra a magyarság és gyorsultak 
fel az események. Majd múltidéző szereplőként megkeresték és feltámasztották 
Petőfi Sándort, hogy feleleveníthessék és eljátszhassák március 15-e eseményeit. 
A második szimbolikus elemként 2,5 m hosszú, 50 cm széles, két végén 50-50 cm-es 
pálcával merevített piros, fehér, és zöld zászlót használt, amelyek alkotó színei a 
magyar zászlónak. Ezekkel a táncosok színpadi képi formációkat mutattak be, amely 
időnként összeállt magyar nemzeti zászlóvá. Végezetül kokárda formán illesztik 
össze, amely utal március 15-re, a nemzeti jelképeink megszületésére. Ezután a 
tanulók feltűzték magukra a kokárdát 
A műsort színpadi jelenetek színesítették, amelyek párbeszédeket, verseket 
tartalmaztak, és főszereplője Petőfi Sándor. A jeleneteket bevezette, vagy 
magyarázattal kísérte, esetenként értelmezte a narrátor. 
Az 1848-49-es események következményére utalt (hősi halál, historizmus irányzata) 
a műsor végén 11 db A3-as kép elhelyezése, amely történelmi nagyjainkat ábrázolta. 
A képeik előtt elhelyezett gyertyák és virágok, az emlékük őrzését, az irántuk és 
eszmék iránt mutatott tiszteletet jelenítették meg, aminek a kialakítása különösen 
fontos a fiatalság körében. 

A műsorban felhasznált elemek: 

Versek: 
1. Makray R. László: A ma emléke – egyéni versmondás 
2. Petőfi Sándor: Dicsőséges nagyurak – versszakonként felosztva 
3. Petőfi Sándor: Nemzeti dal – versszakonként felosztva, a refrén közös 
4. Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) – közös versmondás 
5. Kölcsey Ferenc: Himnusz – versszakonként felosztva, az utolsó versszak 

közös. 
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Zenék: 
1. Varga Miklós: Ez az ország a hazád – színpad berendezése, kellékek, 

mikrofonok elhelyezéséhez, szereplők felvonulásához és elhelyezkedéséhez. 
2. La Marseillaise, French National Anthem (hangszeres, franciául) – kezdő 

zene, elején harsonák, a kikiáltóhoz. Aláfestés a vershez, és a szereplők 
felemelkedéséhez, ami jelképezi a forradalom elterjedését Európában. 

3. Illés Lajos - Cantus Hungaricus, ami a magyar szabadságharc elindulását 
jelképezi, felemelkedik a magyar zászló, kezdődik a táncosok jelenete. 
(Népzenei elemek, sárga rózsa jelkép.) 

4. Kormorán - Zúgó Március, amely során a táncosok feltámasztják Petőfi 
Sándort, előtérbe hozzák a főszereplőt. 

5. Transylmania - Három szín; zene a magyar zászló és kokárda létrejöttét és 
használatát jelképező táncos színpadi képekhez. 

6. RPG - Magyar Zászló; zene az ősök képeinek behozásához, a gyertyák 
meggyújtásához. 

7. Chrome RT- A világnak szívében; zene a levonuláshoz a virágok 
elhelyezéséhez, és a meghajláshoz. 

Jelenetek: 
1. A forradalom elindulása és terjedése – kikiáltó a színdarabról, Makray R. 

László: A ma emléke vers. Keretes szerkezet indítása záró sor „Lobogjon 
emlékül sok-sok gyertya fénye”. Indítása a színdarabnak, a műsoron belül: a 
diákok eljátsszák a múltat. La Marseillaise zene. 

2. Táncjelenet – népzenei alapokon, Illés Lajos - Cantus Hungaricus. Kormorán - 
Zúgó Március, Petőfi előtérbe kerül a színen. Átlépés a múltba. 

3. A hírek megérkeznek Magyarországra – Pesti Hírlap olvasása – Petőfi értékeli 
a magyar helyzetet. Megérett az idő a cselekvésre. Petőfi Sándor: Dicsőséges 
nagyurak vers. 

4. Szabaddá kell tenni a sajtót. 12 pont. – Minden pontot más diák mond. – 
Petőfi gyűlést hirdet a Múzeum terére. 

5. Tánc jelenet három színnel; Piros, fehér, zöld. Zene: Transylmania - Három 
szín. Kokárda feltűzése. 

6. Múzeum tere. Petőfi Sándor: Nemzeti dal. 
7. Táncsics kiszabadítása. Petőfi üdvözli a forradalom győzelmét és a magyar 

szabadságot. Vörösmarty Mihály: Szózat. 
8. Korabeli sajtó a nemzeti színekről. Kikiáltók; Pest város közgyűlésének 

tájékoztatója, 1848-dik évi XXI. törvénycikk a nemzeti színről és az ország 
zászlójáról. A zászló színeinek jelentése. 

9. A forradalom következménye: dicsőség az ősöknek, tisztelet a múltnak. 
Emlékezzünk a hősökre és történelmi nagyjainkra. Zene: RPG - Magyar 
Zászló. Képek behozása: Árpád, Szent István, Szent László, Mátyás király, 
Zrínyi Miklós, Thököly Imre, Rákóczi Ferenc, Széchényi István, Kossuth Lajos, 
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Batthyányi Lajos, középre Petőfi Sándor kerül. Gyertyák gyújtása és 
elhelyezése – keretes szerkezet zárása. 

10. Visszatérés a jelenbe, diákok emlékeznek az ősökre. Kölcsey Ferenc: 
Himnusz. Levonulás a színpadról – zene; Chrome RT- A világnak szívében – 
virágok elhelyezése, meghajlás. 

A 6. osztály műsorát a Petőfi polgár avatása követte, amikor is iskolánk új diákjai – 
legtöbben az 1 osztályosok – elmondták a Petőfi polgár esküjét. A nagyobb diákok – 
7. és 8. osztályosok – a felavatottakra adták a Petőfi pólót, amin megtalálható az 
iskola emblémája és az avatott diák neve. – Zene: Havasi Balázs: Tündérálom. 

Az ünnepséget a Szózat közös eléneklése zárta. 

A technikai feladatok megoszlása a következőleg történt: 

 Önkormányzat biztosította: a Sportcsarnok használatát, a színpad felállítását, 
használatát, a csarnok szőnyegezését, székek elhelyezését, a berendezések 
elszállítást. A plakátokat. 

 Rendőrség, polgárőrség biztosította: útlezárást és a felvonulás útvonalát. 

 Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános Iskola 
biztosította: a hangtechnikai eszközöket, a hangosítást. A műsor konferálását, 
a dekorációt (piros, fehér, zöld anyag a színpad elején – nemzeti zászlóként 
föltéve) és az ünnepi műsort a Sportcsarnokban. 

A program összegző értékelése:  
A 6. osztály műsora irodalmi, zenei, képi, nemzeti, színpadi és metakommunikációs 
eszközöket, szimbólumokat, jelképeket használt, ezeket az elemeket rendezte össze 
váltakozó formában. A hagyományokat elevenítette meg, újszerű, modern hatást 
keltve. A műsor elemeinek váltakozásával sikeresen tartotta ébren a figyelmet és 
keltett érzelmi hatást, amely segíti kialakítani a magyar nemzeti kötődést, a 
közösséghez tartozás fontosságát. A Petőfi polgár avatása az iskolai összetartozást 
erősítette. A településsel együtt tartott ünnepség a település lakóinak 
összetartozását. Megerősítette, hogy kiemelkedően fontosak a diákság körében a 
nemzeti jelképek és értékek tiszteletének a kialakítása, az ünnepségeken való 
részvétel. 

Nemesvámos, 2014. március 15.  

 ………………………………………. …………………………………… 
 Felelős Projekt menedzser 


