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Az 1956-os forradalom és szabadságharcra való emlékezés olyan ünnepünk, amelyről az általános
iskolai tanulóknak kevés ismeretük van. Történelmi tanulmányaik során is csak a 8. osztályban
találkoznak a témával.
Iskolánk hagyományaihoz tartozik, hogy mindig az éppen 8. osztályosok készülnek műsorral, amit
település szinten a községünk lakosságának és iskolánk tanulóinak és szüleiknek adnak elő.
A műsor előkészítése már a 7. osztályos osztálykiránduláson elkezdődött. Budapesten megnéztük a
Terror Háza múzeumot. 8. osztályban az első osztályfőnöki órákon megnéztük a Szabadság, szerelem,
c. magyar filmet. A lebonyolításban a tantestület több tagja segített (például: technika).
A műsor felépítésében törekedtünk arra, hogy élő történelem órát élhessenek át a nézők. Első
osztályosoktól nagyszülőkig mindenkihez eljusson 56 üzenete. Ezt filmrészletekkel is megerősítettük.
A Himnusz közös eléneklése után bevezetőt mondott Lang Rudolf, színész. Ő narrátorként szerepelt, a
gyerekek versei között összekötő szöveget mondott, irányította az eseményeket. A próbákon is jelen
volt, segítette a gyerekek munkáját.
Október 23-án kezdődő, közel 2 hétig tartó eseményeket dolgoztuk fel időrendi sorrendben.
Ráhangolódásként Berzeviczi Zoltán gitáros énekét hallgattuk meg, Dicsőség a holtaknak címmel.
Az elégedetlenség okairól, a Szegedi Egyetemről induló és a nagyobb önállóságra törekvő
Lengyelország támogatására a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói által szervezett békés tüntetéstől
indultunk.
A fegyveres összecsapásokon és az egész országra kiterjedő forradalmon keresztül jutottunk el a
szovjet csapatok november 4.-i, hajnali bevonulásához, amikor Kádár János bejelentette egy
szovjetbarát kormány létrejöttét. A megtorlás időszaka következett.
1989-ben a köztársaság kikiáltására nem véletlenül került sor október 23-án, hiszen országunk
ekkortól élvezhette azt a szabadságot, amiről az 56-os hősök csak álmodhattak.
A műsorban elhangzott versek, versrészletek:
- Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
- Siska István: Üdv néked ifjúság
- Jobbágy Károly: Felkelt a nap
- Balázs Ferenc: Ne alkudozz
- Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
- Benjámin László: Elesettek
- Márai Sándor: Mennyből az angyal
- Petőfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar
Jelenet: Apa és fia
Filmrészletek: - 2x5 perc a Szabadság, szerelem c. filmből
- Magyarország legszebb videója zárta a megemlékezést
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A műsor végén közösen kivonultunk az 56-os hősök emlékére állított kopjafához. Itt elhangzott
Ady Endre: A tűz csiholója c. vers, Lang Rudolf tolmácsolásában. Az önkormányzat, az általános
iskola képviselői és a nemesvámosi cserkészcsapat elhelyezték az emlékezés koszorúit és gyertyákat
gyújtottak a hősök emlékére.
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