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3.1.4-12/2-2012-0290
Egy kisiskola nagy lehetőségei
NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8248) Nemesvámos Kossuth u. 22.
hagyománnyá tehető iskolai esemény
Megemlékezés az aradi vértanúkról
130 fő
az iskola minden pedagógusa
Fodorné Szöllősi Dorottya
műsorkészítés, kellékek beszerzése, felkészülés a megemlékezésre, a
műsor bemutatása iskolai keretek között

Program célja: emlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, az 1849.
október 6-án Aradon kivégzett 13 honvédtábornok és az ugyanezen a napon Pesten
kivégzett gróf Batthyány Lajos alakjának felidézése. Az iskolai megemlékezés célja az volt,
hogy ezen a napon tisztelettel adózzunk a vértanúknak.
A program bemutatása
Az aradi vértanúkról való megemlékezés az 5. osztályosok feladata volt. Osztályfőnöki órán
előzetesen beszélgettünk a tanulókkal a forradalom és a szabadságharc eseményeiről:
március 15-ről, a világosi fegyverletételről, a szabadságharc nagy alakjairól, a bukás okairól,
valamint a Haynau által vezényelt véres megtorlásról.
A műsor összeállításakor felhasználtunk régi újságcikkeket, írásos dokumentumokat, a
tábornokok börtönből írt leveleit, valamint a http://hu.wikipedia.org internetes oldalt.
Az elhangzott szövegekben felidéztük a kivégzett tábornokok alakját, valamint a kivégzés
előtti utolsó mondataikat.
Október hatodika reggelének hangulatát a következő zenei anyagokkal tettük még
érzékletesebbé: Mozart: Requiem, a Kormorán együttes Hungarian Requiem c. műve. Az
ünnepségen elhangzott még egy rövid részlet Kossuth Lajos 1890. szeptember 20-án felvett
eredeti beszédéből.
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A gyerekek nagy tisztelettel készültek a próbákon a műsorra, az osztály minden tanulója
kivétel nélkül kapott szerepet az október 6-ra való emlékezésben. A felkészülésben mindenki
aktívan, lelkesen vett részt.
A műsorban kellékként használt ágas fát, amire a gyászt jelképező fekete szalagok kerültek,
az osztály fiútanulói készítették, ez alatt a kopár fa alatt gyújtottuk meg az emlékezés
mécseseit is.
Az iskola folyosóján két faliújság is emlékeztet a 165 évvel ezelőtti megrendítő eseményekre.
A program összegző értékelése: Az aradi vértanúk példaadása elsősorban a hazaszeretet, az
összefogás és az igaz ügybe vetett hit fontosságára mutat rá. Az Aradon kivégzettek ugyanis
társadalmi, nyelvi és vallási különbözőségeik ellenére össze tudtak fogni, s együtt harcoltak a
szabad, független, polgári Magyarországért.
Hősiességük, rendíthetetlen kitartásuk üzenete számunkra az, hogy ne féljünk a ránk bízott
feladatoktól, fogadjuk el a társainkat, akkor is, ha másképp gondolkodnak. Fontos az is, hogy
segítsünk egymásnak a közösségben és tudjunk közösen munkálkodni a kitűzött célokért.
Az iskola tanulóközössége és tantestülete részvételével megtartott megemlékezés felidézte
az 1848/49-es szabadságharc dicsőséges és szomorú eseményeit. Remélhetőleg a
programnak köszönhetően a gyerekekben még jobban tudatosult, miért nevezzük ezt a
napot nemzeti gyásznapnak.
A műsorért felelős 5. osztály közösségi tudata a felkészülés során minden bizonnyal
erősödött.

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja!
Nemesvámos, 2014. október 13.
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