Iskolai Ünnepély a Nemzeti Összetartozás Napján

2011. június 3-án az Egressy Béni Művelődési és Sportközpontban került sor a Surányi
Endre Szakképző Iskola és Kollégium trianoni emlékműsorára. A rendezvényen 310 diák és
58 pedagógus vett részt.

Iskolánk történetében először emlékeztünk meg a trianoni eseményekről. Törekedtünk
arra, hogy a pályázati kiírás szerint megfeleljünk a szakmaiság kritériumainak, valamint a
diákok számára is befogadhatóvá tegyük a műsor tartalmát, ezért odafigyeltünk a művészi
megvalósításra is.
Diczházi

Zsolt,

iskolánk

elismert

történelemtanára a műsor szakmai oldaláért felelt.
Előadásában bemutatta a trianoni békeszerződés
megkötésének

történelmi

előzményeit,

az

esemény főbb mozzanatait, valamint máig ható
következményeit.

Gondolatait

számos

színes

képpel, illetve filmrészletekkel illusztrálta. A
diákok számára a legemlékezetesebb pillanatok azok voltak, amikor családjának emlékeit
idézte fel. A tanulók így átérezhették a trianoni tragédia hatását az egyes emberek életére.
A megvalósítás során szem előtt tartottuk,
hogy a műsor ne csupán a történelmi tények
ismertetésére szorítkozzon, a nézők ne csak
megértsék a történéseket, hanem át is érezzék
azoknak a súlyát. Ehhez az irodalom és a zene
eszközeit használtuk fel. Megidéztük a kor jeles
költőinek, az események szereplőinek gondolatait.

Ady Endre, Babits Mihály, Reményik Sándor versei, gróf Apponyi Albert, Kós Károly
és a nagyhatalmak képviselőinek visszaemlékezései Szilasi Sándor, 9/B; Ujlaki Anita, 10/D;
Matisz Ádám és Rostás Réka, 11/D; valamint Borbély Gréta, 11/N osztályos tanulók
tolmácsolásában szólaltak meg.

Ízelítőt adtunk az elszakított országrészek
zenei kultúrájából. Merítettünk a gazdag erdélyi
folklórból. Drótos Kitti, 12/2 osztályos tanuló a
Szivárvány

havasán

című

ismert

népdalt

énekelte el. Az autentikus mellett az élő népzene
is felcsendült a színpadon. A felvidéki Ghymes
együttes Tánc a hóban című számát Drótos Kitti,
12/2 és Fóris Tamás, 11/N osztályos tanuló
előadásában hallgattuk meg.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a pályázat
lehetővé

tette

fellépését.

A

képviseletében

hivatásos
határon
a

túli

felvidéki

előadóművészek
kulturális
magyar

élet

nyelvű

színházművészet egyik központjának, a Kassai
Thália Színháznak két művésze lépett fel a
műsorban. Az intézmény és iskolánk közötti
kulturális kapcsolat hosszú évekre tekint vissza. Művészeik többször tartottak már tanulóink
számára rendhagyó irodalomórát, például József Attila, Radnóti Miklós költészetéből.
Emlékműsorunkban Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád előadása magával ragadó élményt
jelentett a közönség számára.

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak segítségével
bepillantást nyerhettünk a Kárpát-medence színes néptánchagyományába. Az együttes
mezőségi és erdélyi táncokat mutatott be. Az eredeti népviseletben előadott koreográfia
lenyűgözte a diákokat, akik eddig ilyen jellegű mozgásformával egyáltalán nem vagy ritkán
találkoztak.

Úgy gondoljuk, hogy a pályázatban kiírtaknak megfelelően szándékainkat sikerült
megvalósítani. A visszajelzések azt jelzik számunkra, hogy a diákok megértették a műsor
üzenetét, érzelmileg azonosultak a látottakkal. Reméljük, hogy a későbbiekben is módunk
lesz hasonló rendezvények pályázati segítséggel való lebonyolítására.

Kazincbarcika, 2011. június 7.

