"Lesz még egyszer ünnep a világon"
Vörösmarty 220
Az 1800. december 1-jén született Vörösmarty Mihályra, településünk első
díszpolgárára, iskolánk névadójára, második nemzeti imádságunk, a Szózat szerzőjére
emlékeztünk az elmúlt napokban. Tanév elején még bizakodva terveztünk népmesei találkozót,
kiállításokat, felolvasóestet, versenyeket, emlékházi irodalomórákat minden osztályban, gálát,
fáklyás felvonulást a Névadónk Hava, Névadónk Hete keretében, azonban az élet más
forgatókönyvet írt. A vírushelyzet nem tette lehetővé, hogy a megszokott módon ünnepeljük
névadónkat. Alkalmazkodtunk, ragaszkodva ahhoz, hogy méltón emlékezzünk Vörösmarty
Mihályra.
Elkészült diákjaink rajzaiból a Vörösmarty 220 iskolai kiállítás. Több tanulónk vett
részt, s lett díjazott is az országos rajzpályázaton.
Meghirdettük a „Levél Vörösmartynak” esszépályázatot, mellyel a költőóriás műveinek
aktualitására kívántuk felhívni a figyelmet felsős és gimnazista tanulóink körében.
Az online Vörösmarty-versünnepre jelenleg is készülnek tanulóink; többek pályázatát
pedig már elküldtük a szervezőknek.
December 1-jén alsós tanítóink tanórai keretben emlékeztek meg Vörösmarty
Mihályról.
A Vörösmarty Társaság felhívásához csatlakoztunk a 7.a és 7.b osztályokkal. A
december 1-jei, vagy ahhoz legközelebbi magyarórán „Vörösmarty 220 – rendhagyó
irodalomóra Vörösmarty Mihályról” címmel tartottunk interaktív előadást. Bár a társaság csak
a hetedik évfolyamot kérte, úgy gondoltuk, fontos, hogy ne csak ők, hanem minél több felsős
osztály részt vehessen e különleges tanórán. Végül az 5.b, a 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a és 8.b
osztályokban is tartottunk emlékórát. Vörösmarty Mihály életének és munkásságának
bemutatása mellett tanulóink fotók és videok segítségével megismerkedhettek az idén átadott,
felújított Vörösmarty Emlékházzal, az emlékház honlapjával és közössági profiljával, hogy a
későbbiekben azok segítségével is tudják követni a költőhöz kapcsolódó kulturális
eseményeket. Csajághy Laurához kötve a költő szerelmes verseit (Ábránd, A merengőhöz)
hallgatták, olvasták a diákok, de természetesen szó esett Perczel Etelkáról és a Szép Ilonkáról
is. A pályaképet változatos művek segítségével mutattuk be (Zalán futása, Csongor és Tünde,
A szellőhöz, Az emberek, Szabad sajtó, Világzaj, Fogytán van a napod…, A vén cigány, Árpád
ébredése). Versolvasás és -hallgatás, zenés video, megzenésített vers is szerepelt a programban.
Természetesen nem maradhatott el a Szózat sem: a klasszikusnak tekinthető, Egressy Béni
megzenésítésében ismert, énekelt változat mellett szavalókórus és a mű modern zenei
feldolgozása tette teljessé osztályszintű megemlékezéseinket.
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Terveinket nem adtuk fel, csak elnapoltuk, hiszen "Lesz még egyszer ünnep a világon".
Úgy készülünk, hogy jövő ilyenkor már nemcsak osztálykeretben, hanem újra mindannyian
együtt ünnepelhetünk majd. Reméljük, hogy addigra már minden diákunk elmondhatja: járt a
költőóriás egykori lakóházában, a felújított Vörösmarty Emlékházban.

