Őszi iskolai ünnepélyek

Tanévnyitó ünnepély
2021. szeptember 1.

Szeptember 1-jén a tornateremben került megrendezésre az ünnepélyes tanévnyitó a belépő 1.
és 9. osztályos tanulók részvételével. A többi osztály a hangosbemondón keresztül kísérte
figyelemmel az ünnepi műsort.

Iskolánk két énekkara, a Vörösmarty Gyermekkar és a Vörösmarty Vegyeskar vidám
produkciókkal örvendeztette meg a közönséget, kórusműveket énekeltek a Kóristák c. filmbő l,
valamint Viadana: Vanitas vanitatum c. művét mutatták be, a To my Father’s house című
gospelt és egy dzsesszkánont énekeltek. Bemutatkozott a gimnáziumi tagozat új karnagya,
Hornyák Tamás.

László Janka, 1. a osztályos tanuló Veress Csilla: Első nap az iskolában című versét szavalta
el.

Az 1. osztályos tanulóknak az általános iskola végzős tanulói, a 9-eseknek pedig a végzős
gimnazisták tűzték fel iskolánk kitűzőjét.
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Október 6-a, az aradi vértanúk napja

Az október 6-i történelmi emléknapon iskolarádión keresztül emlékeztünk meg az aradi
vértanúkról. A megemlékezést a 11. E osztály tanulói készítették.
A múlt nem múlik el soha. Mindaz, ami elődeinkkel megtörtént, része mai életünknek is.

„Döbbenet volt az ország lelke akkor,
Egyetlen sóhaj morajlott tova,
Mint vészes rianás, gáttörő tavaszkor,
Úgy dübörgött Kossuth nagy kora.
Vijjogva szállt a zord halálmadár,
Mint pokolból szabadult szörnyű rém,
Setétség lett úrrá e szent hazán,
Mert Világosnál kialudott a fény,
Egy jajszó sikoltott a honfiszájon,
Az aradi tizenhárom! …”
/Kerecseny János: Az aradi tizenhárom - részlet/

Október 23-a, forradalom és szabadságharc kitörésének napja

1956. október 23-ról, a forradalom és szabadságharc kitörésének napjáról iskolarádió n
keresztül emlékeztünk meg október 22-én. Ez a nap a magyar történelem legdicsőbb napjai
közé tartozik. Azon ritka pillanatok közé, amikor az ifjúság hittel és lelkesedéssel meg akarta
változtatni a világot. Amikor a szabadság, a nemzeti függetlenség kivívásáért élete
feláldozásától sem riadt vissza. Ünnepi megemlékezésünkkel tisztelegtünk azok előtt, akik
harcoltak a szabadságért. Az ünnepi megemlékezést szintén a 11. E osztály tanulói készítették.
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„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik,
Ők, akik örökségbe kapták:
Ilyen nagy dolog a szabadság? …”
/Márai Sándor: Mennyből az angyal – részlet/

Bálint Józsefné és Kutasi Adrienn
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