„A magyar kultúra hete” a Hunyadiban
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ebből az alkalomból a humán és művészet
munkaközösség témahetet szervezett iskolánk felső tagozatos diákjai számára. A január 18-tól január
22-ig tartó időszak alatt a gyerekek számos érdekes programon vehettek részt.

Január 18-án délelőtt a 7. évfolyamos tanulók tanórai keretben rádiós megemlékezést
tartottak, melynek során valamennyien elszavalták a Himnuszt. Ezen a napon délután pedig játékos
történelmi vetélkedőt szerveztünk. Erre előzetesen osztályonként 4 fő jelentkezését vártuk. Vegyes
csapatokat alakítottunk ki, ezzel is elősegítve az egyenlő esélyeket. A csapatok menetlevél
segítségével forgószínpad-szerűen vándoroltak állomásról állomásra. Az egyes helyszíneken játékos
feladatokat kellett megoldaniuk, melyek a Hunyadiak korához kapcsolódtak, tekintettel arra, hogy
iskolánkban a 2015/2016-os tanév a „Hunyadiak szellemében” zajlik. Volt célba dobás, erőpróba,
címerkészítés, totó, képkirakó és még sok érdekes feladat. A közel másfél órás program nagyon jó
hangulatban telt, valamennyi résztvevő hunyadis kitűzőt kapott, valamint a játék élményével térhetett
haza. Az első három helyezett csapat minden tagja könyvjutalomban részesült.
Január 20-án 14 órai kezdettel interaktív író-olvasó találkozót szerveztünk, melyen Varró
Dániel, József Attila díjas költő, műfordító, illetve gyermekkönyveinek illusztrátora, Maros Krisztina
volt a vendégünk. A felső tagozatos diákokat osztályonként 2-3 fő képviselte a programon. Varró
Dániel elsősorban Akinek a lába hatos, illetve Akinek a foga kijött című könyveiből tartott felolvasást
saját élményeivel fűszerezve. Nagyon közvetlen, jó hangulat alakult ki, ami alkalmat adott arra, hogy
tanulóink feltegyék kérdéseiket a meghívott vendégeknek. A délután gyorsan elröppent, a gyerekek
szívesen maradtak volna még; sokak számára ez volt az első olyan rendezvény, ahol kortárs íróval
ismerkedhettek meg.

Varró Dániel válaszol a diákok kérdéseire

Január 22-én került sor a témahét záró rendezvényére, a Városi Népdaléneklési Versenyre.
Népdalaink szerves részét képezik kultúránknak, a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát,
szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Kodály szerint: „A kultúrát nem lehet örökölni. Az
elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának”. Kodály szavain felbuzdulva immár harmadszor hirdetjük meg a népdaléneklési versenyt
az általános iskoláskorú gyermekeknek, 6 kategóriában (1-8. osztály). Örömmel láttuk vendégül a
jelentkező iskolák előselejtező után megmérettetésre váró gyermekeit. A kis énekeseket szakmai
zsűri hallgatta meg: Szabóki Tünde, az Operaház magánénekese, Artis Just és Liszt-díjas művésznő,
Márton Ágnes énekművész, Kórik Borbála, a Baktay Ervin Gimnázium tanára, a Baktay
Diákszínpad vezetője és Hajdu Zsolt, városunk Oktatási, Művelődési és Sportbizottságának elnöke, a
Kossuth Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese. A verseny szünetében a Villő Néptánccsoport lépett
fel, Vajda Rozália és Vajda Levente táncpedagógiai nívódíjas művészek vezetésével, majd a Mese
Óvoda Tulipán Néptánccsoportja, Siroki Katalin irányításával. A zsűrielnök értékelése után szép
ajándékokat vehettek át a győztesek, de reméljük, maradandó élménnyel gazdagodott mindenki, aki
velünk tartott.
Bár a témahetet lezártuk, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan még vár ránk egy
program. Ez pedig a házi Kazinczy-verseny lesz, mellyel a területi versenyre készülünk fel.
Ezúton is szeretném megköszönni a humán és művészet munkaközösségnek, illetve
valamennyi kollégámnak az aktív, lelkes és áldozatkész munkáját, mellyel hozzájárultak a témahét
színvonalas szervezéséhez és lebonyolításához.
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