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Beszámoló 

 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kisiskola nagy lehetőségei 

Rendezvény helyszíne Nemesvámos település, Sportcsarnok 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

Hagyománnyá tehető iskolai esemény 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

Megemlékezés október 23-ról 

Résztvevő gyerekek 
száma  

130 fő 

Résztvevő pedagógusok az iskola minden pedagógusa 

Felelős: Szalma Csilla 

Program rövid 
felsorolása  

műsorkészítés, kellékek beszerzése, felkészülés a megemlékezésre, a 
műsor bemutatása községi szinten 

 
Program célja:  
 
Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire, tiszteletadás egy aprócska, 
de elszánt nemzet előtt, amely felemelte fejét és nemet mondott az elnyomásra, a 
diktatúrára és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. 
 

A  program bemutatása: 

„…lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a 
cselekedetek intéznek el.” (Márai Sándor) 

A történelmünk egész életünkön át elkísér minket. Az utókor feladata, hogy megőrizze és 
ápolja múltunk nagyjainak emlékét. Megemlékezzen a nagy történelmi személyiségekről, 
legendás parancsnokokról. De az utókor, vagyis a mi dolgunk az is, hogy megemlékezzünk 
azokról az emberekről, akik nem kapnak helyet a történelmi tankönyvekben, de részt vettek 
az 1956-os eseményekben, felvállalva ezzel minden következményt: félelmet, emigrációt, 
börtönbüntetést, halálos ítéletet. 

Az ünnepi megemlékezés a 8. osztályosok feladata volt, melyet az ünnep napján, az egész 
község lakosai számára adtunk elő a Sportcsarnokban, nagy színpadon. Az általunk 
bemutatott „A szép évek” című történelmi színdarab Cseh Tamás zeneszerző dalai köré szőtt 
igaz történet. Az ő élményei, emlékei alapján íródott, végigkísérve az eseményeket 
gyermekkorától egészen felnőtt koráig. A darabot powerpointos vetítéssel tettük még 
színvonalasabbá, élményszerűbbé. Szerepeltek benne II. világháborús képek, amelyek a 
születésekor fogadták őt. Az ötvenes évek sokak számára az elnyomást hozták, de számára a 
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boldog gyermekkor éveit. Felidéztük ezt is, amelyet egy Hortobágy melletti tanyán töltött  
nagyszüleinél. Az 56-os események kapcsán füstgép segítségével tettük  még látványosabbá 
azt a jelenetet, amikor egy orosz tank belőtt a család otthonába. A 60-as éveket a szintén 
általa írt „A hatvanas évek” című dallal és a hozzá készült videóval elevenítettük fel. A 80-as 
évek végén változások következtek. Az egyik legjelentősebb esemény a III. magyar 
köztársaság kikiáltása volt, amelynek egy részletét szintén a kivetítőn láthatta a közönség.  

„De a szabadás nem az, hogy hamburgert vagy inkább hotdogot vehetek, hanem az, ha béke 
van és egyik ember nem bántja a másikat ezért vagy azért…” 

A gyerekek odaadással és tisztelettel készültek erre az előadásra. A vastaps a végén jelezte, 
hogy a közönségnek is nagyon tetszett. Sokan jöttek oda gratulálni, közülük nem egy 
könnyes szemekkel. 

A program összegző értékelése:  

A ma élők szabadsága elődeink áldozatainak köszönhető. A ma élőknek már nem kell 
fegyvert fogniuk, nem kell áldozatot hozniuk, csupán arra kell odafigyelniük, hogy 
megőrizzék szabadságukat. 

A felkészülés és a műsor során egy kicsit ők is részeseivé váltak az eseményeknek és ezáltal 
jobban átérezték azt, hogy miért is volt olyan nagy jelentősége az 56-os eseményeknek és 
miért emlékezünk meg róla nagy tisztelettel évről évre.  

 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja! 

 

Nemesvámos, 2014. október 23.  

 

 

 

 ………………………………………. …………………………………… 

 Felelős Projektmenedzser 

 


