Bemutató a Nemzeti Összetartozás Napján
A vasvári Kardos László Általános Iskola tantestülete lehetőségeihez mérten mindent
megtesz annak érdekében, hogy a magyar nemzet összetartozásának tudata, érzése a mai kor
nemzedékének lelkében, szívében is otthonra találjon. Ez a misszió ott van a dolgos
hétköznapokban, látványosabban megjelenik az olyan eseményekben, mint a Határtalanul
programban való aktív részvétel vagy éppen a Nemzeti Összetartozás Napja.
Mint ismert, a magyar Országgyűlés 2010-ben döntött úgy, hogy a gyalázatos trianoni
békediktátum – amelynek következtében Magyarország lényegében saját magával határos –
évfordulóját, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja, hogy ezzel is kifejezze
a Kárpát-medencei magyarság összetartozását. Ennek kapcsán évente sok száz rendezvényre
kerül sor a jelenlegi országhatárokon belül és kívül. A Kardos László Általános Iskola is
minden évben tematikus napot szentel az eseménynek.
Az idei rendezvényt Sejberné Szabó Marianna, az intézmény igazgatója nyitotta meg.
Mint arra a felső tagozatos gyerekek figyelmét felhívta, június 4-én számos olyan hírrel,
beszámolóval, eseménnyel találkozhatnak a különböző médiumokban, amelyek 1920. június
4-ével, a trianoni békediktátummal foglalkoznak.
– Örömteli, hogy a hetedik osztályos tanulók – néhány hatodikossal és nyolcadikossal
kiegészülve – egy kirándulás keretében az idén is megismerhették a haza egy
szegletét, a Felvidéket – emlékeztetett Sejberné Szabó Mariann. – Megismerhettek
egy olyan vidéket, ahol szintén magyarok élnek, és emellett nagyok sok szépséget
láthattak, ami a kulturális és természeti, valamint az épített örökséget illeti. És ez a
program pontosan erről szól. Arról, hogy eljussatok a jelenlegi országhatárokon
túlra, a Felföld mellett Kárpátaljára, Erdélybe, a Délvidékre, olyan külhoni
területekre, Nagy-Magyarország olyan vidékeire, ahol honfitársaink jönnek szembe
velünk, köszönnek és mosolyognak vissza ránk.
Az igazgató – miután emlékeztetett arra, hogy e program keretében már kétszer
járhattak az iskola tanulói Erdélyben, kétszer a Felvidéken, egyszer Kárpátalján és egyszer a
Vajdaságba - köszönetet mondott Szalainé Kiss Viktória, Szakályné Pados Edit és Tóth
Viktor tanároknak, akik vele együtt elkísérték a gyerekeket, valamint azoknak a tanulóknak,
akik nagyszerű prezentációkkal készültek a Nemzeti Összetartozás Napjára. Ezekben a
felvidéki túra legszebb pillanatait, személyes élményeit és legmókásabb jeleneteit gyűjtötték
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Délután öt órakor a gyerekek úti élményeiket megörökítő prezentációikat a szüleiknek
is bemutatták és elénekelték a Barackfa-dalt, az összetartozás dalát is. Az osztályfőnökök
köszönetet mondtak a pedagógus kollégáknak, akik a program tartalmi előkészítésében és
szervezésében részt vettek: igazgatónőnek, Horváthné Kapui Zsuzsának és Kovács Csabának,
akik a tavalyi felvidéki út tapasztalatait megosztva segítették a hetedikesek munkáját; Tóth
Viktor tanár úrnak, aki elkísérte őket az útra; Németh Nicolette és Fixl László
történelemtanároknak, Plótár Edina földrajztanárnak, akik az előzetes felkészülést segítették
tanóráikon, valamint Dienes Zoltánnak, aki a program technikai lebonyolítását segítette.
Köszönetet mondtak Németh Balázs és Szatmári Soma 8. osztályos tanulóknak a fotók és a
videók elkészítésében nyújtott segítségükért.
Tóth Viktor

