A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja - 2016
Iskolánk, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 2016 márciusában elnyerte
a Rákóczi Szövetség a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja megtartására kiírt
pályázatát. Az esemény megtartására 100.000,- Ft-ot nyertünk.
A
megítélt
összegből
egy
emléktábla
került
felállításra
iskolánk előkertjében, amely az
április 12-i emléknap jelentősége
mellett
a
20.
század
igazságtalanságai miatt hátrányt,
kirekesztést, jogfosztást, otthonát
vagy életét vesztő emberek
sokaságának állít emléket.
A tábla avatására ellátogatott iskolánkba Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere és
Szinyei András alpolgármester is, valamint több városi intézményvezető. Az eseményen ott
volt a Hatvan Televízió és a Hatvani Hírlap is. Az ott készült fényképek, videó összefoglaló a
következő linken érhető el: http://hatvanihirlap.hu/emlektablat-avattak-a-bajzaban/, illetve:
http://frissvideok.hu/regionalis/756534-video-emlektablat-avattak-a-bajzaban.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd egy Radnóti vers után Polgármester
Úr tartott rövid emlékbeszédet. Ez után egy ismertető szöveget olvasott fel egyik diákunk – ez
került felolvasásra az iskolarádióban is -, majd egy népdal és a Szózat zárta az emlékműsort.
Ez után került sor a tábla leleplezésére.
Az ünnepségen kívül
április 11-én az egri Szent
István Rádió 17 órai
regionális híreiben is
elhangzott egy riport
iskolánk
igazgatójával,
Pappné
Dr.
Forgács
Edittel is az emléknappal
kapcsolatban (Szerkesztő:
Fekete
Gábor,
adásszerkesztő:
Sinkovits
Andrea).
Az emléktábla mellet egy határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatos falitérképet is
vásároltunk, amelyet a kitelepítéssel kapcsolatos rendhagyó történelemórán használtunk is a
gyerekekkel. Ezen kívül jó néhány kötet könyvvel is sikerült iskolai könyvtárunkat
gazdagítani, amelyek a kitelepítéssel, Felvidékkel, magyarsággal kapcsolatosak.

Az emléknapon rendhagyó tanórákra is sor került a 11. és 12. évfolyamon. A korábban
említett történelem mellett magyar órán is, ahol a diákok különböző feladatokat oldottak meg.
Összességében egy nagyon színvonalas, emlékezéssel és ünnepléssel teli napot zártunk április
12-én iskolánkban. A maradandó emléktáblán és a megvásárolt tanszereken kívül a diákok
körében elért hatás, a történelem és a magyarság iránti érdeklődés és felelősségvállalás értéke
felbecsülhetetlen.
Még egyszer köszönjük
a Rákóczi Szövetség
támogatását, ami nélkül
mindez nem jöhetett
volna létre.
Hatvan, 2016. április
13.

