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Életképekben mutattuk be hazánk történelmének legsötétebb A mi nemzeti ünnepünk
korszakát, a Rákosi-diktatúrát. Az egyik jelenet a recski Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 
kényszermunkatáborban játszódott, a másik jelenet egy rendezett városi megemlékezésre idén a Dózsa iskola készült 
„rendszer elleni összeesküvéssel” gyanúsított férfi 
kihallgatásáról szólt. Itt hamis vádak és hamis bizonyítékok 
alapján már elõre meghozták az ítéletet, s a megvádolt személyt 
zsarolással bírták „beismerõ” vallomásra. A következõ 
életképben egy parasztcsalád élelmét vitték el a párt emberei. 

ünnepi mûsorral, melyet Karczagné Kocsis Erzsébet tanár néni 
állított össze és tanított be. A díszletet Bozóki Lászlóné Erzsike 
néni készítette, a dalok elõadásában pedig Szélné Kovács Éva 
néni közremûködött. 

Nem csoda, ha az emberek megelégelték az elnyomást, a 
rettegést, a szegénységet, és szembeszálltak a zsarnokokkal. A 
forradalom napjainak eseményeit egy diák naplójából 
ismerhette meg a közönség. A napló lapjai, egyúttal a 
történelem elevenedett meg a lányok és fiúk nagyjelenetében, 
amikor Pest utcáira vonultak, és pl. ilyen jelszavakat kiabáltak: 
„Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!” Közben a 
háttérben eredeti fényképek vetítésével próbáltuk még 
teljesebben bemutatni 1956 õszének dicsõséges napjait. Úgy 
érezzük, sikerült, mert a meghajlást követõen nagy tapssal 
jutalmazott meg bennünket a közönség. Jólesett az elismerés!

Az ünnepi mûsor a hagyományokhoz hûen a kegyelet koszo-
rúinak, virágainak elhelyezésével zárult az 1956-os emlék-
mûnél.Szeptember végén megtörtént a szereposztás, majd az 

Végzõs „dózsás” diákként ez volt az utolsó színpadi szerep-iskolában gyakoroltuk az összeolvasást, de igazán azokat a 
léseink egyike. Nagyon élveztük a közös munkát az alsóbb próbákat szerettük, amelyeket már a mûvelõdési házban 
évesekkel és Erzsike nénivel, s örülünk, hogy szereplõként tartottunk. Itt gyakoroltuk a színpadi mozgást, a hangos, 
vehettünk részt ezen a városi rendezvényen.kifejezõ beszédet, a dalokat; de legjobban az tetszett, amikor 

A nyolcadikos szereplõkdíszlettel és kellékekkel játszottuk el a darabot.

Közlekedj okosan!
Nap, mint nap kimondjuk ezt a két szót. Azért, hogy ne csak 

beszéljünk róla, hanem tegyünk is érte, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ által meghirdetett „Az iskola közös 
ügyünk” felhívásra pályázatot nyújtottunk be. Szeptember 22-
én értesültünk róla, hogy a pályázatunk sikeres elbírálást kapott. 
Megkezdtük az elõkészületeket, a szervezést.

A megemlékezés reggelén „jelmezünkbe” öltözve tartottuk 
meg a fõpróbát. Ekkor már mindenki érezte az ünnepi, meghitt 
hangulatot. Tanáraink szerint nagyon jól sikerült, megdicsértek 
bennünket, de azért izgatottan vártuk a kezdést. A mûsor a 
Himnusz közös éneklésével kezdõdött, ezt követõen Soósné 
Jákó Szilvia történelemtanár ünnepi beszédét hallgathatták meg 
a jelenlévõk. Mi ekkor már a függöny mögött és a széksorok 
között vártuk az elsõ jelenetet, a keringõt. Amikor felcsendült a 
jól ismert dallam, mindenki tette a dolgát, komolyan véve a rá 
bízott szerepet. Átéreztük, hogy miket élhettek meg azok a 
fiatalok, akikrõl az összeállításunk szólt.
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