
Utólag már be merem vallani, hogy nagyon élveztem a 
diákjaimmal ezt a közös munkát, hiszen azon kívül, hogy remek 
kis csapattá álltunk össze, kiváló alkalom volt arra, hogy 
megismerjük egymást a tanítási órákon kívül is egy más jellegű 
feladatban.

Hiszek abban, hogy a szívvel-lélekkel készített kemény mun-
ka meghozza gyümölcsét, és az ünnepi műsor alatti figyelmes 
csend és a vastaps is mind ezt igazolják, amit remélem, az 
előadásban résztvevő diákok is megtanultak. Számomra a 
legnagyobb dicséret a szereplők lelkesedése: „Jók voltunk, 
tanár néni?”, a diáktársak, díszvendégek és a szülők pozitív 
visszajelzései voltak. 

Köszönettel tartozom, elsősorban a diákoknak, akik megér-
tették és megvalósították a forgatókönyvben leírt elképze-
léseimet, másodsorban a kollégáknak, akik bizalommal és türe-
lemmel voltak irántam és a készülő műsor iránt. 

Azt gondolom, ezzel a városi műsorunkkal méltó módon 
tudtuk továbbfolytatni az iskolánkra jellemző színvonalas 
hagyományt.

Molnár Szilvia
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A szellemesség szellemisége
Zombik, boszik, szörnyek, szellemek, pedagógusok… nem, a 

vártakkal ellentétben nem a kompetenciamérések helyszíni 
beszámolója következik, hanem a Dózsa Iskola 2016-os 
Halloween-bulija.

A „töklámpás ünnepét” itthon ki-ki évente besorolja a maga 
támogat-tűr-tilt kategóriájába, hiszen egy viszonylag új jelen-
ség, amivel lehet, sőt, kell is foglalkozni. Tény, hogy 
Magyarországon gyönyörű hagyományai vannak a farsangi 
beöltözésnek, vagy a busójárásnak, míg a halottak napja az 
egyik leggyönyörűbb ünnep, ahol az eltávozottaknak emléket 
állító mécsesek fényében pompázó temetők a méltóság, szépség 
és tisztelet leírhatatlan egyvelegét adják. Mégis úgy tartjuk, 
ezen szokások mellett is kényelmesen megférhet a Halloween, 
mert remek alkalmat ad arra, hogy a gyerekek jól érezhessék 
magukat.

Jelmezbe bújni önmagában szórakoztató, a maszk azonban 
más varázslattal is bír: a hétköznapokon fociedzésre, néptáncra, 

szakkörre, felkészítőkre járó, fegyelmezett diák Drakulaként, 
vagy szellemlányként felszabadulhat és elkalandozhat a képze-
let világába: kitalálhatja és eljátszhatja saját szerepét a saját 
játékában. Ez az a képesség – a kreativitás, mesealkotás –, amit 
minden tanító a lehető legtovább szeretne megőrizni a gyere-
keknek: egy vámpírként riszáló ötödikes sokkal biztatóbb jövőt 
ígér, mint a kereskedelmi TV-k főműsoridőben.

Ebből az alkalomból október 27-én több alsós osztály is 
töklámpásokat és halloweeni dekorációt készített, különleges 
programokat szervezett, a felsősök pedig 16:30-tól diszkót tar-
tottak jelmezversennyel, sütivel és üdítővel. A nevezők és 
„stylistjaik” alaposan megizzasztották a zsűrit, akik a legszebb 
és legötletesebb maskarákat oklevéllel jutalmazták. Termé-
szetesen tanári karunk is derekasan helytállt: a diákokért aggó-
dó, vigyázó pedagógusoknak öltöztek és tökéletesen hozták a 
karaktert. Egyvalamire azonban a legharcedzettebb lélek sem 
készülhetett fel: a piros-fekete, hosszú hajú parókában pogózó 
187 centis nyolcadikos fiúk látványa életük végéig ráégett a 
szemtanúk retinájára, ismét igazolva, hogy a felvételi bizony 
mindenki részéről komoly áldozatokat követel… jelen esetben 
ártatlan civilekét is.

Mindent összegezve egy nagyszerű délutánt tudhatunk 
magunk mögött, amit ezúton is köszönünk a szervező diák-
önkormányzatnak, a szülőknek, gyerekeknek és tanároknak. 
Remek ráhangolást kaptunk az őszi szünetre, így alaposan fel-
frissülve vághatunk neki az új kihívásoknak. Nem félünk a 
szellemektől.
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