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ték fel a magyar történelmet kicsit más nézőpontból, mint azt 
tanórákon tettük. Talán már azt is sikerült megértetnem velük, 
nem az a győztes, aki leghamarabb végigrohan egy kiállításon...

A lányok javaslatára programunk a Terror Háza megláto-
gatásával folytatódott. Pedagógus számára jó érzés tapasztalni, 
hogy a diákok a tanult ismereteket hogyan tudják kapcsolni a 
kiállításon látottakhoz, hallottakhoz. Számomra is meglepő volt 
a gyerekek érdeklődése, nyitottsága, valamint együttérzése az 
áldozatok iránt. A különböző témákról elnevezett termeken 
végigsétálva (Kettős megszállás, Átöltözés, Ötvenes évek, 
Kitelepítés, Kínzószoba, 1956, Kivándorlás, Könnyek, Búcsú) 
korabeli fotók, tárgyak, híradórészletek, fejhallgatókból szóló 
hanganyagok segítségével úgy elevenedtek meg a nyilas és a 
kommunista diktatúrák eseményei, hogy az számukra is 

érthetővé és átérezhetővé vált.
A kultúrprogram folytatódott: a Vörösmarty tértől a Duna-

parton gyalog haladtunk a Nyugati pályaudvar felé, s útközben 
„véletlenül” megláttuk a 
Cipők a Duna-parton 
nevű holocaust-kompo-
zíciót, melyet a nyilas-
keresztesek által folyóba 
lőtt zsidó áldozatok 
emlékére  ál l í tot tak. 
Majd újabb „véletlen” 
felfedezés! Sétánkat 
folytatva már József 
Attila szobránál álltunk, 
a h o l  f e l i d é z t ü k  a 
Dunánál című verséből 
jól ismert sorokat: „ A 
rakodópart alsó kövén 
ültem...”.

Ennyi „megpróbál-
tatás” után jöhetett a 
pláza, a megérdemelt 
pihenés. Azonban itt ért a legkellemesebb meglepetés; ugyanis a 
gyerekek jóval a megbeszélt időpont előtt ott voltak a gyüle-
kezőhelyen hazaindulásra készen. Talán a shoppingolást is meg 
lehet unni? Mégsem érdekesebb, mint egy múzeum? Van még 
remény!

Azonban számomra a legnagyobb elismerés az volt, amikor 
az egyik fiú nemes egyszerűséggel így értékelte a napot: 
„Hülyeség lett volna kihagyni”.

Timárné Parázsó Rozália
8. a  osztályfőnök

KONFIRMÁCIÓS TÁBOR

A 7. osztály két csodálatos napot tölthetett el a Siloam 
Konferencia Központban, a konfirmációs táborban május 11-
12-én. 25 diákot és osztályfőnökünket látta el az Egyházközség 
szállással, étkezéssel, érdekes programokkal. Filmet néztünk, 
megbeszéltük ennek a tartalmát, tanulságait, lélekben készül-
tünk a közelgő konfirmációra, sportoltunk, szalonnát sütöttünk, 
megismerkedtünk egy erdélyi diákcsoporttal, egyszóval 
nagyon jól éreztük magunkat!  

Köszönjük Kálmán bácsi áldozatos munkáját, gondosko-
dását, és ránk áldozott idejét. 

Mindent megteszünk, hogy a június 4-ei konfirmáción 
legjobb tudásunkat nyújtsuk. Még egyszer köszönünk mindent 
Nagytiszteletű Úrnak és a kedves gyülekezetnek. 


