Derecskei Bocskai István Általános Iskola

Koszorúzási ünnepség a József Attila –domborműnél

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik a magyar költészet
napját. Ebből az alkalomból iskolánkban minden évben a Lengyel utcai épület aulájában található
József Attiladomborműnél tisztelgünk a költő, a költészet nagysága előtt.

A koszorúzási ünnepségünkön Kovácsné Katona Irma, felsős intézményvezető- helyettes asszony
köszöntötte a megjelent diákokat, pedagógusokat, a kedves vendégeket.

A Himnusz meghallgatása után ünnepi beszédet mondtam. József Attila életrajzára és munkásságára
is kitértem. Kiemeltem, hogy József Attila az egyik legkiemelkedőbb és legismertebb 20. századi
posztumusz Kossuthdíjas és Baumgarten díjas magyar költő, nemzetközi szinten a legismertebb a
modern magyar költők közül. Verseit számos nyelvre lefordították, műveit a világ számos országában
tanítják irodalom órákon.
„Akár meg is fordíthatnánk a születési és a halálozási dátumot: József Attila akkor született meg
országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti
bizonyítványt. A korés pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent
rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak „jó költő”-ként számon tartott, zavarba
ejtően sokféle hangon megszólaló – ezért gyakran félreértett –, posztumusz fölfedezett zseni, akinek
életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s
aki egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett."
József Attila után a költészetre, a versekre, az irodalom szeretetére is kitértem. Elképzelhető, hogy
manapság már nem annyira divatos verseket hallgatni vagy olvasni, de vannak olyan költemények,
amik hallatán az ember libabőrös lesz. Valahol itt van elrejtve a lényeg. Amikor valaminek több év –
sőt, több száz év – után is ilyen hatása van, az megérdemli az ünnepnapot. Jó ok a Magyar Költészet
Napja arra is, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és gondolkozzunk. Azokról a dolgokról, amiket
már a költők is évszázadok óta próbálnak megfejteni: szeretet, gyűlölet, isten, világ, haza, háború.
Nekünk se fog sikerülni, de a versek sokat segíthetnek!
Mindezek mellett a versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész életünkön
keresztül. A legtöbb embernek van kedvenc verse, ami kézenfogva vezeti élete során és segíti
eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban.
Jó lenne, ha nem csak ezen a napon találnánk rá a gyönyörű versekre, hanem lenne időnk erre
máskor is.
Az ünnepi beszédet népdalcsokor követte. Az alsó tagozaton nemrégiben megrendezett
Népdaléneklési verseny 1. helyezettjei, Barta Jázmin és Szilágyi Zsófia 3. a osztályos tanulók
előadásában gyönyörködhettünk. Felkészítő nevelőjük: Kabainé Matics Gyöngyi kolléganő.
A műsort koszorúzás követte. A meghívott vendégek elhelyezték a megemlékezés virágait a
dombormű előtt. A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola képviselői, a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Technikum és Kollégium vezetői, a Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár
képviselete, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központ dolgozói, a

Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde képviselete, valamint a Derecskei Bocskai István Általános Iskola
képviselete tisztelgett József Attila előtt.

Ünnepségünk a Szózat
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