Januári megemlékezések
Szemere Bertalan a nagy reformnemzedék radikális személyisége, az első felelős magyar kormány
belügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány tagja, majd miniszterelnök volt. Örömmel és büszkeséggel tölti
el szívünket, hogy kicsiny falunkból indult életútjára 1812. augusztus 27-én. Életét Pesten fejezte be 1869.
január 18-án. Ez utóbbi dátum számunkra már hosszú évek óta emlékünnep, hiszen iskolánk névadójának
élete és hitvallása példaértékű számunkra. Reméljük, hogy méltó örökösei lehetünk életművének, melynek
summázatát ő maga így foglalta össze:
„Mert kell, hogy elmém mindig foglalkozzék valamivel,
dolgozni, gondolkozni, az annyi, mint élni,
a munkátlanság megölne.”
A koszorúzással egybekötött megemlékezést idén pont a jeles évforduló napján tarthattuk. Az ünnepi
műsort hetedik osztályos tanulóink adták: Krizsán Helga, Máté Orsolya, Sánta Liliána és Tóth Szabolcs. A
megemlékezés koszorúit az iskolai Diákönkormányzat részéről Terhes Dominika és Moczó Eliza nyolcadik
osztályos tanulók helyezték el Szemere Bertalan emléktáblájánál, Korán István Attila polgármester úr és
Tóth András iskolaigazgató jelenlétében.
Folytatva a megemlékezések sorát, január 22-én ünnepi iskolagyűlés keretében emlékeztünk meg a
Magyar Kultúra Napjáról.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep.
Úgy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek."
A magyar nép nemzeti imádsága, a Himnusz hangjai után, a fenti sorokkal kezdődött az ünnepi műsor,
melynek középpontjában a hazaszeretet motívuma állt. Hatodik osztályosaink, Hankó Anett, Galuska Vivien,
Mikola Csenge, Sánta Diána, Tóth Kristóf és Tóth Márk méltóképpen az alkalomhoz, felkészülten és
példaértékűen adták elő az ünnepi műsort iskolánk diákságának és alkalmazotti közösségének.

A továbbtanulásról
A január nemcsak a megemlékezések, hanem a nagy kihívások hónapja is. Ekkor ér véget az első félév
és továbbtanulni kívánó diákjaink ekkor írják a központi írásbeli felvételi feladatsorokat magyar nyelvből és
matematikából. Az idén a nyolcadikosok közül hatan választották az írásbeli megmérettetés lehetőségét
annak reményében, hogy minél jobb középfokú oktatási intézményben tanulhassanak majd tovább. Mára már
túl vannak az írásbeli izgalmain, és újabb kihívásokra, a szóbeli felvételi vizsgákra készülnek. Kívánjunk
Nekik sok sikert és minél eredményesebb felkészülést!
Végzős diákjaink választásaiból kiderül, hogy a gimnáziumi továbbtanulás még mindig nem veszített
népszerűségéből, de egyre nagyobb az érdeklődés a különböző egyházi fenntartású középfokú oktatási
intézmények iránt is. Természetesen az egyes szakiskolák választásának lehetősége sem csökkent, de itt a
hangsúly az intézmény közelségén van, így a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolát
választották a legtöbben.

