
3. számú MELLÉKLET

A Kosztolányi Dezső Gimnázium hagyományos rendezvényei, megemlékezései

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet nemzeti ünnepeink és megemlékezéseink méltó
megünneplésére. Azt is fontosnak érezzük, hogy ezek az ünnepélyek változatosak, színesek,
érdekesek és a diákok életkori sajátosságainak megfeleljenek. Minden évben egy kicsit másképpen
ünneplünk. Célunk az, hogy ezek a megemlékezések maradandó élményt nyújtsanak a tanulóknak
és értékessé váljék számukra múltunk és hagyományaink tisztelete. Szolgálja az érzelmi és erkölcsi
nevelést.

1. Iskolánk hagyományos rendezvényei

Tanévnyitó ünnepély szeptember
Közösségformáló, ill. tanulmányi célú kirándulások szeptember
Aradi vértanúkra való megemlékezés október
Csibebál (közösségformáló program) 5. évfolyam október
Gólyabál (közösségformáló program) 9. évfolyam október
1956-os forradalomra való iskolai emlékezés október
Szalagavató ünnepély november-január
Bécsi advent (1 napos kirándulás) november-december
Iskolai DÖK Mikulás december
Nyílt napok (szülők, leendő diákok látogathatják a tanítási
órákat) november-január
Karácsonyi koncert (a Farkas Ferenc zeneiskolában tanuló
diákjaink előadásában) december
Iskolai karácsony az osztályoknak december
Hagyományos iskolai maratoni futballrangadó január
Farsang február
Alapítványi bál kétévente november-február
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól február
Március 15-i ünnepély március
Kosztolányi gála március
Sportnap április
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól április vége
Szülő-öregdiák-tanár találkozó kétévente, április
Ballagás (12. évfolyam) május
Tanulmányi kirándulások az osztályoknak június
Tanévzáró ünnepély június



2. Kiemelt nemzeti megemlékezéseink:

Megemlékezés az Aradi vértanúkról
 Reformkori és 1848/49-es emlékek (a várban) meglátogatása/vetélkedő
 Hadtörténeti Múzeum kiállítása
 Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország története c. kiállítás ide vonatkozó része
 Kirándulás/vetélkedő Pákozdra
 Temetőlátogatás pl.: Fiumei úti sírkert, Nemzeti Kegyeleti Múzeum
 Filmvetítés pl. Hídember
 Rádiós műsor

Az 1956-os forradalom évfordulójának megünneplése
 56-os emlékhelyek meglátogatása
 Műsorkészítés évfolyam keretben
 Filmvetítés: pl. Mészáros Márta: Temetetlen halott c., Szamárköhögés c.,
 Meghívott előadóművészek műsora
 Temetőlátogatás pl: Fiumei úti sírkert, Nemzeti Kegyeleti Múzeum
 Plakát- és videópályázat
 Vetélkedő

Az 1848-as forradalom évfordulójának megünneplése
 Irodalmi műsor összeállítása
 Amatőr színdarab összeállítása a diákok által
 1848-as dalokból táncház szervezése
 Diákok által készített film bemutatása
 Interaktív (a nézők bevonásával) megemlékezés
 Vetélkedő

Megemlékezés a kommunizmus áldozataira
 Múzeumlátogatás pl.: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyarország története c. kiállítás
 Szoborpark
 Terrorháza
 Centrál Galéria
 Filmvetítés pl.: Bacsó Péter Tanú c. filmje, Csalóka napfény, Napló gyermekeimnek
 Meghívott előadó (történész) előadása

Megemlékezés a holocaust áldozatairól
 Filmvetítés pl.: Jób lázadása, Az élet szép, Életvonat, Schindler listája, A napfény íze,

Sorstalanság, A zongorista c. filmek
 Interaktív foglalkozás (a zsidóságról és a holocaustról)
 Zsinagóga-látogatás
 Holocaust Dokumentációs Központ megtekintése
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