Vitézi párbaj a könyvtárunkban
Azt mondják: „a jó bornak nem kell cégér.” Szerintem igenis kell! Honnan
tudná a köznapi halandó, mit érdemes fogyasztani, ha valaki fel nem hívta volna
a figyelmét: Jó pajtásom! Ezt fogyaszd! Olyan élményben lesz részed, hogy…
(szabadon variálható).
No, ilyen „jó bort” ajánlhatunk, Mi a Szent István Általános Iskola 3 tanára és
jó 50 diákja.
Május 28-án izgatott gyermek bucikkal telt meg a Hegedűs Géza Városi
Könyvtár terme.
A könyvtár és a Filmszakadás Film Klub meghívta dr. Hidán Csabát, a Károli
Gáspár Református Egyetem tanárát egy előadásra. Történelemtanárként tavaly
olyan izgalmas előadást rittyentett, hogy tanítványaim egymás szavába vágva
mesélték másnap élményeiket.
Idén a török hódoltság kora, a végvári vitézek édes-bús mozgalmas élete volt a
téma.
Az előadó nem okozott csalódást. Korhű replikákba és eredeti harci eszközökbe
„csomagolva” csörömpölt be a terembe. Elkezdett mesélni! A gyerekek szeme
kerekedett, tekintetük rá szegeződött, itták a szavát.
Beszélt arról, hogy a török és magyar igazi ellenfélként (nem ellenségként)
tekintett egymásra. Tisztelték egymásban a vitézt, a tehetséget, a bátorságot.
Bemutatta a vitézek fegyvereit- a gyilkos villanású szablyát, a csonttörő
buzogányt, a páncélt átütő nyílhegyet.
Mivel Hidán mester nemcsak tudja, de érti is a fegyverkezelés csízióját, villant
a szablya, suhogott a harci fokos-buzogány.
Tanítványaim áradoztak az előadásról. Csak pár gondolat álljon itt!
Kemler László: „Nagyon figyelemre méltó volt az egészben, hogy nem holmi
műanyag dolgok voltak… eredeti anyagból készültek, még a súlyuk is
ugyanolyan volt.”
Bartha Renáta: „Ha ilyen témával kapcsolatos dolog lesz az iskolában,
emlékezni fogok rá és hozzá tudok szólni a témához.”
Holodov Anna: „Azt is megtudtam, hogy a törökök nem tartották vitéznek a
többi ország harcosait csak a magyarokat. Ez büszkeséggel tölt el. „
Tudás, élmények, nemzeti büszkeség… ezek olyan szavak, amik miatt csak azt
tudom mondani: Csak így tovább! Várom a könyvtárunk és a Film Klub
további nívós rendezvényeit. Ígérem mi a „szentből” ott leszünk!
A Szent István Általános Iskola történelmet szerető közössége nevében:
Nád Béla

