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Az elmúlt évhez hasonlóan a Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskola magyartanárai a 

Polgármesteri Hivatal összefogásával idén is megszervezték a magyar nyelv napi ünnepi 

műsort, melyre 2016. november 11-én került sor. Az eseménynek a helyi Művelődési Ház 

adott otthont a déli harangszóval egy időben. 

A műsor elején megzenésített versek zengték be a teret, a kivetítőn irodalmi évfordulós 

költők és írók arcképcsarnoka elevenedett meg a nyelvvel kapcsolatos idézetek kíséretében. 

Az ünnepi alkalmat Nagy Attila Polgármester Úr nyitotta meg a magyar nyelv 

méltatásával, aki örömét fejezte ki, hogy második alkalommal is megszerveződött ez a 

tiszteletadás. Anyanyelvünk kivételes szépségeire hívta fel a hallgatóság, diákok figyelmét és 

egyben óvatosságra intett: kötelességünk megismerni a magyar irodalom remekeit, büszkék 

kell lennünk rá, ápolnunk és őriznünk kell őket! 

Ezt követően egy rövid ideig a közönség is aktív részese lehetett az ünnepi műsornak, 

ugyanis érdekességként szállóigéket tartalmazó lufik röppentek a magasba, melyeket az ügyes 

kezű diákok olvastak fel ékes magyar nyelven. 

Az irodalmi összeállításban több mint húsz szavalat kapott helyet, kicsik és nagyok 

egyaránt szavaltak. A szavalatok sorát az V. osztályosok kezdték, a X-es diákok zárták. Az 

iskola magyar szakos tanárai által felkészített fiatalok a klasszikus magyar irodalom nagy 

remekeit sorakoztatták fel. Petőfi Sándor, Arany János, Weöres Sándor versei mellett az Ady-

és Kányádi-versek elszavalásával is kifejezték tiszteletüket csodálatos anyanyelvünk előtt. A 

ritmusosság azonban nem csak a költemények dallamosságával lüktetett, hanem az V. B 

osztályos legények által előadott népdalok közvetítésével is, a csoportos szavalás azonban 

újabb érdekességet, izgalmat hozott az ünneplésbe. 

A műsor záró mozzanataként jutalomkönyveket és emléklapokat adtak át a magyar szakos 

tanárnők a Polgármesteri Hivatal jóvoltából azoknak a diákoknak, akik nem csupán nap mint 

nap használják anyanyelvüket, hanem annak csiszolására, fejlesztésére, óvására is törekednek. 

Mert szavaink árthatnak vagy gyógyíthatnak, áldhatnak vagy fáraszthatnak, lerombolhatnak 

vagy felépíthetnek. 

Nem csak mi, hanem az iskola folyosója is emlékezik erre a napra: irodalmi plakátokról 

néznek ránk Kosztolányik, József Attilák, Ady Endrék, mintegy figyelmeztetve a mai 



fiatalságot: bár minden év november 13-a a magyar nyelv napja, mégis a hétköznapok között 

kell leginkább megünnepelnünk azt.                                                                                                
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