
Kiss Géza halálának 75. évfordulóján egész napos programmal emlékeztünk 

névadónkra. 

Intézményünk 25 évvel ezelőtt vette fel Kiss Géza, egykori református lelkész, az Ormánság 

kutatójának nevét. Hagyományosan, minden évben, névadónk halálának évfordulójáról 

megemlékezve Iskolanapot tartunk.  

2022. április 29-én reggel ünnepélyes koszorúzásra gyűlt össze iskolánk apraja-nagyja a 

főbejáratnál. Az ünnepség kezdetén Dobos Dorina 7. osztályos tanuló előadásában Kiss Géza 

Kenyér című versét című versét hallgattuk meg, majd a Diákönkormányzat elnöke Berta 

Izabella és tagjai koszorút helyezetek el az épület falán található domborműnél, amelyet 

Szatyor Győző népi iparművész ajándékozott iskolánknak. 

A megemlékezést követően az alsó tagozatos tanulókkal a Kiss Géza Múzeumhoz látogattunk 

el. Először Dancsecs Enikő, az intézmény vezetője beszélt a gyerekeknek Kiss Géza életéről, 

munkásságáról. A múzeum folyosóján meg is tekintettük a róla és családjáról készült képeket. 

A nagyteremben „Üdvözlet Sellyéről” című fotókiállítás látható, mely a település több száz 

évet átölelő múltjáról ad információt. A többi helyiségben a hajdan az Ormánságban élők 

népviseletével, szőtteseivel és a mindennapi élethez szükséges eszközeivel ismerkedhettünk 

meg. Több tanuló írt a múzeum emlékkönyvébe is. A gyerekek nagy érdeklődéssel nézték 

meg a múzeum udvarán álló talpasházat, ólaspajtát, méhest, gémeskutat, gabonás kamrát, a 

gyöngyfai haranglábat, és a kovácsműhelyt. Távozáskor az osztályok a város májusfájára 

szalagot helyezhettek el.  

A felső tagozatosok iskolánk aulájában filmvetítés keretében ismerkedtek Kiss Géza 

személyiségével és sokszínű, izgalmas életútjával. 

A délelőtt folyamán került sor az Ifjúsági Hangverseny sorozat utolsó előadására „Muzsika az 

éjszakában” címmel az Anima Musicae Kamarazenekar közreműködésével. 

Ezt követően a kicsik osztály szinten emlékeztek névadónkra. A tanulók a múzeumban 

hallottak átismétlése, kiegészítése után totót, puzzle-t, keresztrejtvényt, szókereső feladatot 

oldottak meg.   

A reggeli koszorúzás, és hangverseny után a felső tagozat diákjaival átvonultunk az Ormánság 

Múzeum udvarára. A Múzeum dolgozói és a Városi könyvtár munkatársai együtt fogadták 

iskolánk tanulóit és gondoskodtak kényelmünkről. Az udvaron minden lehetőség adott volt, 

hogy pokrócon piknik-szerű hangulatban várakozzanak és felkészüljenek a versenyzők egy-



egy feladat előtt. A gyerekek előzetesen már csapatokat alkottak és izgatottan várták a rájuk 

váró feladatokat.  

Rövid eligazítás után, amit iskolánk igazgató helyettese tartott elindultak a versenyzők az 

állomásokra. Az állomásokon különböző feladatokat kellet teljesíteni. A nap folyamán az első 

fontos feladat a Múzeum alapos megtekintése volt, amelyre később feladatok épültek. A 

második körben a gyerekek Kiss Géza életéről és az Ormánság mindennapjairól szóló 

ismereteiket tehették próbára. A harmadik megmérettetés helyszínén a versenyzőknek puzzle-

t kellett kirakni, ami a Draskovich kastély arborétumának szobor csoportjairól készült. Sikeres 

kirakás után az arborétum felfedezése következett, ahol meg kellett találni a kirakott 

műalkotást és ott egy csoportképet kellett igazolásul bemutatni az állomáson.  

A feladatok elvégzése mindenki számára nagy örömöt jelentett. Tanulóink felkészültsége, 

kitartása és leleményessége dicséretet érdemel. Az iskolanap családias hangulatban telt, 

mindenki nagyon élvezte a programokat. 

Pedagógusként fontos feladatunk szűkebb környezetünk értékeinek megismertetése. Úgy 

gondoljuk, ez a nap is hozzájárult névadónk emlékének megőrzéséhez, az Ormánsághoz való 

tartozás erősítéséhez. 
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