ZIUA COMEMORATIVĂ A MARTIRILOR
DE LA ARAD
În data de 6 octombrie maghiarii de pretutindeni comemorează ziua în care cei treisprezece conducători
ai luptelor din timpul revoluţiei paşoptiste au fost ucişi de către autorităţile austriece.
În acest an şcolar am organizat cu această ocazie un concurs istoric „Cine şi ce ştie despre martirii de
la Arad?” şi un concurs de desen care a avut ca temă revoluţia din 1848, respectiv martirii de la Arad. Obiectivele acestor activităţi au fost de a aprofunda cunoştinţele acumulate în timpul orelor de curs şi de a promova
creativitatea în rândul elevilor.
La concursul „Cine şi ce ştie despre martirii de la Arad?” au participat două grupe de elevi: patru elevi
din clasa a VII-a şi patru din clasa a VIII-a. Elevii participanţi au avut posibilitatea de a se pregăti din materialele existente în biblioteca şcolară referitoare la evenimentul din 6 octombrie 1849: un fragment despre
revoluţia paşoptistă din cartea „A magyar nemzet története” [Istoria maghiarilor] scrisă de Ferencz Görög,
respectiv fragmente din scrisorile lui Károly Leiningen-Wester-

burg, unul dintre cei 13 martiri, scrise soţiei lui din închisoare.
Întrebările puse în cadrul concursului au fost extrem de variate. Prima întrebare a fost de fapt un test de recunoaştere după poze
a unor personalităţi istorice maghiare care au avut un rol important
în timpul revoluţiei. După acestea au urmat întrebări referitoare la
locurile bătăliilor mai cunoscute, la numele martirilor de la Arad
(precum enumerarea acestora, explicaţia semniﬁcaţiei numelor)
etc. Aceste întrebări au supus nu numai cunoaşterea bibliograﬁei
date, dar şi cunoştinţe care trebuiau acumulate în timpul orelor de

istorie a minorităţilor studiate în clasele VI-VII, motiv pentru care elevii mai mici nu au putut concura.
Elevii din clasele a V-a şi a VI-a au participat totuşi la această activitate ca public, având astfel ocazia
de a-şi îmbogăţi cunoştinţele deja avute despre revoluţia din 1848, respectiv despre cei 13 martiri. Participarea
lor nu a fost deloc pasivă, integrându-se în joc atunci când au ştiut răspunsul corect la întrebări.
Câştigătorii concursului a fost grupa clasei a VIII-a (DÁVID-GABRIEL CSÁKÁNY, BERNÁT-TAMÁS
KUTAS, LINDA BARBARA SZENTGYÖRGYI, FERENCZ UDVAR).
La concursulu de desen au participat şapte elevi din ciclul gimnazial. Dintre cele şapte desene cea mai
reuşită a fost cea a elevei din clasa a VII-a HILDA JÚLIA HORVÁTH,
care a primit premiul I. Premiul III a fost acordat elevei LINDA
BARBARA SZENTGYÖRGYI (cls. a VIII-a), iar premiul III. elevei
EMESE-ERZSI FARKAS din clasa a VI-a.
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