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Idén 250 éves a lánglelkű német költő, Friedrich 
Schiller. Erről a neves eseményről emlékeztek meg 
méltó ünnepségsoroza# al a pilisvörösvári Schiller 
Gimnáziumban. Persze, nem csak két novemberi 
nappal adóztak a neves német költő-fi lozófusnak. 

Az i#  tanulók már több hete Schiller „hevében” 
égtek. Korcsoportok és érdeklődés szerint választ-
ha# ak többféle pályázat közül. Sokan rajzoltak il-
lusztrációkat különböző Schiller-művekhez, néhány 
képregény is születe# , de egyéb művészeti ágak sem 
maradtak ki, mint például a zeneszerzés és a zenélés. 
A „Schiller városai” című kiállítás melle#  a gyerekek 
által készíte#  szobrokat is látha# unk az iskola aulá-
jában.  Emlékkönyv őrzi e napok fáradságos munká-
ját. A költő fejének szilue# es képére minden osztály 

– szám szerint 23 – egy-egy illusztrációt, montázst, 
készíte# , így örökítve meg néhány fontosnak ítélt 
gondolatot Schillerről. A tanulók jeleneteket pró-
báltak, díszletet faragtak-rajzoltak, zenét kerestek 
és írtak, hogy amikor már kiversenyezték magukat, 
egymást és önmagukat is szórakoztassák. Az előké-
szület tehát nagy volt, az izgalom nem kevésbé.

Eljö#  a nagy nap, november 12-e, csütörtök. Az 
ünnepet zászlóavatással nyito# a meg a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzatának elnö-
ke, Heinek O# ó. Az ünnepélyes megnyitó után a for-
gószínpadszerűen kialakíto#  helyszíneken a szerve-
ző tanárok várták a versenyzőket: a korszak játékait 
és táncait is megismerhe# ék a tanulók, és megtud-
ha# ák, mi jellemezte Schiller idejében a természe# u-
dományokat. Ezen felül szavalásban és fordításban 
mérhe# ék össze képességüket és tehetségüket a mű-
vészi vénával megáldo# ak. 

A pénteki napot a már hagyományosan évek óta 
megrendezésre kerülő versenyek jellemezték. A 
Jakob-Bleyer-versenyen a környék általános iskoláinak 
tanulói muta# ák meg, hogy mit tudnak, a Puskás-
Purczeld-kupán a környék iskoláinak futballcsapatai 
rúgták a bőrt. A 11. évfolyamosok pedig Schiller éle-
téről és műveiről adtak számot játékos vetélkedőn. 

S akinek ez mind nem volt még elég, vagy éppen 
még ennél is tartalmasabb kikapcsolódásra vágyo# , 
az délután megtekinthe# e a szekszárdi Deutsche 
Bühne/Német Színház előadását: Friedrich Schiller 
Stuart Mária című drámáját adtuk elő, nagy sikerrel. 
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