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I sten fiá t ájá nde kbá 
káptuk. Mindig ku lö nö s 
dölög áz, ámikör ájá n-

de köt kápunk. Egy kedves 
e s drá gá ájá nde k ugyán-
ölyán e rte kes szökött lenni 
á szemu nkben, mint egy 
szere nyebb ájá nde k. 
Azt, högy Je zus milyen drá -
gá ájá nde k, csák Isten Ige je 
álápjá n e rthetju k meg. Ezen 
á vilá gön senki sem tudött 
u gy ájá nde közni, mint Is-
ten. E „gyermek” á ltál ö sz-
szekö t minket á mennyel. 
Rájtá keresztu l tárt velu nk 
kápcsölátöt. Ő á ltálá öld 
meg minden helyzetet. 
Ahögy kö zeledu nk áz ád-
ventben á kárá csönyhöz, 
egyre inká bb felcsendu l áz 
ö rö mhí r, á megszu letett 
gyermekrö l, árrö l á gyer-

mekrö l, áki mindenkinek 
szu letett! Az ádventben 
minden kicsi e gö ben, fe nye-
sen dí szí tett kirákátökbán, 
ádventi köszöru kbán, áz 
illátözö  gyertyá kbán, Isten 
messze teleí r mindent: Jö n! 
E rkezik!  
Völt-e má r ölyán ádvented, 
ámikör e rezted, högy Ő  mi-
áttád jö n, neked, á szá möd-
rá e rkezik? A Zákáriá s 9,9-
ben ezt ölvássuk: „Jö n ne -
ked á te kirá lyöd...” Mi e r-
telme mindennek áz u nnep-
vá rá s kö ru l, há mindenki 
má snák jö n, csák nekem 
nem? 
A mennyben ö rö mujjöngá st 
keltö  eseme ny, há egy em-
ber szí ve be mege rkezik á 
Krisztus! Őtt á szí vben egy 
ege sz „vilá g”megvá ltözik!  
Minden csálá dbán egy válö -

di csödá egy gyermek meg-
szu lete se. A vilá g legná-
gyöbb csödá já ázönbán 
me gis Je zus szu lete se völt! 
A legnágyszeru bb dölög! 
Mindent megvá ltöztát áz, 
ámikör Ő  bele phet á szí ved-
be. Ez u gy vá lik válö sá ggá , 
högy áz Ige mágjá bele p á 
szí vedbe e s ött ölyán gön-
dölátök, e rze sek jö nnek le t-
re, ámilyen áddig me g söhá! 
A lelki fögántátá s mindig á 
szí vben tö rte nik! Legyen u j 
e letu nk! Legyen Krisztu-
sunk, hiszen Ő  
„ádátik”mindánnyiunk szá -
má rá, mint Istentö l jö tt 
ájá nde k!  
 
 

Csáki Márta 
református lelkipásztor 

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú 
adatik nékünk, és az uralom  
az ő vállán lészen” (Ézs 9,6)  
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I mmár a 20. Érsemjéni 
Falunapi ünnepségek 
zajlottak az elmúlt hét 

végén az érmelléki nagy-
községben: a valamikor egy 
napos rendezvény mára há-
rom naposra bővült. Pénte-
ken Csorba Mihály történe-
lem szakos tanár és tanítvá-
nyai tartottak előadást 
Érsemjénről. 
A 20. e rsemje ni fálunápök ke-
rete ben keru lt sör áugusztus 
17-e n, pe nteken 19 ö rákör áz 
E rsemje n tö rte nete á kezde-
tektö l nápjáinkig cí mu  hely-
tö rte neti elö ádá srá. A Kázin-
czy Ferenc A ltálá nös Iskölá 
diá kjái (Bele nyesi Gre tá, Má te  
Zsö fiá, Nyí ri Enikö ) e s tö rte -
nelemtáná ruk, Csörbá Mihá ly 
á ltál bemutátött elö ádá srá 
mintegy szá z helybe li völt kí -
vá ncsi, sze pen megtelt á Frá -
ter Lö rá nd Mu velö de si Há z 
emeleti terme. Az elö ádá s áz 
ö skörtö l kezdve á jelenig kálá-
uzöltá á szu lö fálujuk tö rte ne-
te re kí vá ncsi semje nieket, be-

pillántá st engedve á re ge szeti 
á sátá sök rejtelmeibe, megmu-
tátvá á tö bb ezer e ves lelete-
ket, áz 1692-es tö rö k du lá s 
„eredme nye t”, vágyis áz ákkör 
lee gett fálu re ge szeti hágyáte -
káit. Az elö ádö k kite rtek 
E rsemje n elsö  lákö irá, á fálu 
megálápí tá sá nák kö ru lme nye-
ire, májd ánnák kö ze pköri e le-
te t mutáttá k be. Az u jköri e s 
jelenköri tö rte nelmi förrá sök 
bö se gesebbek, eze rt tö bb szö  
esett áz 1848–49-es eseme -
nyekrö l, válámint á vilá ghá bö-
ru krö l, áz ázt kö vetö  kömmu-
nizmus mindennápjáirö l. A 
kö zel egy ö rá s helytö rte neti 
elö ádá st nágy tápssál dí jáztá á 
kö zö nse g, bizönyí tvá, högy 
E rsemje n lákösái kí vá ncsiák 
e s bu szke k tö rte nelmu kre, áz 
elö ádö  diá klá nyök lelkesede se 
e s munká já pedig biztösí te k 
lehet árrá, högy á jö vö ben 
lesz, áki föglálközzön á kö zö s-
se g tö rte nelme vel. Egy ideje 
má r hágyömá nnyá  vá lt, högy 
áz E rsemje nben megrendezett 
fálunápökön áz E rmihá lyfálvi 

Mö ká Szí njá tszö  Kö r tágjái egy 
elö ádá s bemutátá sá vál teszik 
me g vönzö bbá  á nágykö zse g 
legnágyöbb u nnepe t. I gy völt 
ez pe nteken is, ámikör á 
mihá lyfálvi ámátö r szí njá tszö  
csöpört tágjái Rejtö  Jenö  Egy 
gö rbe e jszáká cí mu  böhö zátá t 
mutáttá k be, melyet nágy elis-
mere ssel fögádött á helyi kul-
tu rhá z kö zö nse ge. 
Teremfoci 
Szömbátön má r á reggeli 
ö rá kbán kezdö dtek á prögrá-
mök, legelö bb á föcistá k 
„me rkö ztek” meg á helyi 
spörtcsárnökbán. A má rá má r 
hágyömá nyös teremföci tör-
ná rá he t csápát nevezett be, 
ne v szerint: Sásök, Őld Böys, 
Feketefálu, Victöriá, Duplá -
zunk, Bösszu á llö k e s 
Ú jsemje n. Az egymá s kö zti 
tálá lközö k lejá tszá sá utá n á 
hármádik helye rt á Victöriá 
csápátá 9–6-rá verte á Bösz-
szu á llö k gá rdá já t, mí g á dö n-
tö ben á Sásök–Őld Böys tálá l-
közö  4–4-es dö ntetlennel zá -
rult. A bu ntetö ru gá sökbán á 

A huszadik, jubileumi Érsemjéni Falunapok  
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Sásök völták jöbbák, megnyer-
ve á me rkö ze st, e s ezzel á tör-
ná t is. A legjöbb kápusnák 
Venkli Csábá t nyilvá ní töttá k, á 
legjöbb já te kös cí met Tálpös 
Zsölt nyerte el, mí g á Fáir Pláy 
dí ját áz Ú jsemje n csápátá 
nyerte. A dí jákát á de lutá ni 
ö rá kbán á föcitörná t szervezö  
há rmás (Fu lö p Rö bert, Su tö  
Szábölcs e s Serebán Ferenc) 
ádtá á t. A de lelö tti ö rá kbán á 
Ne pkert nyu jtöttá ideá lis he-
lyen, e vtizedes fá k á rnye ká bán 
zájlötták á gyermekprögrá-
mök. 
Roncsderbi 
Az e rsemje ni fálunápök prög-
rámjá bán u jdönsá göt jelentett  
távály á röncsderbi, mely ák-
kör is, de áz ide n is hátálmás 
sikert árátött. Bevállöm, fögál-
mám sem völt rö lá, högy 
mindez mike nt is zájlik, mit 
föglál mágá bá. A rendezve ny 
helyszí ne hez kö zeledve má r 
messzirö l e szlelhettu k, högy 
itt válámilyen ku lö nleges ese-
me nyre keru l sör, sök embert, 
nágyön sök köcsit lá tháttunk. 
Egy egyköri hömökdu ne he-
lye n kiálákí tött pá lyá n tártöt-
tá k á „me g mu kö dö ke pes, de 
leröbbánt áutö k” versenye t. 
Mivel, mint emlí tettem, nem 
sök mindent tudtám errö l á 
versenyrö l, eze rt á fö szerve-
zö t, Bághiu Cipriánt ke rtem 
meg, högy ismertesse, mi is ez 
á röncsderbi. „Az ö tlet, högy 
ilyen vete lkedö t szervezzu nk, 
u gy szu letett, högy egy 
e rmihá lyfálvi Nyilö  Aká c Ná-
pökön ö sszeu ltu nk pá rán, e s 
válámi u ját ákártunk bemutát-
ni. Ekkör szu letett meg á 
röncsderbi szerveze se nek ö t-
lete, melynek kezdeme nyezö je 
Tempfli Zöltá n völt. Kitálá ltuk, 
högy re gebbi, má r hászná lt 
áutö kkál szervezzu nk egy 
röncsderbi vete lkedö t, egy 
nágyön nehe z, hömökös pá -
lyá n. E n besze ltem áz 
e rsemje ni pölgá rmesterrel, 
Bálázsi Jö zseffel, áki á távály 

elfögádtá á jáváslátunkát, 
högy itt, á semje ni fálunápön 
szervezzu nk meg egy ilyen 
vete lkedö t, melyet áz ide n 
megisme teltu nk” – möndtá 
Bághiu Ciprián. Ő sszesen 11 
versenyzö  vett re szt á vete lke-
dö n, mely hát futámbán záj-
lött, ámí g pöntözá s álápjá n 
kiálákult á ve geredme ny. Au-
tö k E rmihá lyfálvá rö l (5 áutö ), 
E rsemje nbö l, Szálácsrö l, 
Pisköltrö l e rkeztek, högy mi-
lyen sörrend álákult ki á ve -
ge n, tálá n nem is ánnyirá fön-
tös, áz e lme ny viszönt egyedi 
völt, e s nágy sikernek ö rven-
dett. A röncsderbi elsö  kö re t – 
versenyen kí vu l – mágá 
E rsemje n pölgá rmestere, 
Bálázsi Jö zsef tette meg, ki-
vá ltvá á mintegy fe lezer ne zö  
elismere se t. 
Programok a Népkertben 
A Ne pkertben kiálákí tött, fe-
dett szábádte ri szí npádön á 
körá de lutá ni ö rá kbán á helyi 
Kázinczy Ferenc A ltálá nös Is-
kölá diá kjái tö bb mint egy 
ö rá s mu sörrál szö ráköztáttá k 
á szu lö kbö l, nágyszu lö kbö l, 
rökönökbö l, ismerö sö kbö l e s 
e rdeklö dö kbö l á llö  kö zö nse -
get. Az elemisek kezdte k á mu -
sört, ákik sze p ruhá kbán Strá-
uss muzsiká já rá Be csi kerin-
gö t ádták elö . Mu söruk nágy 
sikernek ö rvendett, áká rcsák 
áz ö ket kö vetö  kis- e s nágyöbb 
gyerekek elö ádá sá is. Tö bbfáj-
tá tá ncbemutátö t lá tháttunk, 
meglá tszött áz eredme nyes 
felke szu le s gyu mö lcse, ámi 
fö leg á pedágö gusök munká já t 
dicse ri: Támá s E vá, Márjá n 
Mirelá, Bá nyái Rözá liá, Vá nyá 
Kátálin, Szellö  Alexándriná, 
Ványö  Kecske s E vá, Nágy Bri-
gittá, Ari Kátálin, Ari Lá szlö , 
Bághiu Mö niká, Száká l Tí meá. 
Mellettu k meg kell emlí tenu nk 
á semje ni tánu gyi inte zme ny 
igázgátö já nák, Nágy Mirelá 
táná rnö nek á neve t is, áki sö-
kát tett ánnák e rdeke ben, 
högy áz iskölá sök mu sörá jö l 

sikeru ljö n. 
Népművészet 
Az iskölá sök utá n áz 
e rmihá lyfálvi Bártö k Be lá Cite-
rázenekár há röm tágjá, Lupsá 
Já nös irá nyí tá sá vál szö láltáttá 
meg ezt á szá munkrá öly ked-
ves ne pi hángszert. Igázi e l-
me nyt jelentett á kö zö nse gnek 
á mihá lyfálvi citerá sök nágy 
tudá su  elö ádá sá. Felle pe su ket 
á ne ptá ncgá lá kö vette. Elsö -
ke nt á Su tö  Szábölcs e s Su tö  
Judit ne ptá ncöktátö  pá rös kis 
tání tvá nyái, áz E rsemje ni 
Ezu stperje Ne ptá ncegyu ttes 
gyerekcsöpörtjá nák tágjái tö l-
tö tte k be á szí npádöt, tö bb 
tá jegyse g mágyár ne pi tá ncá t 
bemutátvá. Májd áz 
e rmihá lyfálvi Nyí lö  Aká c Ne p-
tá ncegyu ttes fiátáljái (Börbe ly 
Simön Csábá tání tvá nyái) szí -
nesí tette k á ne ptá ncgá lá t egy 
nágyszeru  elö ádá ssál. Májd 
u jrá semje niek, áz Ezu stperje 
Ne ptá ncegyu ttes felnö tt csá-
pátá kö vetkezett: jö  völt lá tni 
á tá ncöslá bu  fiátálökát, jö  völt 
lá tni á má r emlí tett ke t tá nc-
öktátö  nágyszeru  tání tvá nyái-
nák mu sörá t, e s á há lá s kö zö n-
se ggel egyu tt tápsölni. A de l-
utá n fölyámá n 
mázsörettcsöpörtök – 
E rsemje nbö l, E rmihá lyfálvá rö l 
e s Bihárszentjá nösrö l – tá ncö-
sái mutáttá k be lá tvá nyös mu -
sörukát. Ő ket á nágyvá rádi 
MM Pö dium mu ve szei kö vet-
te k, ákik A liget dálái cí mu  mu -
sörukát mutáttá k be, májd á 
sze kelyhí di Tini Dánce Center 
shöwmu sörá t tápsölháttá meg 
á kö zö nse g. A mágyárörszá gi 
sztá rvende g, Tö th Andi e s á 
Pláytime köncert zá rtá áz est 
mu sörá t. A fiátálök viszönt 
tövá bb fölytáttá k á mulátö-
zá st, hiszen szábádte ri diszkö  
kö vetkezett. 
 

Dérer Ferenc  -  
Bihári Náplö  
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I dén is megtartották 
Érsemjénben azt az ün-
nepséget, melyen fejet 

hajtanak a 15. aradi vértanú-
ként emlegetett Kazinczy La-
jos '48-as honvédezredes 
emléke előtt. Az ünnepi mű-
sorban az életrajzi játékfilm 
részleteit is láthattuk. 

A fálu szu lö tte t, á 
nyelvu jí tö  Kázinczy Ferenc fiá t 
1849. öktö ber 25-e n ve gezte k 
ki Arádön, á megemle keze st á 
dá tumhöz kö zeli he tve ge khez 
igází tjá k. Ez áz elmu lt vásá rnáp 
völt, ámikör á Frá ter Lö rá nd 
Mu velö de si Őtthönbán ö ssze-
gyu lteket elsö ke nt Bálázsi Jö -
zsef pölgá rmester kö szö ntö tte. 
Bejelentette: elke szu lt e s Budá-
pesten ván Kázinczy Lájös 
szöbrá, melyet áz eredeti ter-
vek szerint e ppen möst kellett 
völná felávátniuk, de erre öb-
jektí v ökök miátt nem keru lhe-
tett sör, á m á 2019. má rcius 15
-i u nnepse g álkálmá bö l má r 
reme lhetö leg szere t ejthetik. 
(Annák ideje n beszá möltunk 
rö lá, högy á 2017-es fálunápön 
Csöntös Já nös, á Debreceni Lö-
vás Huszá r Hágyömá nyö rzö  
Egyesu let elnö ke u nnepi besze -
de ben szörgálmáztá á szöbörá l-
lí tá st, egyesu lete á ltál mindjá rt 
pe nzádömá nyt is felájá nlvá, 
ámihez ke sö bb má sök is csátlá-
közták, á helyi ö nkörmá nyzát 
pedig ö rö mmel vette á kezde-

me nyeze st - szerz. megj.) A pöl-
gá rmester á tövá bbiákbán ki-
fejtette: Kázinczy Lájösrö l ke-
vesen emle keznek meg, bá r „ö  
sem völt kevesebb” á tö bbi árá-
di ve rtánu ná l, ö  is e lete t á ldöz-
tá áz eszme e rt, „csák” nem ve-
lu k egyu tt ve gezte k ki. Minden-
nápjáinkkál pá rhuzámöt vönvá 
megá llápí töttá: mánápsá g is 
„hárcölnunk” kell igázunke rt, 
kereszte nyse gu nke rt. Amí g 
ölyán fiátáljáink vánnák, ákik 
ilyen sze p mu sört tudnák be-
mutátni (ezzel megelö legezte 
bizálmá t á ke sö bbiekben lá tött, 
erre rá szölgá lt prögrám irá nt), 
áddig elmöndhátjuk, högy mi 
itt re szu nkrö l megtettu k á má-
gunke t, fögálmázött á pölgá r-
mester. Csá ki Má rtá reförmá tus 
lelke sz u gy ve lte: á nehe z idö -
ket u gy lehet á tve szelni, há lel-
ki gázdágsá ggál bí runk. Nágy 
Já nös ple bá nös szerint senki-
ben nincs nágyöbb szeretet 
ánná l, mint áki e lete t ádjá ö ve i-
e rt. Az árádi ve rtánu k nemze-
tu ke rt ádtá k e letu ket, pe ldá t 
mutátvá ezzel, högy, há nem is 
e letu nket kell felá ldöznunk, de 
tudjunk egymá se rt dölgözni, 
krisztusi lelku lettel.  
Valami új, szokatlan 

A besze deket kö vetö en 
elsö ke nt á Kázinczy Ferenc A l-
tálá nös Iskölá diá kjáinák ver-
ses-zene s mu sörá t ne zhettu k 
meg, felke szí tö ik Bághiu-
Vádá sz Mö niká e s Kis Kátálin 

táná rnö k völták. Kö vetkezett áz 
Ezu stperje ne ptá nccsöpört mu -
sörá, mely ide n is tudött válámi 
u ját, szökátlánt, ugyánákkör 
terme szetesen áz álkálömhöz 
illö t nyu jtáni. A kálötászegi, 
szátmá ri, ku ku llö menti e s 
szentivá nyi köreögrá fiá k kö -
zö tt á Kázinczy Lájösrö l ke szu lt 
„Sze p hálá l völt (A tizenö tö -
dik)” cí mu , 2002-ben ke szu lt 
e letrájzi film re szleteit lá ttuk. A 
kiemelt epizö dökbán feltu nt á 
gyerek Kázinczy Lájös, májd á 
má r fögsá gbán tártött ezredes 
ide zte fel tö mlö ce ben e lete nek 
föntös mözzánátáit, melyek 
hángulátá höz mintegy idömul-
ták á ne ptá ncösök, visszáádvá á 
förrádálmi lelkesede st, májd á 
ve g letárgiá já t egyárá nt. A kö z-
tudött, me gis megrá zö  ve gkifej-
let kö zben, á vesztö helyre tártö  
elí te lttö l hángzött el emberi 
nágysá gá t mutátö , áz ö t kí se rö  
lelke szhez inte zett, de áká r á 
má nák is szö lö  ke re se: 
„Házá me rt imá dközze k, tiszte-
letes u r, áz ittmárádöttáke rt!” A 
megemle keze s á Kázinczy - 
Frá ter - Csihá emle khá z udvá-
rá n fölytátö dött, illetve fejezö -
dö tt be, áhöl megköszöru ztá k á 
Kázinczy Lájös emle khelyet, 
ele nekelve ve gezetu l á Him-
nuszt. 
 

Rencz Csaba, -   
Bihári Náplö   

Emlékezés filmmel, néptánccal, koszorúzással  
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M ágyárörszá g körmá nyá szá -
má rá föntös, 

högy tá mögássá á Ká rpá t-
medence ben áz ölyán kö zö s-
se geket, ámelyek teve kenyse -
gu k á ltál e lik á ne pi kultu rá t 
e s ánnák ö rö kse ge t. Ezen kö -
zö sse gek tá mögátá sá e rdeke -
ben höztá le tre áz Emberi Erö -
förrá s Tá mögátá skezelö  kere-
tein belu l mu kö dö  Csöö ri Sá n-
dör Alápöt. 
Ez áz áláp pá lyá záti kií rá sái 
á ltál lehetö ve  teszi, högy áz 
ölyán ne ptá nccsöpörtök is, 
mint pe ldá ul áz e rsemje ni 
Ezu stperje, e ljen á tá mögátá si 
lehetö se ggel e s á beádött  pá -
lyá zátuk pözití v elbí rá lá sá 
utá n megválö sí thássá k jö vö -
beli terveiket.  
Ennek á tá mögátá si förrá snák 
kö szö nhetö  2017-ben 1,5 mil-
liö  förint, illetve á 2018-ás 

e vben elnyert 4 milliö  förint. 
A tá mögátá si ö sszeg teljes 
ege sze ben meg kell egyezzen 
áz elö zetesen benyu jtött pá -
lyá zátök ce lirá nyös kö ltse gei-
vel. 
 A 2017-ben elnyert 
ö sszegnek kö szö nhetö en áz 
Ezu stperje ne ptá nccsöpört 
viselettá rá 10 dáráb teljes ál-
fö ldi nö i e s fe rfi viselettel gáz-
dágödött. Ezek á ltál lá tvá nyö-
sább á csöpört rendezve nye-
ken válö  megjelene se, szí npá-
di kiá llá sá, e s nem utölsö  sör-
bán szí nvönálásább áz elö -
ádá s is, hisz egy tá jegyse g tá n-
cá t á hözzá tártözö  viseletben 
bemutátni, vágy elö ádni, ád 
teljes hiteles ke pet áz illetö  
tá jegyse g mu ltjá rö l. A tá ncö-
sök bu szkese ggel ö ltik máguk-
rá áz u j viseleteket, melyet 
fölyámátös munká jukkál ki is 
e rdemelnek. A pá lyá záti tá mö-
gátá s á viselettá r bö ví te se 
mellett hözzá segí tette á ne p-
tá nccsöpörtöt, högy á szí npádi 
tá ncköreögrá fiá ik megfelelö  
minö se gu  ne pzenei ányággál 
keru ljenek bemutátá s-
rá,válámint á prö bátermi 
munká megkö nnyí te se e rde-
ke ben sikeru lt  tö bbfe le tá j-
egyse g öktátö  jellegu  ne pze-
nei ányágá t felmuzsiká ltátni. 
 A 2018-bán beádött 
nyertes pá lyá zát á 

Szomszédaim tánca címet 
viseli. Ennek á lefutá sá á 2019
-es e vre ván betervezve e s egy 
ö sszetettebb terv kiviteleze se -
nek á kö ltse geit fögláljá mágá -
bá. 
A tá mögátá s e rte ke lehetö se -
get nyu jt: 
ne ptá ncöktátö i tiszteletdí jrá - 
ez biztösí tjá á szilá gysá gi illet-
ve á hájdu sá gi tá ncányágök 
tá ncöktátö inák á dí já t 
viselettá r bö ví te se re: 10 dá-
ráb szilá gysá gi nö i viselet e s 
fe rfi tá ncös kö te nyek várrátá -
sá, 15 pá r nö i káráktercipö  e s 
10 pá r fe rfi tá ncös csizmá ke -
szí ttete se, kálá risök vá sá rlá sá 
 technikái eszkö zö k be-

szerze se – hördözhátö  
áktí v hángszö rö , láptöp 

 zenekári tiszteletdí j – á 
megtánult tá ncányágökbö l 
elke szí ttetett köreögrá fiá k 
zenei ányágá nák felmuzsi-
ká ltátá sá rá 

 u tikö ltse gekre – mintegy 
2500 km-nyi utázá s kifize-
te se re. 

A pá lyá zát le pe seit e s áz ezzel 
kápcsölátös  e lme nyeinket 
igyekszu nk májd fölyámátö-
sán megösztáni Ő nö kkel áz 
E rsemje ni Hí rmöndö n keresz-
tu l is.  
 

Sütő Judit  
ne ptá ncöktátö  

Pályázati beszámoló  
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Newcastle – avagy „overjoyed”  
állapot az észak-írekkel  

A z Exödus Kelet-
Kö ze p Eurö pái 
Egyesu let á ltál lehe-

tö se gem nyí lt tí z nápig (ju lius 
21-31) ö nke nteskedni áz 
E szák-I rörszá gi 
Newcástleben, áhöl egy gye-
rektá bör lebönyölí tá sá bán 
vettu nk re szt Mágyárörszá g-
rö l ö sszesen heten, Spányöl-
örszá gbö l tizenegyen, mí g á 
helyi ö nke ntesek meghálád-
tá k á huszönö tö s le tszá möt is. 
E szák-I rörszá g Nágy-
Británniá re sze, áz I r-sziget 
e száki re sze n fekszik, e s egy 
igázi kis csödávilá g á mágá 
igázi zö ld mezö ivel, rengeteg 
bá rá nyá vál, hátálmás sziklá i-
vál, melyet áz Atlánti-ö ceá n 
e s áz I r-tenger vizei mösnák. 
Igen, ez á hely ölyán, vágy in-
ká bb szebb, mint á filmekben, 
melyeket itt förgátták, áme-
lyekrö l nösztálgikusán 
eszu nkbe jut ne há, högy mi-
lyen jö  lenne ázökön á vide ki 

zö ld mezö s utákön köcsiká zni 
egyszer – persze, rö gtö n áz-
utá n, högy megszöktuk áz u t 
bálöldálá n tö rte nö  kö zleke-
de st.  
Őtt bizöny hideg sze l fu j, áz 
igázi e száki sze l kö cöltá á há-
junkát, nem egyszer fejtö re st 
öközvá. Tudtuk, högy á hely 
e száki fekve se miátt kicsit 
hu vö sebb lesz áz idö , erre jö l 
felke szu lve e rkeztu nk meg á 
Dublin-i repte rre jö l megpá-
költ, vástág kábá ttál ellá tött 
bö rö ndjeinkkel á nyá r kö ze-
pe n. Bizöny, szu kse g völt rá , 
e rze kenyen e rintett á házái 
30 °C utá n áz öttáni 10-25 °C. 
Az esö rö l álkötött ke pem is u j 
megvilá gí tá sbá keru lt: eddig 
nem e rtettem, mit jelent igá-
zá n megá zni, mí g egy szöm-
bát de lelö tt á Cástlewállen-i 
káste lypárkbán bö rig nem 
á ztunk, de u gy rendesen, min-
denfe le esernyö s, esö kábá tös 
prö bá lközá sunk ellene re.  
 Nemcsák áz idö já rá s 

hidegebb á tengerpárti turistá 
vá rösbán, Newcástleben, há-
nem áz emberek is tá völsá g-
tártö bbák. Bá r hihetetlenu l 
kedvesek, vende gszeretö k e s 
ö nzetlenek áz í rek, me gsem 
egy mágyár nemzethez há-
sönlö  csupá e rzelem, lelki 
me lyse g, ázönnáli nyí ltsá g 
fögádött minket. Ő k inká bb á 
„lássu  ví z, pártöt mös” káte-
gö riá bá tártöznák, ákike rt 
mege ri mösni ázt á pártöt. 
Jellemzö  rá juk á jö  e rtelem-
ben vett ö ru ltse g, sökkál pözi-
tí vábbák, deru lá tö bbák, mint 
má s nemzetek; szeretnek u n-
nepelni, e s nágyön há lá sák 
tudnák lenni.  
A helyi „Hölidáy club”-bán 
ö nke nteskedtu nk, áhöl kör-
ösztá lyök szerint kisebb csö-
pörtökkál ku lö nbö zö  föglál-
közá sök kerete ben höztá k 
kö zelebb áz Isten ige je t, min-
denkinek á mágá me rte ke 
szerint. Nös, nem egy itthöni 
nyá ri váká ciö s bibliáhe tbe 
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csö ppentu nk. Eleve u jszeru  
völt á szö  szerinti megösztá s, 
ku lö nbö zö  idö ben e s helyen, 
ku lö nbö zö  szölgá lö  csápáttál 
fölyták á prögrámök. Aztá n á 
tu ristává rös mivöltá nák kö -
szö nhetö en á helyieken tu l á 
sziget má s re szeirö l e venke nt 
visszájá rö  gyerekek is megje-
lentek. A prögrámök szí nes 
káválká djá mágá vál rágádö  
völt, á gyerekek nyí ltsá gá pe-
dig pözití ván megdö bbentö . A 
gyerekekkel tö ltö tt kö zö s 
idö n tu l á szervezö k áz ö nke n-
tesek lelki feltö lte se n, tá mö-
gátá sá n fá rádözták, ámie rt 
nágyön há lá sák völtunk, í gy 
egy ilyen tö mö r tí z náp utá n 
utá n nem teljesen lemeru lve, 
sökkál inká bb feltö ltö dve e r-
tu nk házá. Göndösködták á 
szö ráközá sunkrö l is, í r zene re 
tá ncöltunk kálötászegit, má-
gyár zene re tání töttunk egy 
cseppnyi ne ptá ncöt, e s persze 
elmárádhátátlán mö dön á má-
gyár nyelv sze pse geire is 
megprö bá ltuk rá vezetni ö ket 
– bá r á „högy vágy?” má ig ne-
hezen megy, áz „á ldá s, be kes-

se g” ege sz jö l hángzik egy 
tö rzsgyö keres í r szá já bö l! 
 A mágyár csápát egy 
igázi, beleválö  lá nycsápát völt, 
ákik beleá llták á munká bá, 
mikör kellett, szeretettel för-
dulvá minkenki fele , e s ö szin-
te, nyí lt mö dön e rdeklö dve 
minden irá nt, ámi í r; rengeteg 
mösöly e s nevete s kí se rt min-
ket mindenhövá. A spányöl 
csápát kisse  hiá nyös ángöl 
tudá sá picit nehezí tette á 
kömmuniká ciö t velu k, ázön-
bán árrö l megbizönyösöd-
tunk, högy á nehe z mágyár 
nyelvtán meghözzá á gyu mö l-
cse t má s nyelvek tánulá sá ná l, 
mert á helyiek (tekintve, högy 
ángöl ányányelvu  le ve n 
nincsnek erre rá szörulvá) tel-
jesen el völták ke pedve áz 
idegen nyelvi tudá sunkön. 
(I gy csák bí ztátök mindenkit, 
tánuljá á nyelveket, mert fán-
tásztikus á vilá g, e s há csák 
nem vágy remek áctivity-s, 
nem á rt, há tudsz egy nyelvet 
vágy kettö t! J ) 
 E letre szö lö  e lme -
nyekkel lándöltunk á Liszt 

Ferenc repte ren, s nemcsák 
áze rt, mert á kirá ly csápátunk 
kis csálá ddá  förmá lö dött, de 
áze rt is, mert megtánultunk 
nyí ltán, elfögádö án, elö í te le-
tek ne lku l fördulni má sök fe-
le ; e rte kelni má sök extrává-
gá ns vágy egyszeru en csák 
má s e letvitele t (e rtem ez álátt 
ázt á srá cöt is, áki mezí tlá b já r
-te len nyá rön. Vicc ne lku l, sö-
sem hu z cipö t, nincs is neki, 
mert nem szereti), e s ve gig-
já rni csödá látös helyeket, 
ámelyeket egy ke p vágy film 
sösem tud igázá n megö rö kí te-
ni! Az ö ceá n lá tvá nyá vál pedig 
teljesen betelni nem lehet, áki 
egyszer lá ttá, áz u jrá visszá 
ákár menni, högy e rezze á fi-
nöm hömököt á lá bá álátt, á 
je ghideg ví z csiklándözá sá t, á 
ve gtelense g e rze se t, mikör 
belene zel á me lyke k ví zrenge-
tegbe, s csák egy vilá gí tö tö-
röny jelzi, högy bizöny váláhöl 
u jrákezdö dik á szá rázfö ld.   
 

 
Nagy Bettina Tünde  
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Az óvoda nagykapuja tárva nyitva!  

M ege rkezett áz 
ö sz, vele áz u j 
táne vkezdett, 

ámikör kinyí lött áz ö vödá 
nágykápujá e s u jrá bene pesu l-
tek á csöpörtszöbá k. 
A „pillángö ” csöpörtbá e rke-
zett 16 kis ö vödá s kö nnyen 
beilleszkedett áz ö vödái e let 
mindennápjáibá. 

Az elsö  ke t heti ismerkede s, 
beszökátá s e s ke pesse geik 
felme re se utá n, áz ö sz sök u j-
dönsá göt, e rdekesse get e s 
meglepete st hözött ö vödá sá-
ink szá má rá. A hösszántártö  
kellemes idö já rá s tö bb álkál-
mát biztösí tött hösszu  se tá krá, 
ámikör megfigyelhettu k á ter-
me szet vá ltözá sáit. A 
„Ne pkertben”ö sszegyu jtö tt 

ö szi terme seket e s má s ányá-
gökát felhászná lvá ö tletes ke -
zimunká kát e s rájzökát ke szí -
tettu nk, ámelyekbö l kiá llí tá st 
rendeztu nk, högy minden szu -
lö  megtekinthesse. 
Izgálmás idö száköt tudhátunk 
mágunk utá n. Ő ru ltu nk 
„Ő szányö ” ájá nde káinák á vi-
támindu s gyu mö lcsö knek e s 
zö ldse geknek, melyekbö l sálá -
tá kát ke szí tettu nk. Diö t tö r-
tu nk, mögyörö t e s gesztenye t 
vá lögáttunk, kuköricá t mör-
zsöltunk, szilválekvá rös ke-
nyeret ettu nk, nágy lelkese-
de ssel figyeltu k meg á szí nes 
virá gökát, gyurmá ztunk, rá-
gásztöttunk, e nekeltu nk, mön-
dö ká ztunk e s á hösszu  jö  idö -
nek kö szö nhetö en sökát mö -
ká ztunk áz ö vödá udvárá n. 
Őktö ber 5.-e n á „Nevele s nap-
ján” öktátó játékökkál szó-
ráköztáttuk ö vödá sáinkát. Já t-
szöttunk, vá rákát e pí tettu nk, 
u gyesse gi versenyeket ren-
deztu nk, lábdá t döbá ltunk e s 
ne pi gyermekjá te kökát já t-
szöttunk.  
Má rtön náprá ke szu lö dve 
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„libálá tögátö bán” já rtunk Czir-
já k Klá rá nyugdí jás táná rnö  
udvárá bán, áhöl má s á llátökát 
is megfigyelhettu nk (nyulát, 
pulyká t, disznö t, kutyá t). A 
há zigázdá frissen szeletelt ál-
má vál kí ná lt bennu nket. 
A hetet egy kö zö s ke zmu ves 
föglálközá ssál zá rtuk, áhöl á 
gyerekeknek e s szu lö knek egy 
kellemes e s emle kezetes prög-
rámbán völt re szu k, ámikör 
kö zö sen egy ludás lá mpá st 
ke szí tettek, májd jö í zu en elfö-
gyásztöttá k á má r elö re elke -
szí tett libázsí rös kenyeret. 
Szinte n növemberben tártöt-
tuk á „Glöbá lis nevele s hete t”. 
„A vilá g vá ltözik, de mi?” cí m 
álátt egy kö rnyezetve delmi 
kisfilmet ne ztu nk, májd kise -
tá ltunk á Ne pkertbe áhöl sze-
metet gyu jtö ttu nk. 

A „Kö rnyezetve dö  ö vödá sök” 
elneveze su  e ves pröjektu nk 
kerete n belu l hávöntá teve -
kenyse geket szervezu nk, áme-
lyek sörá n á kö rnyezetu nk 
megbecsu le se re, ö vá sá rá ne-
velju k ö vödá sáinkát. 
December elsö  nápjáibán nágy 
meglepete sben re szesu ltek 
ö vödá sáink, ámikör is egy ne -
metörszá gi nönpröfit szerve-
zet jö völtá bö l minden gyerek 
egy „cipö s döböznyi szerete-
tet”, ájá nde kcsömágöt kápött, 
ámit ne met ö nke ntesek ádták 
á t. 
December 6-á n vá rátlánul be-
töppánt á Pirös ruhá s, nágy-
száká llu , MIKÚLA S, áki e des-
se g csömágökkál ká prá ztáttá 
el kicsinyeinket. Úgyán ázön á 
nápön á Rá kö czi Alápí tvá ny is 
megájá nde köztá nágycsöpör-

tös ö vödá sáinkát, ákik egy Má -
tyá s kirá lyrö l szö lö  mese s 
kö nyvet e s egy tá blá csökölá -
de t kápták. 
Ebben á táne vben sem feled-
kezu nk meg á segí tse gnyu jtá s-
rö l, hiszen ide n is gyu jtju k á 
kupákökát egy beteg kislá ny 
gyö gyí tá sá höz. 
Má rá egy jö l ö sszeszökött csá-
páttá  vá lták ö vödá sáink, ákik-
kel lelkesen vá rjuk á te li u nne-
peket e s versekkel, e nekekkel, 
betlehemes szí ndárábökkál 
ke szu lu nk á Je zus szu lete se -
nek megu nneple se re.  
Istentö l megá ldött, be ke s, böl-
dög, szeretetben gázdág Ú nne-
peket kí vá nunk! 

 
az óvó nénik  
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„Itt van a szép, víg Karácsony…” 
- iskolai tevékenységek az előkészítő - IV. osztályokban - 

Hámárösán itt á Kárá csöny… 
Má r csák pá r náp e s itt á vá rvá 
vá rt te li váká ciö  minden gyer-
mek ö rö me re. I gy e v ve ge n mi is 
szá möt vetu nk, högy mennyi 
mindent csiná ltunk má r iskölá-
kezde s ö tá. Mennyit tánultunk, 
já tszöttunk, rájzöltunk, e nekel-
tu nk egyu tt! Minthá csák möst 
lett völná szeptember, áz iskölá-
kezde s nápjá, s má r á Mikulá s is 
já rt ná lunk, s máhölnáp dí szí t-
hetju k á kárá csönyfá t! 
Nágyön sök iskölái e s iskölá n 
kí vu li teve kenyse gben vettu nk 
re szt ebben á táne vben is. Szep-
temberben, á me g sze p e s nápsu -
te ses idö ben minden ösztá llyál 
tettu nk egy se tá t áz ö szi terme -
szetben. Else tá ltunk á Ne pkertbe 
e s á párkökbá, megfigyeltu k áz 
ö szi terme szetet, leveleket, ter-
me seket gyu jtö ttu nk, ámelyek-
bö l áztá n áz iskölá bán sze p ke zi-
munká kát ke szí tettu nk. 26-á n 
bá bszí nhá zbán völtunk, megne z-
tu k á Nágyvá rádrö l e rkezett 
„Furulyá s Pálkö ” cí mu  bá belö -
ádá st. Ez áz e lme ny nágyön jö  
hángulát-megteremtö je völt á 
ke t náp mu lvá, szeptember 28-
á n megtártött Magyar Ne pmese 
Napjának. Ebből áz álkálöm-
bö l tö bb teve kenyse g is zájlött 
pá rhuzámösán áz ösztá lyökbán. 
Ne pmese ket ölvástunk, mesefil-

meket ne ztu nk, á gyerekek ked-
venc ne pmese ikbö l rájzökát ke -
szí tettek, ámelyeket áztá n ki is 
á llí tötták, temátikus feládátlápö-
kát öldötták meg egye nileg e s 
csöpörtmunká bán. 
Őktö ber 5-e n tártjuk meg min-
den e vben á Nevele s Vila gnapja t. 
Ezen á nápön nincsenek tání tá si 
ö rá k, hánem minden ösztá ly szá-
bád-teve kenyse geket szervez áz 
öktátá ssál-nevele ssel kápcsölá-
tösán. I gy pe ldá ul á gyerekek 
lerájzöltá k áz iskölá jukát, ösztá -
lyukát e s á tání tö  ne nit, e nekel-
tek e s já te kökát já tszötták, neve-
lö  jellegu  filmeket ne ztek, besze l-
gettek á re gi idö k iskölá já rö l. A 
negyedikesek „Elo deink nyoma -
ban” címmel látögátást tettek 

á helyi mu zeumbán, áhöl Csorba 
Terézia tánárnő mesélt nekik 
E rsemje nrö l e s kö zse gu nk nágy 
szu lö tteirö l. 
Úgyáncsák öktö berben vettek 
re szt á má södikösök á „Mese k 
szárnyán” Mesevetélkedő első 
fördulö já n E rmihá lyfálvá n. Ná-
gyön u gyes völt á ne gytágu  csá-
pát, sikeru lt tövá bbjutniuk á má -
södik fördulö bá, ámely decem-
ber 10-e n lesz. A csápát tágjái: 
Craciun Fruzsina, Tasi Ervin, 
Solymosán Petra, Láng Barba-
ra.  
Növemberben is tö bb teve keny-
se gben vettu nk re szt. Elsö  á sör-
bán á „Ma rton Nap” megu nnep-
le se. Elölvástuk Szent Má rtön 
legendá já t (áz elsö sö k sze p plá-
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ká töt is ke szí tettek), libá s e neke-
ket, já te kökát tánultunk, ke zi-
munká kát ke szí tettu nk, ámelye-
ket áztá n ki is á llí töttunk. Növ-
ember 13-á n u nnepeltu k á 
„Magyar Nyelv Napját”. Az el-
sö sö k e s á hármádikösök á gyer-
mekek á ltál vá lásztött verseket, 
mese ket ölvástá k, möndtá k el 
egymá snák, verseket tánulták, 
csöpörtmunká bán feládátlápö-
kát öldötták meg.  
15-e n e rkezett hözzá nk Budá-
peströ l Pa nti Aniko  operae ne-
kesnő, az opera nagykövete. 
Az „After schööl” iskölá-
e pu letben egy csödá látös, inter-
áktí v zeneö rá t tártött áz álsö  
tágözátös gyerekeknek. Ke peket 
mutátött e s mese lt áz öperá vilá -
gá rö l, tö bb á riá t is ele nekelt, sö t 
á gyerekeket is bevöntá já te ká bá.  
18-á n tártöttá k meg á negyedi-
kesek á „Gyermekek Jogainak 
Világnapját”. Ebből áz álká-
lömbö l „Jögök e s kö telesse gek” 
cí men teve kenyse geket szervez-
tek, pláká töt ke szí tettek.   
Ennek á hö nápnák á hármádik 
hete ben tártöttuk á „Globa lis 

Nevelés Hetét”, „A világ válto-
zik, de mi… ?” címmel. Minden 
ösztá ly egy–egy teve kenyse ggel 
ke szu lt ebben á te má bán. Az elö -
ke szí tö sö k á mu ltrö l e s á jelenrö l 
besze lgettek, re gi csálá di fe nyke -
peket ne zegetve. Az elsö sö k á 
vizek e s áz ö ceá nök szennyezett-
se ge re hí vtá k fel á figyelmet á 
„Mentsu k meg egyu tt áz ö ceá nö-
kát” elneveze su  teve kenyse gu k 
kerete ben. A má södikösök „E n e s 
áz iskölá” te má bán besze lgettek 
e s ke szí tettek rájzökát, ke zimun-
ká kát. A hármádikösök á kö rnye-
zet tisztásá gá nák föntössá gá rá 
e s áz á llátök ve delme re helyez-

te k á hángsu lyt, rájzökát, pláká -
tökát ke szí tettek. A negyedike-
sek hásönlö ke ppen á kö rnyezet-
ve delem te má já t vá lásztöttá k e s 
rendbetette k áz iskölá virá gös-
kertje t.  
December 7-e n vesznek re szt 
kisdiá kjáink á „ Fu rke sz” helyes-
írási és nyelvhelyességi ver-
seny körzeti szakaszán 
Érmihályfalván. Részt vesz-
nek: Balazsi Kevin, Gazsi Andrea, 
Nitrai Richárd, Zohorák Zsa-
nett ( II. osztály), Ágoston Sá-
ra, Csiri Teodóra Melinda, 
Kondor Anita, Kozák Dávid, 
Spányik Emőke, Variasi Milán 
(III. osztály), Györki Henrietta, 
Munkácsi Anett, Robotin Va-
nessza, Blejan Bernadette ( IV. 
osztály). Az eredményeikről 
májd csák ke sö bb lesz mö dunk 
beszá mölni.  
A december má r á te li u nnepvá -
rá s hángulátá bán telik. 5-e n vágy 
6-á n minden ösztá lybá beköpög-
tátött á Mikula s, áki e desse g-
csömágöt, gyermeku jsá göt, szí -
nezö t hözött ájá nde kbá. Ke szu -
lu nk á Kárá csönyrá is, minden 
ösztá ly egy kis mu sörrál le p 
májd á Kultu rhá z szí npádá rá áz 
utölsö  iskölái he ten. Ez lesz áz 
„Iskola Másképp” hét is ebben 
á táne vben, ege sz he tre kárá -
csönyvá rö , já te kös, szö ráköztátö  
prögrámökkál ke szu lu nk á gye-
rekek szá má rá. 
Minden tání tö  neve be á ldött 
szent Kárá csönyt e s nágyön böl-
dög Ú j E vet kí vá nök! 
 
 

Ferencz - Kecskés  
Éva Andrea 

tání tö nö  
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S zeptember 10-e n u jrá 
megszö lált á csengö , 
ámely jelezte á 2018-

2019-es táne v kezdete t. Iskö-
lá nk diá kjáit tisztá e s rende-
zett tántermek e s lábörátö ri-
umök vá rtá k biztösí tvá á fel-
te teleket egy minö se gi öktá-
tá shöz. A megszökött tánö rá -
kön kí vu l sze les kö ru  iskölá n 
kí vu li teve kenyse gek zájlá-
nák inte zme nyu nkben elö se-
gí tve á jö  táná r – diá k - szu lö  
kápcsölát á pölá sá t. 
Az öktö beri hö nápbán á teve -
kenyse geink áz á ltálá nös mu -
veltse g bö ví te se, áz ege szse -
ges tá plá lközá s e s áz ö seink-
re válö  megemle keze s jegye -
ben zájlötták. Ide tártöznák á 
Nevele s Vilá gnápjá, áz A llá-

tök Vilá gnápjá, á Mágyár 
Nyelv Nápjá, áz Ege szse ges 
Tá plá lközá s Vilá gnápjá, 
Hállöween.  
Lelki vilá gunk á pölá sá e rde-
ke ben csátláköztunk áz Egy-
milliö  gyermek imá dközik 
ákciö höz, ámely á be ke e rt e s 
egyse ge rt szö lt. Meghátö  völt 
lá tni áz imá rá kulcsölt keze-
ket, áz á hí táttál, egyu tt imá d-
közö  gyerekeket vállá si hövá-
tártözá suktö l fu ggetlenu l. A 
reförmá ciö  emle ku nnepe rö l 
sem feledkeztu nk meg, pláká -
tökát ke szí tettu nk, göndölá-
táinkát ösztöttuk meg e s kö -
zö sen e nekeltu nk. 
A megemle keze s jegye ben 
zájlött öktö ber 28-á n á Frá ter 
Lö rá nt Mu velö de si Őtthön-
bán á verses-zene s mu sör. 

Kázinczy Lájös hönve dezre-
des emle ke elö tt tiszteleg-
tu nk, á köszöru zá s utá n pe-
dig, á mu zeum udvárá n kö zö -
sen kátönádálökát e nekel-
tu nk. Kö szö nju k á felke szí tö  
táná rök munká já t á szí nvö-
nálás elö ádá s ö sszeá llí tá sá -
höz.  
Őktö berben diá kjáink ke pvi-
selte k iskölá nkát ku lö nbö zö  
versenyeken. Re szt vettu nk á 
Kábös Endre Diá kölimpiá n e s 
áz á ltálá nös iskölá k kö zö tt 
megszervezett futbáll e s ke -
zilábdá bájnöksá gökön. A 
Krizá Já nös mesemöndö  ve-
te lkedö rö l Lá ng Nátá liá V. B 
ösztá lyös tánulö  dicse rettel 
te rhetett házá hözzá nk. Grá-
tulá lunk áz eredme nye hez e s 
kö szö nju k táná rnö je nek á 

Új tanév, új kihívások  
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felke szí te st.  
Növember 1-19 kö zö tt zájlött 
á nemzetkö zi 19 náp áktiviz-
mus prögrám melynek kere-
tein belu l á gyerekek e s fiátá-
lök elleni erö szák megfe keze -
se t tu zte k ki. E prögrám ke-
retein belu l á diá kök megis-
merhette k á fu ggö se get ökö-
zö  ká rös ányágök hátá sá t, 
figyelemfelkeltö  rájzökát, 
pláká tökát ke szí tettek e s ke-
rekásztál besze lgete seken 
vettek re szt áz erö szákrö l e s 
ennek meggá tölá sá rö l.  
Növember 19-23 kö zö tt á 
Glöbá lis Nevele s hete nek te -
má já’’ A vilá g vá ltözik, e s mi-
?’’ jö  álkálmát teremtett árrá, 
högy diá kjáink megismerje k 
högyán e ltek, tánulták re gen 
e s mi vá ltözött áz e vek sörá n 
á glöbálizá ciö  hátá sá rá. 
A Centená rium álkálmá bö l, 
áz ö sszefögá srá buzdí tvá, egy 
rö vid elö ádá s keretein belu l 
diá kjáink e nekeltek, szí ndá-
ráböt ádták elö  ne pviselet-

ben. Ezt kö vetö en jö  hángu-
látbán fögyásztöttuk el á há-
gyömá nyös ne pi e teleket, 
melyeket á szörgös szu lö k 
nágy szeretettel ke szí tettek. 
Kö szö nju k á teve kenyse g 
álátt nyu jtött segí tse gu ket e s 
áz ösztá lyfö nö kö k ödáádö  
hözzá á llá sá t.  
Ide n körá bbán e rkezett á Mi-
kulá s E rsemje nbe. A Röund 
Táble Deutschlánd nönpröfit 
szervezet jö völtá bö l iskölá nk 
minden tánulö já egy cipö s 
döböznyi szeretetet kápött á 
Gyerekek segí tenek gyereke-
ket pröjekt á ltál. A gyerekek-
nek hátálmás meglepete s e s 
ö rö m völt áz ájá nde kökát 
á tvenni.  
Iskölá nk u jrá re szt vesz á 
Sze kely Kápuk, Zö ld Kápuk 
pá lyá zátön immá r ke t csá-
páttál: á Semje ni Betleheme-
sekkel e s Semje ni Csillágö-
sökkál. Betlehemes já te kuk-
kál nem csák áz e rte k megö r-
ze sre, hánem á hágyömá ny 

á pölá srá is hángsu lyt fektet-
nek. Ődáádá ssál e s lelkese-
de ssel ke szu lnek fiátáljáink 
áz elö ádá sökrá eleget te ve á 
pá lyá zát kií rá sá nák.  
Az e v utölsö  tánulá si hete ben 
keru l sör áz Iskölá Má ske nt 
he t megrendeze se re. Pedágö -
gusáink e rdekes teve keny-
se gsörözátökát á llí töttá k ö sz-
sze áz u nnepi hángulát meg-
teremte se e rdeke ben. A rö-
hánö  vilá gbán idö t szákí tunk 
áz u nnepekre válö  hángölö -
dá srá, prö bá lvá visszáhözni á 
Kárá csöny igázi mivöltá t.  
A Kázinczy Ferenc A ltálá nös 
Iskölá munkákö zö sse g neve -
ben á ldött, be ke s kárá csönyi 
u nnepeket e s sikerekben 
gázdág Böldög Ú j E vet kí vá -
nunk. 
 

Máté Tünde és  
Sárkány Timea 

 táná rnö k 
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