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Anyák napja

Gyönyörrel fogad magába
És hordoz kilenc hónapon át,

Vigyázza az édes terhet,
Ő neked az Édesanyád!

Aztán, ha eljön az ideje, hogy
Szeretnél megszületni,
Vállalja a kínok-kínját,

Mert szeretne már megölelni.

Amikor felsírsz, mert ez az út
Neked sem volt könnyű,
Elfelejt minden fájdalmat

S a szemében örömkönny ül.

Gyengéden táplál és gondoz
Az igazi Édesanya, csak

Akkor enged maga mellől,
Ha indulsz az óvodába.

Iskolába is ő visz először, mert
Biztonságot ő mellette érzel,

Az Édesanyád az, aki
Átsegít minden nehézségen.

Akkor érzed igazán hiányát,
Amikor már nincs veled,

Nincs ki erőt adjon neked,
Ha a sors keze ver.

Igazán csak ő tud vigasztalni,
Mert az ő szava őszinte,
Néha fáj is, amit mond,
De érted teszi, hidd el.

Örüljön az, ki mehet vigaszért,
Mert neki még van Édesanyja,
A temetőbe már hiába mész,

Nem kapsz választ soha.

De azért mondd el ott neki
csendben,

Bocsássa meg a bántó szót,
Talán meghallja odafent

És a bocsánatot megkapod.

Zabariné Virág Margit
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Művészetre Hívás Napja
„határtalanul”

2015. április 10-én került megrendezésre iskolásaink
szervezésében a Művészetre Hívás Napja. De mindez
miért is „határtalanul”? Hamarosan megkapják erre a
választ. Azonban előtte szeretném, ha Önök is
megismernék e nap „megszületésének körülményeit”.
Engedjék meg, hogy a hitelesség érdekében idézzem
Krasznai Gyula szavait:

„A salgótarjáni tanár, Rónai (Skoda) Róbert fejéből
pattant ki az ötlet, hogy legyen egy nap, amikor a
művészet ezernyi ágát népszerűsítve egy-egy közösség,
falu, város lakói minél többféle tevékenységet
végezzenek: fessenek, rajzoljanak, énekeljenek,
táncoljanak, verset mondjanak, írjanak, olvassanak stb.
Sajnos az első, Róbert által megszervezett nap nem
sikerült, mert társai nem álltak mellé teljes lelkesedéssel.
Amikor a Nógrád Megyei Alkotók Szövetségét akartuk
megszervezni, Pásztón találkoztam Róberttel, aki
elmesélte ezt a gondolatát. Én magam ezt az ötletet
nagyon jónak tartottam, Róbert pedig „nekem adta”
ötletét s azt mondta, valósítsam meg saját
környezetemben (ha tudom). 2007-ben sikerült
megrendeznünk ezt a napot először, akkor még csak a
nagyoroszi általános iskolában. Aztán 2008-ban már a
Sugárkankalin településein is, amin kézművesek,
művészek, alkotók foglalkoztak a főleg gyerekkorú
résztvevőkkel.  2009-től csatlakozott ehhez a
rendezvényhez Pásztó, Rétság, Szanda, Dunakeszi is,
de sajnos, azóta sem lett országos mozgalom belőle. Az
okok talán abban is keresendőek, hogy az ezernyi tavaszi
program szétszabdalja a résztvevő települések
egységességét, összefogását, nem mindenki tud, vagy
akar egyazon napon megrendezni egy ilyen eseményt,
pedig az azonos napi megrendezés lenne az alap ahhoz,
hogy országossá válhasson ez a remek kezdeményezés.
A Sugárkankalin tíz települése évek óta megrendezi, de
ha más program közbeszól, sajnos mi is csak ad-hoc
módon, pedig rengeteg megyei elismerést is hozott az
egyesületnek ez a nap!!! Röviden ennyit erről a
Művészetre Hívás Napjáról, ami jobb sorsra lenne
érdemes!!”
Akkor miért is „határtalanul”? A Börzsöny Általános
Iskola 2014-ben az Emberi Erőforrás Minisztériuma
megbízásából, a „HATÁRTALANUL” program

A majálisról röviden

   Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is többen várták
a május elsejét, a majálist. Volt olyan, aki társaság
kedvéért, volt, ki a közös főzéssel eltöltött idő öröme
miatt, volt, ki egyszerűen a munkaszüneti nap miatt.
   Akik várták, hiába tették, mert két nappal a rendezvény
előtt, a polgármester úr úgy döntött, hogy falu különböző
pontjára önkormányzati értesítést helyeztet ki, mely
szerint a 2015 május elsejére tervezett programok
technikai okok miatt elmaradnak. Többen sajnálattal
vették tudomásul a hírt, hiszen a főzéshez már megvették
az alapanyagot, készültek az egész napos közös
élményre.
  Ezzel egyidejűleg felvetődött a kérdés, milyen
technikai okai lehettek a rendezvény elmaradásának?
Ennek megválaszolására a május 26-i testületi ülésen
került sor, ahol Varga István képviselő kérte meg a
polgármester urat, hogy számoljon be az elmúlt időszak
eseményeiről, köztük a majális elmaradásának okáról.
A polgármester úr beszámolójában elmondta, hogy az
önkormányzatnál a pénzügyi helyzet nem úgy alakult,
ahogy azt várták. Ennek okai közt felsorolta, hogy az
orvosi rendelőhöz öt millió forinttal járult hozzá az
önkormányzat, a művelődési házban az ideiglenes
rendelők kialakítása és leköltöztetése öt-hatszázezer
forintba került. Ezen kívül hozzátette, hogy az elmúlt
évi költségvetéshez képest új tételként jelentkezett a
képviselői tiszteletdíj. A testületi ülésen jelenlévő
pénzügyi előadó a beszámolót kiegészítette azzal, hogy
a hiány legfőbb oka, hogy 2014-ről áthúzódó túlfizetést
kellett az Államkincstár felé visszafizetni, melynek az
összege 8 millió Ft plusz 1 millió Ft igénybevételi kamat.
Ez a nem tervezett összeg okozta a legfőbb gondot a
pénzügyi mérlegben, de a visszafizetési kötelezettséget
az önkormányzat teljesítette. A polgármester úr
hozzátette, hogy az elmaradt rendezvény helyett, egy
augusztus környéki falunap megrendezésével szeretné
pótolni az elmaradt majálist, amennyiben az akkori
pénzügyi helyzetünk ezt lehetővé teszi és a képviselő
testület ehhez hozzájárul.

Hauszmann Gábor
önkormányzati képviselő
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keretében sikeresen pályázott a külhoni magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. Ennek
keretében 7. osztályos diákjaink 5 napos kiránduláson
vehetnek részt. Az általuk írt székelyföldi beszámolót
olvashatják majd hasábjainkon.
A „Székelyföld – a magyarság történelme, kultúrája,
tájföldrajza” című pályázat egyes elemeit, feladatait
beépítették a Művészetre Hívás Napjába, mely azt
színesebbé és tartalmasabbá varázsolhatta.

Íme ez a nap „börzsönyös” módra:

Lassan-lassan gyülekeznek iskolásaink, hogy aztán az
osztályok közösen vonulhassanak a „megmérettetésre”.
Iinduljon hát a menet!

Művelődési Ház színházterme: Elfoglalta mindenki
helyét. Első sorokban ünneplősben, kicsit izgulósan a
„fellépők”, akiknek a zsűri szigorú tekintetének
kereszttüzében kell produkciójukat előadniuk a
„nagyérdemű” előtt . Kezdetét veszi a Vers- és
mesemondó verseny. Vigyinszki Attiláné Jolika néni
köszöntötte a „megjelenteket”.  Aztán egy kis
„tanárnénis” bíztatás után bele is vágtak a fiatalok. Azért
vannak itt kérem már rutinos „versenyzők”, hiszen nem
is olyan régen Diósjenőn mutathatták be a mese iránti
elhivatottságukat, szép sikerekkel. „Ja, hát így könnyű!”
- mondhatnánk. De nem! Mert aki még nem állt
színpadon, az nem is tudhatja, hogy mily nehéz onnan
a „magasból” hitelesen közvetíteni a mondandót a
hallgatóság felé. Szépen megbirkóztak vele! Négy
korcsoportban folyt a verseny, 28 „előadóművész
palánta” részvételével. Aztán elérkezett a pillanat, mikor
is a zsűri visszavonult, hogy meghozza döntését.
Azonban mindezek közben a program tovább
folytatódott.
Színpadon iskolásaink „dalos pacsirtái”. Simon Kati
néni és Megyeri Attiláné Kriszti néni előtt kellett csengő
hangot kicsalni torkukból a Népdaléneklő verseny
indulóinak. A színházterem megtelt az énekszóval,
szebbnél szebb népdalokat hallhatott a nézősereg. Ugye
nem is kell már megint említenem, hogy hasonlóan a
mesemondókhoz, itt is találkozhattunk olyan diákokkal,
akik már megyei, sőt országos szinten is letették
névjegyüket. Azonban az is elkönyvelhető, hogy
mindkét esetben örömmel tapasztalhattuk, hogy van itt
még muníció, vannak olyanok, akik felnőve a
„nagyokhoz”, a jövőben még szép sikerekkel
örvendeztethetik meg az itt élőket, és öregbíthetik az
iskola és a község jó hírnevét.

Talán már túl is voltunk a déli harangszón, mikor is a
zsűri az alábbi eredményeket hozta nyilvánosságra a
publikum előtt:

Vers és mesemondó verseny:

I. korcsoport (1-2. osztály):
1. Walter Zsombor
2. Szombathy Viktória
3. Maróti Johanna

II. korcsoport (3-4. osztály:
1. Polgár Bence
2. Lengyel Antal
3. Molnár Tímea

III. korcsoport (5-6. osztály):
1. Laczkó Balázs
2. Makkai Abigél
3. Stass Kitti

IV. korcsoport (7-8. osztály):
1. Zachar Gerda
2. Turcsányi Sára
3. Szabó Gyöngyvér

Népdaléneklő verseny:

I. korcsoport:
1. Szántó Rebeka
2. Szombathy Viktória
3. Mezőhegyi Mónika

II. korcsoport:
1. Polgár Bence
2. Molnár Tímea
3. Lengyel Antal

Különdíj: Koczka Sára és Pásztor Nóra

Valamennyi fellépő emléklapban, a versmondók közül
a díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesültek
egy-egy csoki kíséretében; a népdaléneklők illatgyertyát
és édességet vehettek át a zsűri tagjaitól.
Köszönetet kell mondanunk produkciójukért, hogy
megörvendeztettek minket meséikkel és dalaikkal.
Külön köszönet felkészítő tanáraiknak, és természetesen
szüleiknek, akik bátorították, segítették a gyermekeket.

Egy ekkora ceremónia után már azt hihetné az ember,
hogy végére jutottunk egy remekül sikerült napnak.
Azonban a 7. osztályosokra még vártak „feladatok”. A
jól megérdemelt ebéd után ők még megvillanthatták tánc
és kézműves tudásukat is. Írásom elején már említettem,
hogy a pályázat részét képező feladatokat beépítették
ebbe a napba. Így visszatérve az iskolába, kezdődhetett
az ebéd „ledolgozása”, táncház keretében.
Ám előtte Simon Kati néni rövid „meséjét” hallgathatták
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meg a székely emberekről, szokásaikról, a térség
hagyományairól és viseletéről. Megismerkedhettek a
térség egyik legjellemzőbb hangszerével, a gardonnal.
Elindult a zene, megmozdultak a lábak, és pillanatok
alatt elsajátították a fiatalok az alaplépéseket. Aztán a
páros tánc. Az alapok megvannak, melyet szerintem
Székelyföldön még csiszolni fognak a fiúk-lányok.
A kora délutáni mozgás után, pihentetőként jöhetett egy
kis kézművesség. Mielőtt belekezdtek volna az
„ügyeskedésbe”, találkozhattak egy helyi kézművessel,
bőrdíszművessel, meseíróval. Krasznai Gyula bácsi
„meséjét” hallgathatták, többek között a székely
kapukról, a korondi fazekasságról, és természetesen a
székely bőrművességről. A vetítéssel egybekötött
előadás végeztével, megcsodálhatták Gyula bácsi
ereklyéi között fellelhető, Székelyföldről származó
eredeti mellyeseket, amit nálunk nemes egyszerűséggel
bekecsnek neveznek. No de a sok beszéd után, tettre
fiatalok! Induljon a kreatív munka! A saját gyűjtésű
tobozokat felhasználva, lassan-lassan elkészültek a
„remekművek”. Az ügyes kezeknek köszönhetően
elkészültek a felszalagozot t koszorúk, melyek
Székelyföldön kerülnek „végső nyughelyükre”.  Híres
emberek, írók, költők, építészek, történelmi
személyiségek sírjaihoz, a tiszteletükre állított szobrok
lábazatához helyezik el azokat.
Ezzel végére is ért (talán rövidnek nem mondható)
beszámolóm egy újabb olyan iskolai rendezvényről,
mely bizonyítja azt, hogy fontos a hagyományok
ápolása, a kiaknázatlan tehetségek felkutatása. Lassan
már 10 éve, hogy elsőként rendezhették meg a
Művészetre Hívás Napját térségünkben. És lássanak
csodát! A mai napig érzik annak fontosságát, hogy teret
kapjanak mindazon gyerekek, kik szívesen megmutatják
magukat a művészet különböző területein, legyen az
próza, ének, tánc, vagy kézművesség. Higgyék el, hogy
érdemes nagyobb figyelmet fordítanunk ezekre a
gyerekekre! Ehhez csupán csak annyi kell, hogy
elmenjünk előadásaikra, meghallgassuk őket, és
tapsunkkal hálásak legyünk mindazért, amit elénk
varázsolnak egy ilyen nap keretében!         Nagy Kata
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„Humor az irodalomban”

Ezzel a sokatmondó címmel hirdette meg a
balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola az idei
vers-és prózamondó versenyét, amelyre 2015. április 23-
án került sor.  A téma nem más volt, mint népszerű és
humoros irodalmi alkotások interpretálása. Igen
sokszínű és változatos képet mutatott a szereplő művek
listája: népmesék, verses mesék egészen La Fontaine-
től Romhányi Józsefig, elbeszélés - és novellarészletek,
valamint számos vers Petőfi Sándortól kezdve a mai
modern, humoros költészeti alkotásokig.
Az intézmény fennállásának száznegyvenedik
évfordulóját ünneplő Kiss Árpád Általános Iskola
jubileumi rendezvénysorozatába beépülő verseny igen
sok diákot vonzott a környék iskoláiból. Idén először -
gondolva egy merészet - a nagyoroszi Börzsöny
Általános Iskola is képviseltette magát három tanulóval
ezen a megmérettetésen. Titkon reménykedtünk
valamilyen helyezésben, de a fő célunk nem más volt,
mint kitekinteni „szűkebb berkeinkből,” és tapasztalatot
szerezni, hogy a balassagyarmati tankerület iskolái
között vajon hogyan szerepelnek a nagyoroszi gyerekek.
Iskolánkból elsőként Laczkó Balázs szerepelt az 5-6.
osztályos korcsoportban „A rátóti csikótojás” című
népmesével. Lehengerlő és hibátlan előadásmódja célba
talált a zsűrinél, akik igencsak jókat derültek a mese
legviccesebb részeinél.
Másodikként  Balló Krisztián lépett színre, aki
ugyancsak az 5-6. osztályos tanulók között versengett
Petőfi Sándor: Pató Pál úr című versével.
Végül, de nem utolsó sorban Zachar Gerda a 7-8.
évfolyamos diákok között mérettette meg magát
„Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?” című
művének egy részletével.
Mindhárman nagyon ügyesen voltak, és méltó módon
képviselték iskolájukat.
Itt azért már éreztük, hogy van némi keresnivalónk a
sok színvonalas előadás ellenére is, mivel egy cseppet
sem „lógtunk ki a sorból”, sőt... Az eredmény aztán
önmagáért beszélt. Laczkó Balázs holtversenyes 1.
helyezést ért el a maga korcsoportjában, míg Zachar
Gerda az ugyancsak előkelő 2. helyen végzett a felsőbb
évfolyamban. Ami igazán emeli sikerük értékét, az az a
tény, hogy a szervező iskola, illetve a többi
balassagyarmati intézmény tanulóját is maguk mögött
tudva érték el eredményüket. Balló Krisztián ötödikes
lévén még kevesebb rutinnal rendelkezett, de ugyancsak

szépen helytállt a népes mezőnyben.
Nemcsak diákjaim szereztek új élményeket és
tapasztalatokat ezen a versenyen, hanem én magam is
„kezdő pedagógusként”. A legfontosabb ezek közül az
első komolyabb, közös siker, ami már nagyon érett
Balázsnak és Gerdának is. Bevallom, remek érzés volt
az iskola pedagógusának lenni abban a pillanatban,
amikor kétszer is díjazottként említették növendékeimet.
Végtelenül büszke voltam rájuk.
Remélem itt még nem ért véget a sikerszériánk, mert
szeptemberben megújult erővel vágunk bele a következő
tanév versenysorozatába.

Kramlik Mariann
magyartanár
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Öt felejthetetlen napot töltöttünk el Erdélyben 2015.
április 29-től május 3-ig. Tudatosan készültünk erre az
útra, mert hónapok óta gyűjtőmunkát végeztünk,
előzetes feladataink voltak: Voltak akiknek
emlékbeszédet kellett írni Ady Endréről, Hunyadi
Mátyásról, Petőfi Sándorról, Bethlen Gáborról, Tamási
Áronról, Benedek Elekről. Mások a Házsongárdi
temetőben nyugvó Kós Károlyról, Apáczai Csere
Jánosról, Dsida Jenőről, Reményik Sándorról tartottak
ismertetőt. Szent László legendája is sorra került. Gábor
Áron életét, illetve az 1848-49-es szabadságharc
eseményeit is felelevenítettük. Megkerestük a Gyilkos-
tó, a Szent Anna-tó, a Medve-tó legendáját. Feladatul
kaptuk épületek építészeti jegyeinek jellemzését.
Előkészítő órákon beszámoltunk a vállalt feladatokról.
Művészeti napunk is ennek jegyében zajlott: Petőfi
Sándor, Ady Endre, Benedek Elek, Vass Albert és Tamási
Áron műveiből mondtunk részleteket. Csíki dalokat és
táncokat tanultunk Simon Kati néni segítségével,
melyeket aztán közösen táncoltunk el a tusnádfürdői,
és a csikkarcfalvi iskolásokkal. Koszorúkat készítettünk
fenyőtobozból, ezekkel koszorúztuk meg az írók, költők,
híres emberek sírját, emlékművét, szobrát. Lázasan
gyűjtöttük az ajándéknak valót, melyeket a tusnádfürdői
Jókai Mór Általános Iskola diákjainak és a csikkarcfalvi
Mártonffy György Általános Iskola 7. osztályosainak,
valamint a dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői
gyermekotthona lakóinak vittünk.

Május 29-én az éjszakai órákban indultunk. Egyikünk
sem aludt előtte, annyira izgatottak voltunk.
Az első napon Nagyváradon megnéztük a Kanonok sort,
Sétáltunk a Püspöki Palota kertjében, és a Körös parton.
Megkoszorúztuk Ady Endre szobrát és megcsodáltuk a
Fekete sas palotát. Következő állomásunk Körösfő volt,
ahol Vasvári Pál kopjafájánál koszorúztunk és
körbejártuk a szépen felújított erődtemplomot.
Innen a „kincses Kolozsvárra” vezetett utunk.
Megnéztük a Szent Mihály templomot Mátyás király
szobrával, felkerestük az „igazságos király” szülőházát,
ahol koszorút helyeztünk el az emléktáblára. Sárkányölő
Szent György szobránál közös fotót készítettünk, majd
a Házsongárdi temetőben virágot ültettünk Kós Károly
sírjánál. Felkerestük még Apáczai Csere János, Dsida
Jenő és Reményik Sándor sírhelyét is.

Gyönyörű erdélyi tájakon utaztunk. Késő este érkeztünk
Tusnádfürdőre, ahol a Szent Kristóf panzióban már
vártak bennünket. Tanáraink bejelentkeztek a Jókai Mór
Iskola igazgató bácsijához és megbeszélték, hogy mikor
találkozunk velük. Majd finom vacsora és a szobák
elfoglalása után mindenki álomba szenderült.

A második napon zsúfolt programunk volt. Első
megállónk Csíkszeredában volt. Makovecz Imre
csodálatos templomát kívül-belül megnéztük, fényképet
is készítettünk.
Ezután Csíksomlyó következett. A Nagytemplomban
elénekeltük az ősi székely himnuszt, majd a „napba
öltözött lány” előtt mindannyian kértük a Szűzanya
áldását. Szinte mindannyian vásároltunk valamilyen
kegytárgyat.
Innen Madéfalván a Siculicidium, a székelyek 1764-i
ellenállásának és véres megtorlásának emlékművénél
elénekeltük a Székely himnuszt és Sári elszavalta Wass
Albert: A bujdosó imája c. versének egy részletét.
Ezután Csíkkarcfalván a Mártonffy György Általános
Iskolában kedves fogadtatásban volt részünk. Ide járt
iskolába Simon Kati néni. Az igazgató bácsi fogadott
bennünket, elmondta az iskola történetét, majd
találkoztunk az ottani hetedikesekkel, akiknek ajándékot
is vittünk.
Ezután megnéztük a jégcsarnokukat, de nem mehettünk
a jégre, mert már kezdték leolvasztani és kb. 4 cm víz
állt rajta. Az igazgató bácsijuk elmondta, hogy 2 év alatt
épült fel ez a csodálatos létesítmény és nincs olyan
iskolás, aki ne tudna korcsolyázni, sőt a csíkszeredai
jéghoki csapatba utánpótlást nevelnek. Majd táncház
következett a karcfalvi iskolásokkal. Utána finom
kaláccsal kínáltak bennünket. Rövid találkozónk alatt
még ismeretségek is kialakultak közöttünk és a karcfalvi
társaink között.
Nagy élmény volt a Mózes Gyapjúfeldolgozó
Manufaktúrában járni.  Megmutatták a
munkafolyamatokat, saját bőrünkön tapasztalhattuk meg
a lanolinos gyapjú hatását , megcsodáltuk
késztermékeiket és persze vásárfiának választottunk is
belőle.
A nap lenyűgöző része földrajzilag a Gyilkos-tó és a
Békás-szoros volt. Ehhez foghatót még soha nem láttam,
s az érzés, mely a hatalmas meredek sziklák között fogott
el, - hogy milyen parányiak vagyunk-, félelmetes és
felemelő volt egyszerre. Az Oltárkőre felnézve szinte
megszédültem.
Este találkoztunk a „Jókaisokkal”. Ajándékkal
kedveskedtünk nekik aztán játszottunk, ismerkedtünk,
beszélgettünk, bemutattuk egymás települését, majd
Judit néni egy kis történelmi vetélkedőt állított össze.
A tusnádi barátainkkal azóta is tartjuk a kapcsolatot,
szerencsére az internet segítségével ez nem nehéz.

Egy csodálatos utazás
a „Határtalanul”

jegyében
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Tanárnénijük útravalóként egy saját maga sütött
kenyérrel, -melybe belesütötte szeretetét- és tusnádi
borvízzel ajándékozott meg bennünket. A kenyeret a
vacsoránál elfogyasztottuk, hogy mindannyian
részesüljünk a szeretetéből. Nagyon finom volt.

Harmadik napon Szovátán a Medve-tónál és Parajdon
jártunk. Autóbusz vitt le a bányába, de még onnan is
180 lépcsőn kellett lemenni a mélybe. Sokan voltak lent:
sétáltak, pihentek, beszélgettek, sportoltak, játszottak.
Akik gyógyulni járnak ide, azok egész napokat is itt
töltenek.
Ezután Korondra vitt utunk, ahol megnéztünk egy
fazekasműhelyt, majd Farkaslakán Tamási Áron
szülőházánál koszorút helyeztünk el és Gerda elmondott
egy részletet az Ábel trilógiából.
Székelyudvarhelyen megnéztük a Benedek líceumot, a
Vasszékely szobrot.
Szejkefürdőn végigmentünk a székelykapuk alatt és
Orbán Balázs sírjánál virágot ültettünk.
Hazafelé Tusnádra, Homoródalmáson borvízzel
töltöttük meg az üvegjeinket.
Este Tusnádfürdőn a Gyöngyvirág Néptáncegyüttessel
és a tusnádi iskolásokkal közösen táncot tanultunk és
ismét finom vacsora következett a panzióban, melyre
tanáraink meghívták az együttes vezetőit.

Negyedik napon kevesebb programunk volt.
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumot
néztük meg. Éppen „Szentgyörgy napok” voltak.
Kézdivásárhelyen a Városi Múzeumban voltunk.
Nekem, -de talán mindenkinek- legjobban a
Babakiállítás tetszett.  Bekukkantottunk néhány
vásárhelyi udvarba, és Gábor Áron szobránál
elénekeltük a Gábor Áron rézágyúja kezdetű dalt.
Délután a Szent Anna-tónál és a Torjai büdös barlangban
voltunk. Berci bácsi bemutatta a gáz szivárgásának a
szintjét.
Este elmentünk a gyermekotthonba. Édességet,
könyveket, tanszereket vittünk a gyerekeknek. Úgy
fogadtak bennünket, mint az ismerősöket. Mindenkinek
lett egy kicsi társa, aki rögtön megfogta a kezünket.
Megmutatták a lakószobáikat, beszélgettünk velük, majd
az udvaron népi játékokat játszottunk. Fényképet is
készítettünk velük a lépcsőn. Megható volt  a
ragaszkodásuk.
A vacsoránál azt mondták a tanáraink, hogy korán kell
lefeküdni, mert másnap nagyon korán indulunk haza.
Így is tettünk, de hamarosan éktelen kutyaugatásra
figyeltünk fel.
Varga Attila bácsi, a panzió tulajdonosa már az első este
mondta, hogy bejárnak a településre a medvék és a
kutyák olyankor nagyon hangosak. Persze mindenki az
ablakban termett és szerencsénk volt: az utca végén a

sarkon megjelent egy medve, aztán egy másik… !
Nem sokáig nézhettük őket, mert a kutyák elzavarták.

Ötödik napon: korai ébredés, reggeli, aztán bepakolás
a buszba, elbúcsúzás Attila bácsitól, Teri nénitől,
pincérektől és irány hazafelé. Fehéregyházánál
megálltunk a Petőfi emlékműnél, ahol elszavaltuk a
Nemzeti dalt, megkoszorúztuk a szobrot és virágot
ültettünk. Segesváron megnéztük az Óratornyot,
meghallgattuk a harangjátékot, majd felmentünk a 177
lépcsőfokból álló Diáklépcsőn a várba.
Marosvásárhelyen megnéztük a Kultúrpalotát, igaz csak
kívülről, mert zárva volt. Megálltunk Királyhágón, a
buszból messziről láttuk a Tordai-hasadékot is. Hosszú
utazás után késő este hazaérkeztünk. Itthon már vártak
a szüleink.

Nagyon jó volt Erdélyben! Azóta is sokat mesélünk
családtagjainknak és iskolás társainknak.
Reméljük, hogy egyszer a szüleinkkel együtt is eljutunk
ide!

(A Börzsöny Általános Iskola 7. osztályos tanulói)
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Húsvétvárás a Börzsöny Néptánc Együttessel
és Húsvéti Tojás Kiállítás
2015. március 27. péntek

A Börzsöny Néptánc Együttes hagyományos
rendezvényei évről évre bővülnek. A “Néptáncos
Farsang”, “Évzáró Néptánc Gála”, “ András Havi
Mulatság” mellett hagyománnyá vált a “ Húsvétra
Készülődés” rendezvényünk is, ami nagyrészt húsvéti
kézműveskedéssel, énekléssel telik. Ebben az évben
Berki Dalmát és Záhorszki Mónikát kértük fel húsvéti
ajándéktárgyak készítésére. Idén ez a rendezvény
néptáncos bemutatkozással bővült, mivel a Néptáncos
Farsang betegség miatt elmaradt. A böjtre való tekintettel
nem tartottunk táncházat, de a Börzsöny Néptánc
Együttes óvodás és iskolás csoportjai egy-egy színpadi
produkcióval mutatkoztak be, ahol a népi játékoktól a
különböző tájegységek táncait csodálhatta meg a
közönség. Örömünkre jelen volt egy nagyon szép értékes
tojáskiállítás.

Simon Katalin

A programokat 16 órától kezdtük a nagyoroszi
Művelődési Házban, elsőként kézműves foglalkozást
tartottunk a gyerekeknek, majd a Börzsöny Néptánc
Együttes fellépése következett, melyről fentebb

azt gondoltuk ezt érdemes minél több embernek
megmutatni, ezért idén Nagyorosziba is elhoztuk az
értékes darabokat. A kiállított tojások legtöbbje Bodor
Evelin keze munkája volt, de kaptunk Patakról, és
Nagyorosziból is kiállítandó tojásokat. Sok különböző
technikát láthattunk, a hagyományostól a modernekig,
s röviden meg is ismerkedhettünk az elkészítési
módjaikkal, Evelin elmondása által. Voltak többek által
ismert elkészítési módok és olyanok is, amelyek igen
csak elkápráztatták a jelenlévőket. Nekem a személyes

olvashattak. A gyerekek különböző alapanyagokból
készíthettek ajándéktárgyakat húsvétra, kedvük szerint
válogathattak a színes kartonokból,  lapokból,
amelyekből képeslapokat készítettek. Mindenki más
módon díszítette volt, aki különböző formával
lyukasztotta ki, volt, aki nyuszis, kiscsibés, tojásos
képeket ragasztott a képeslap elejére, s hogy még szebbé
varázsolja színes szalagokkal, csipkével díszítette őket.
Ezen kívül a másik technika, amit velem készíthettek a
gyerekek, az nem más volt, mint a decoupage-olás, más
néven szalvéta technika. Mi most hungarocell tojást
használtunk alapnak, s erre kerültek rá a szalvétákból
kivágott kis minták. Akiknek nem volt kedvük ilyeneket
készíteni, azok Záhorszki Mónikával hagyományos
tojásfestéssel dolgozhattak. Az egészen kicsiktől kezdve
az iskolásokig részt vettek a foglalkozáson, ügyes kis
kezeikkel szorgosan dolgoztak, s érdeklődve hallgatták
a tanácsokat, a segítő szavakat. 20-30 gyermek és
hozzátartozóik vettek részt a kézműves foglalkozáson,
s nagyon szép alkotások születtek.
A tavalyi évben Dejtáron volt megrendezve a Húsvéti
Tojás Kiállítás, amely annyira megtetszett nekünk, hogy
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kedvenceim még mindig a hagyományos módon
befestett, de hypo-val visszamart tojások, hihetetlen,
hogy milyen szép dolgokat lehet készíteni egy ilyen
egyszerűnek tűnő módszerrel. A kiállítás legértékesebb
darabjai a keresztút 14 állomása és a feltámadásról
készült ábrázolások, ezek látványát nem lehet szavakba
önteni, látni kell őket. A kiállítás következő helyszíne
Drégelypalánk volt, ahol 5 napig tekinthették meg az
érdeklődők az alkotásokat. Folyamatosan bővül a
kiállítás anyaga, mindig újabb technikák csodálhatóak
meg, így jövőre is érdemes minél több településen
bemutatni.                                                 Berki Dalma

Határon átnyúló madárnéző kerékpártúra az
„Örökségeink Útján” Zöldúton az Ipoly
vadregényes völgyében 2015. május 9.

Idei kerékpártúránkat a Madarak és Fák Napja jegyében
szerveztük meg, s határon átnyúló madárnéző túraként
hirdettük az „Örökségeink Útján” Zöldúton. Az útvonal
tervezésénél is figyelembe vettük, hogy olyan helyekre
kalauzoljuk el a résztvevőket, ahol térségünk természeti
értékeit mutathatjuk be. Minél több időt töltünk ezeken
a csodálatos helyeken, annál nagyobb az esélye annak,
hogy több madarat láthatunk a nap folyamán. Az egész
napos, az aktív életformát népszerűsítő vezetett zöldutas
kerékpártúra, ebben az évben 6 sugárkankalinos
községet érintett (Hont, Drégelypalánk, Ipolyvece,
Dejtár, Patak,  Érsekvadkert), amelynek során
megismerkedtünk a települések történelmi, irodalmi,
természeti, néprajzi értékeivel. Minden egyes helyszínen
különböző étellel és frissítő itallal vártak bennünket a
kedves segítők. Az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő zöldutas kerékpártúránkon körülbelül 150-170
fő vett részt, örömmel mondhatjuk, hogy Szlovákiából
is igen sokan velünk tartottak a túra során. A résztvevők
korosztálya nagyon vegyes volt, az egészen kicsiktől a
fiatalabbakon át, az idősebbekig megtalálhatóak voltak.
Honton kezdtük napunkat, s az érkezők itt tudtak
regisztrálni, majd átvehették az ajándék kitűzőt, az
ebédjegyet és a zöldutas út levelet,  amelybe a
településeken a pecséteket gyűjthették.
Drégelypalánknál a fahídon keltünk át Ipolyhídvégre,
ahol a polgármester várt bennünket és nagy szeretettel
köszöntötte a csapatot. Rendőri kíséret mellett
tekerhettünk tovább Tesmagra a Jégmadár Látogatói és
Oktatóközpontba. Itt szintén nagyon várták már, hogy
megérkezzünk, hiszen a tavalyi kerékpártúránk során
is beterveztük ezt a helyszínt, de sajnos a rossz időjárás
miatt nem tudtunk átjutni. Egy rövid bemutatást kaptunk
a központról, s körbe is vezettek bennünket az épületen
belül. Visszafelé Ipolyhídvégen még megálltunk és
készítettünk egy közös csoportképet. S mire
Drégelypalánkra érkeztünk mindenki kellőképpen
megéhezett, így a finom babgulyásért kígyózó sor állt.
A félórás pihenő után a falu szélén lévő
madármegfigyelő érintésével kerékpároztunk tovább
Ipolyvecére, ahol lángossal és gyümölcssalátával
kedveskedtek nekünk. A lakmározás után az Ipoly part
felé vettük utunkat és a dejtári madármegfigyelőig meg
sem álltunk, ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park
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munkatársa várt minket. A program része volt a
madárgyűrűzés bemutató is, amelyet nagyon élveztek a
gyerekek és a felnőttek is egyaránt. Dejtárra beérkezve
sem sokat pihentünk, hiszen a tervezett időt tartanunk
kellett, így Patak érintésével Érsekvadkert felé vettük
utunkat . Ez volt az utolsó állomásunk, itt
megtekinthettük a helytörténeti emlékház gyűjteményét,
s befejezésként a polgármester asszony mondott néhány
jó szót.
Azt hiszem kijelenthetem, hogy a túra végére mindenki
kellemesen elfáradt , de rengeteg új élménnyel
gazdagodott ez alatt a néhány együtt töltött óra alatt. A
kerékpártúrán készült fotókat az egyesületünk, a
Sugárkankalin T.E. facebook-os oldalán lehet
megtekinteni.
Én már most azon gondolkodom, milyen újabb izgalmas
útvonalon tervezzük túránkat, hiszen jövőre lesz 10 éves
az „Örökségeink Útján” Zöldút!

Berki Dalma Sugárkankalin TE

Akadályverseny a Madarak és Fák Napja
jegyében

A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényt a
párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján
Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg
Magyarországon 1902-ben. Az ünnep hivatalossá
Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor
gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter
rendeletben írta elő a Madarak és Fák napja
megszervezését minden iskola számára. Azóta is ez a
legszélesebb körben megtartott madár-ünnep
Magyarországon. 1994-ben megjelent miniszteri
rendelet május 10-ét jelölte meg e jeles nap dátumának.
Ezen a napon iskolák százai tanítás nélküli munkanap
keretében szervezik rendezvényeiket.
Iskolánk kicsit későbbi időpontban, május 20-án
akadályverseny keretében emlékezett meg erről a napról.
Adott volt minden. A remek időjárás, a szép túra útvonal,
és a megoldásra váró feladatok.
Az iskola udvarán gyülekező osztályok Unatényi Kati
néni és Bódis Berci bácsi tájékoztatója után kézhez
vehették menetlevelüket. Aztán kezdetét vehette a
megmérettetés. Elsőként a 8. osztályosok indulhattak a
rövidnek nem mondható táv legyűrésére. Miután ők
elindultak, a többi osztály, várva az indulást, már az első
feladatnak próbálva megfelelni, a témához kapcsolódó
rajzaikat készítették a betonplaccon. Míg a legkisebbek
rajzaikat formálgatták, addig a nagyobbak már az
útvonalon teljesíthették a feladatokat. Elsőként Micsik
Marika néni fogadta a csapatokat az Álmos
Horgásztónál. Rövid helytörténeti ismertető után
ügyességi feladat várt a gyerkőcökre. Aztán irány
Kaluckó, ahol az alagútnál megbújva Megyeriné Kriszti
néni tesztelhette a tudást. Ismert dalok szövegét kellett
kiegészíteniük. No és hát persze, hogy dalolniuk is
kellett egy nagyot mindezek után. Irány az emelkedő,
melynek megmászása után, a laktanya aszfaltos útján
várta az ide érkezőket Szabóné Ani néni és Kramlik
Mariann néni. Egy kis irodalom se maradhat ki a
dologból. A feldarabolt papírlapokból szólásokat kellett
összeállítani, majd egy felolvasott szöveg kulcsszavait
kellett visszamondani. A feladat teljesítése után a
következő akadály a vasútállomásnál várta a csapatokat.
Unatényi Kati néni és Szőke Endre bácsi egy kis
pantomimre próbálta rábírni a jelentkezőket. Különböző
állatok elmutogatásával és felismerésével szerezhettek
pontokat, melyeket egy kis célba dobálással növelhettek,
törve ezzel a végső győzelemre. A pontok regisztrálása
után, átkelvén a 2-es számú úton, irány ismét a természet.
A horpácsi úton ballagva, egy újabb akadály
legyűréséhez érkezhettek. Vigyinszkiné Jolika néni és
Deméné Judit néni Nagyoroszi történelmével ismertette
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meg a csapatokat. A „Szeretlek Nagyoroszi” című
feladat, mi másról is szólhatott volna, mint arról, hogy
a megismert szövegből kulcsszavakat kellett
visszamondani, melyek településünk történetének
meghatározó személyeit, eseményeit takarták. No és
irány az erdő. Egy túra elengedhetetlen feltétele, a
tájékozódás ismerete. No erről adtak számot Vigyinszki
Attila bácsinál, ahol felelevenítették az égtájakat, az
iránytű használatát. Mindezek segítségével kellett
megkeresniük azokat a borítékokat, melyeket az erdőben
rejtett el a tanár bácsi, hogy majd a maximális pontért
felismerhessék azt a fotót, melyen Simon Kati néni
tündökölt. Mindezek után beljebb haladva a Hora
erdőbe, Berci bácsi várta az ide érkezőket. Az
érzékszervek tesztelése került porondra. Az erdőben
fellelhető tárgyakat tapintás útján, egyes növényeket a
szaglás, míg a hangokat hallás útján kellett felismerniük.
Itt adhattak számot arról is, hogy milyen ismeretekkel
rendelkeznek erről a jeles napról. Itt tudhattuk meg, hogy
2015-ben az év fája a kocsányos tölgy, az év madara
pedig a búbos banka lett.
Ismereteink bővítése után érkezhettünk el az utolsó
„állomásra”. Állomásvezető: Peredi Anita néni. Hát
persze, hogy sport és mozgás. Sokunk régi emlékét
előcsalva, következett a lajhármászás és az akadályok
alatti kúszás. Volt sikere a dolognak, hisz nem volt olyan
gyerek, ki ne akarta volna kipróbálni a kötélen való
mászást. Már lassan túl az ebédidőn érkezett vissza a
suliba az utolsó csapat. Itt már a tanárnénikre és bácsikra
várt a feladat, hogy a menetlevelekben megbújt
pontszámokat összesítve az alábbi rangsort állítsák fel:

I.helyezett: 8. osztály
II.helyezett: 7. osztály
III.helyezett: 2. osztály

Ezzel végére is értünk egy újabb iskolai rendezvénynek,
mely már hagyományosnak mondható, hisz évek óta
megrendezésre kerül iskolánkban. Míg követtem
útvonalukat  és figyeltem őket a feladatok
„legyűrésénél”, gondolatok és emlékek törtek a
„felszínre”. Jó volt látni a vidám gyereksereget, ahogy
énekszóval vonulnak az osztályok, ahogy próbálják
felfedezni az eddigi ismeretleneket. Emlékképek
jelentek meg a mi iskolás időnkből,  az
akadályversenyekről, a túrákról. A családi sétákról, az
együtt felfedezett „csodákról”, melyet a természet nyújt.
Ismét magával ragadhatott az erdő „csendje”, nyugalma,
melyet még a gyerkőcök zsivaja sem szárnyalhatott túl
ezen a napon. Pedig jó hallgatni a csendet. Megnyugtat
és feltölt. Rohanó napokat tisztává varázsol. És együtt
vagyunk. Ami talán a legfontosabb. Éljék át Önök is!

Nagy Kata
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„Én egy falusi, palóc lány vagyok….”

Beszélgetés
Herczeg Adrienn színművésznővel

2. felvonás

Hamarosan felhangzik a csengő, mely a nézősereget
visszainvitálja a nézőtérre, hogy részesei lehessenek a
darab második felvonásának. Dőljenek Önök is hátra,
és lássuk a folytatást.

A függöny felgördül…..

Nagy Kata: 2000-ben felvételt nyertél a Színművészeti
Egyetemre. Az ember azt gondolná, hogy az életed egyik
legszebb időszakát jelenti. Azonban a sikeres felvételidet
beárnyékolta egy családi tragédia. Hogy élted meg ezt
az időszakot?

Herczeg Adrienn: Nem volt könnyű bekerülni.
Negyedszerre vettek fel. Amikor harmadszor mentem,
akkor már eljutottam a második rostáig. Negyedszerre,
ott találtam magam a harmadrostán, akkor már azt
mondtam, itt nincs mese, akkor fel kell, hogy vegyenek.
Hegedűs D. Géza osztályába kerültem, prózai szakra.
16-an jártunk a csoportba, 8 fiú és 8 lány. Mind más
személyiség, jól összeválogatott csapat volt. Nagyon
szerettem ide járni és velük dolgozni, annak ellenére,
hogy eltérő személyiségünk miatt, azért természetes,
hogy voltak vitáink is. Imádtam a négy év kőkemény
munkát. A kollégium és az egyetem közötti 100 méteren
éltük életünket. Reggel 8-kor kezdtünk mozgásórával
és elméleti órákkal, dél és 2 óra között korrepeticiók,
délután 3-tól 6-ig művészeti óráink voltak. Végeztünk
általában 6-kor, majd egy kis kaja után visszamentünk
az egyetemre és próbáltuk a következő napra a
jeleneteket hajnali 2-3 óráig.

Nagy Kata: Tanulás szempontjából az nehezebb volt
számodra, mint most egy szerepre felkészülni?

Herczeg Adrienn: Nagyon más volt. Most egy szerepre
való felkészülésre általában 6 hét áll rendelkezésre a
próbák során. A 6 hét alatt ugyanazzal a dologgal
foglalkozol. A suliban félévi vizsgáink voltak.
Kiválasztottak egy darabot, amiben mondjuk van 20
jelenet, és akkor csinálj minden napra jelenetet. Ugye

közben voltak az óráink. Például zenészmesterség,
beszédtechnika és sorolhatnám, amire ugyanúgy kellett
készülni. Most egy próbafolyamat során egy dologra
kell koncentrálni, igaz nem is egy-egy jelenetekben,
hanem egy egész előadás ívében kell gondolkodni.

Nagy Kata: Mennyire árnyékolta be ezt az időszakot
édesapád elvesztése?

Herczeg Adrienn: Abban az évben halt meg Apu, mikor
felvettek az egyetemre. Egyszer látott színpadon, még
Miskolcon játszottam a West Side Storyban egy kis
szerepet. És áradozott rólam. Többet nem láthatott
színpadon, de azt még megélte, hogy felvettek az
egyetemre. Mikor megtudtam, hogy felvettek, első volt,
hogy hazatelefonáljak. És emlékszem, ahogy jöttem le
az egyetem lépcsőjén, s közben hívtam az itthoniakat.
Apu vette fel a telefont. Én csak beleordítottam, hogy
felvettek. Mindketten megkönnyeztük. Ezt a pillanatot
soha nem fogom elfelejteni. Azt már nem élhette meg,
hogy elkezdtem suliba járni. Amikor felvételizgettem
az egyetemre, azt tapasztaltam, hogy ide olyan emberek
jönnek, akiknek nem kerek az életük. Velem meg minden
rendben, teljes, boldog életet élhettem mindeddig. És
mire bekerültem én is megéltem egy tragédiát.
Bármennyire is furán hangzik, azzal, hogy meghalt,
olyan érzések kerültek felszínre bennem, amiről addig
azt sem tudtam, hogy léteznek. Elsőben életjeleneteket
kellett feldolgoznunk. Ez volt az, amihez hozzá tudtam
nyúlni. Hisz addig semmi olyan említésre méltó nem
történt, hisz minden szép és jó volt. Ami nagyon fájt,
nem engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy
rosszul legyek. Nem mondhatod, hogy te most nem vagy
jól. Ez ilyen szempontból nem volt könnyű időszak. A
színpad sokat segített.

Nagy Kata: Térjünk vissza a „napos” oldalra. Az
egyetemi évek alatt kerültél gyakorlatra Pécsre, ami
életed részévé vált. Miért pont Pécs?

Herczeg Adrienn: Negyedikben mehettünk gyakorlatra.
Hívtak a József Attila Színházba és a Vígszínházba.
Elmentem a Vígszínházba egy próbára. A dzsungel
könyve ment. Sírva jöttem ki a próbáról, és akkor azt
mondtam, hogy nem ezért végeztem el a sulit. Nem
derogált, csak másra vágytam. A József Attila
Színházban meg nem tudtak konkrétumokat mondani
arra, hogy mi is vár ott rám. Ezek után ott álltam színház
nélkül. Az egyik ismerősöm vetette fel, hogy hívjam fel
a pécsieket. Ekkor már, mint főiskolások jártunk Pécsre
a POSZT-ra (Pécsi Országos Színháztalálkozó).
Felhívtam Hargitai Ivánt, a Pécsi Nemzeti Színház
akkori főrendezőjét, hogy megyünk a POSZT-ra, és
jöjjön el megnézni. Eljött, megnézett.
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Majd augusztusban felhívott, hogy Három nővér, Natasa
szerepe. És én erre mit is mondhattam volna? Csehov,
Három nővér, Natasa. Ezt nem lehet kihagyni! Andrej,
férjem a darabban Urbán Tibor. És mit hoz az élet?
Később valóban a férjem lett. Lementem erre a darabra
játszani és nagyon jól éreztem magam. Nagyon jó
légkörű próbákba csöppentem, jó volt a társulat. Úgy
éreztem, mintha az egyetemi évek folytatódnának. A
darab után Balikó Tamás leültetett és megkérdezte:
„Tudsz te énekelni?”. Hát persze! – válaszoltam. Nyáron
már az Anconai szerelmesek című darabban játszottam,
Hegedűs D. Géza lányát. Azóta is minden évben
összehoz minket a színpad.

Nagy Kata: Hat évet töltöttél Pécsett. Elmondható, hogy
termékeny  időszak volt? Már csak végignézve azt a listát
is mely az elismerésekről szól. 2007-ben Nívó-díj,
Színikritikusok Díja – A legjobb női mellékszereplő.
2008-ban Szendrő-díj. 2009-ben IX. Pécsi Országos
Színházi Találkozó – A legjobb női főszereplő, Városháza
Emlékérem – Pécs Megyei Jogú Város. 2010-ben Soós
Imre-díj és Megyei Prima Primissima-díj. Azért ez egy
„kezdőtől” gyönyörűséges éremsöprés! No de Pécs
másról is szól.

Herczeg Adrienn: Hát igen. Már említettem, hogy az a
bizonyos Andrej, Urbán Tibor a férjem lett. Szóval
megkaptam a várostól Őt is. Nagyon megszerettem
Pécsett. Nem csak Ubi miatt. Tényleg egy gyönyörű
hely. Itt alakítottuk ki az életünket. Most innen járok
játszani Pestre.

Nagy Kata: Azért meg kell említeni azt is, hogy ebben
az időszakban, sőt egyetemi éveid alatt a mozikban és a
TV képernyőjén is feltűntél.

Herczeg Adrienn: Igen. Belekóstolhattam a film és a
reklám világába is. Nagyfilmekben kaptam szerepeket
– 9 és 1/2 randi, S.O.S. szerelem!. Tv sorozatokban is
feltűnhettem – Jóban rosszban, Limonádé, Tea. És hát
reklámarc is lehettem. Mindez egy új kihívás volt
számomra. Izgalmas és érdekes munka. Vidéki
színészként találtak meg a lehetőségek. Ez nagy
adomány volt az élettől.

Nagy Kata: 6 év után szabadúszóként „ténykedtél”.
Aztán jött a „nagy” felkérés.

Herczeg Adrienn: Egyik nap megcsörrent a telefon. A
vonal másik végén Eszenyi Enikő, a  Vígszínház
igazgatója. Elmondta, hogy szeretne szerződtetni.
Kértem, hogy adjon pár nap gondolkodási időt. Na, nem
mintha nem örültem volna a felkérésnek, de mégis csak
Pécsett élek, a munka meg ezek után Pestre szólítana.

Megbeszéltük. Igent mondtam.

Nagy Kata: Ebben az időszakban kaptál még valami
„csodát” az élettől.

Herczeg Adrienn: Igen!! 2013. márciusában
megszületett Benő. Fantasztikus dolog.

Nagy Kata: Hogy tudtad összeegyeztetni az anyai
szerepet a színpaddal?

Herczeg Adrienn: Nagyon korrekt volt  velem
mindvégig a színház. Már januártól havonta egy-két
alkalommal játszhattam, ami nem volt megterhelő. Benő
már akkor is jól viselte az utazgatásokat. Azóta is
mindene az autó. Természetesen voltak szerepek, amiket
ebben az időszakban le kellett adnom, de aztán
folyamatosan visszakaphattam a darabokat.

Nagy Kata: Olyannyira, hogy ismét több szerepben
láthatunk, és újra volt osztályfőnököd mellett állhatsz a
színpadon. Alföldi Róbert rendezésében került
bemutatásra a Julius Caesar. Nagy nevek. Köztük a tied
is.

Herczeg Adrienn: A darabban Caesar feleségét játszom.
Jó ilyen nevek közé bekerülni. Minden darab egy
kihívás. Más és más munka. Más és más rendezői
elképzelésnek való megfelelés is. Érdekes feladat volt,
és jó egy ilyen társulat részese lenni. Örülök, hogy
mindemellett más előadásokban is bizonyíthatok.
Jelenleg a Mikve, az Össztánc, és a Francia rúdugrás
(Central Színház) című előadásokban is. Jövőre pedig
eljátszhatom A salemi boszorkányok (Istenítélet címmel
fog menni) egyik főszerepét.

Nagy Kata: Mi mást is kívánhatok neked mindezek után?
Azt már nem, hogy maradj annak, aki voltál, mert
beszélgetésünkből kitűnik, hogy igen, te maradtál az,
aki voltál. Olyan, amilyennek ismerhettünk. Csupán
annyit, hogy láthassunk még sok-sok színpadi alakítást
tőled! Ehhez pedig minden jót kívánok Neked!
Köszönöm, hogy itt lehettem veled!

A függöny legördül….(természetesen vastaps
kíséretében)

Kedves Olvasó! Nem is olyan régen, megtekinthettem a
Francia rúdugrás című darabot, melyben Adrienn
férjével játszik egy színpadon. Vártuk a kezdést. A
színpadon még csak a díszletek. A „csendes” színpad
visszarepített az emlékekbe. Megjelent előttem egy kicsi
lány a Nagyoroszi HEMO színpadán.
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Látom mozdulatait, gesztusait. Hallom hangját.
Jelenetfoszlányok futnak el szemem előtt. Aztán egy
öblös hang ránt vissza a valóságba. Igen. Adrienn
hangja. Mint régen. Aztán a díszlet ajtaja kicsapódik,
és „beront” a színpadra. Tagadhatatlan. Igen. Ő az!
Az, aki volt. Tartása, mozdulatai. Magába hordja
mindazt, aki volt. És ez így jó!

Nagy Kata



Oroszi Hírhozó 2015.03.15

Az anyukákat, nagymamákat rövid ünnepi műsorral és
apró, a gyerekek által készített ajándékkal köszöntötték
a gyerekek; a nagyobbak saját készítésű süteménnyel is
megkínálták a vendégeket.

Régi hagyományainknak megfelelően búcsúzó
nagycsoportosaink ellátogattak az iskolába, ahol picit
bepillanthattak a szeptembertől rájuk váró az iskolai
életbe.

Május 23-án, szombat délután óvodásaink rövid ízelítőt
adtak az egész évben tanultakból. A másfél órás műsort
a mini csoportosok kezdték, verses, mondókás, dalos-
játékos összeállítással. Ezután a kiscsoportosok
tavaszébresztője következett. A középsősök egy
hangulatos, pörgős tűztáncot adtak elő, majd a nagyok
Pünkösdölőjét láthatták a nézők. Végül az iskolába
menők búcsúzója zárta a rendezvényt.
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Horpácsi  Fundus Közalapítvány
2658 Horpács Kossuth út 9

2014.évi
Közhasznúsági jelentés

1, Számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés „A” melléklete.

2, Költségvetési támogatás felhasználása  1 %-ból  előző évekről áthozott tartalék nem  volt.

2014.évi  SZJA   1 %-os bevétel : 184.582.-Ft

2014.évben az alábbi rendezvényekre kerültek a következő összegek felhasználásra

Kölyök klub támogatás:                           25.000.-Ft
XVI.Horpácsi Falunap                             60.000.-Ft
Kálmán-napi  koszorúk:                           10.000.-Ft
Mikulás napi rendezvény:                        22.000.-Ft
Halottak napi megemlékezés:                  12.949.-Ft
Katolikus templom építés eng.terve:     304.800.-Ft

3, A közalapítvány vagyona az alábbiak szerint alakult:

2003. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke          290.000.-Ft
2004. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke          468.000.-Ft
 2005. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        1.659.000.-Ft
 2006. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        1.964.000.-Ft
 2007. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        3.232.000.-Ft
 2008. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        4.637.000.-Ft
 2009. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        5.071.000.-Ft
 2010. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        4.961.000.-Ft
 2011. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        4.761.000.-Ft
 2012. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        4.662.000.-Ft
 2013. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        4.867.000.-Ft
 2014. év végén alaptőke   50.000.-Ft       saját tőke        4.738.000.-Ft

Tárgyévi eredmény - 69.000.-Ft veszteség volt.

4, Cél szerinti juttatások kimutatása:

Kölyök klub támogatás:                           25.000.-Ft
XVI.Horpácsi Falunap                             60.000.-Ft
Kálmán-napi  koszorúk:                           10.000.-Ft
Mikulás napi rendezvény:                        22.000.-Ft
Halottak napi megemlékezés:                  12.949.-Ft
Katolikus templom építés eng.terve:     304.800.-Ft
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5, Közhasznú szervezet vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj és költségtérítés kifizetése nem történt.

6, Rövid  tartalmú  beszámoló  a  közhasznú  tevékenységről :

A Nógrád  megyei Bíróság az alapító okirat és annak kiegészítése alapján 1999.03.16-án a Horpácsi  Fundus
Közalapítványt  nyilvántartásába vette. A közalapítvány célja: Horpács község kulturális örökségének megóvása,
valamint egyéb kulturális tevékenység.

7, Az alapítvány támogatni kívánja:

A Mikszáth-örökség Horpácson található tárgyi emlékének ápolását. Horpács idegenforgalmát fellendítő és a
Mikszáth-hagyományokat erősítő programokat, kiadványokat. A horpácsi Mikszáth-emlékhelyet gyarapító
klasszikus műalkotások létrehozása. Horpács általános felvirágoztatása, stb.

8, 2014.évben az alábbi célul kitűzött feladatokat sikerült támogatni:

Horpácsi Kölyök klub támogatás:               25.000.-Ft
XVI.Horpácsi Falunap támogatása:            60.000.-Ft
Kálmán-napi ünnepség támogatása             10.000.-Ft
Mikulás esti ünnepség:                                22.000.-Ft
Halottak napi megemlékezés:                      12.949.-Ft
Katolikus templom építés eng.terve:         304.800.-Ft

9, Az alapítvány 2014.évben az alábbiakban felsorolt magánszemélyektől és önkormányzattól kapott adományt:

Kiss Tamás:                                          100.000.-  Ft
Kiss Tamás:                                            60.000.-  Ft
Zachar László                                          30.000.- Ft
Kollárné Pitz Mária:                                10.000 - Ft
Horpácsi Önkormányzat:                         50.000.- Ft

A támogatási adományok összesen:     250.000.- Ft

A költségvetésből az SZJA 1 %-a:        184.582.- Ft-ot  kapott

2014.12.31-i pénzeszközök összege:     750.539.- Ft.

Horpács, 2015.április 2.

                                                                               Gere László
                                                                            kuratórium elnöke
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Kisiskolák megyei diákolimpiai döntője
2015.

Kézilabda
A megyei döntő helyszíne Nagyoroszi volt. A kisiskolák
Nógrád megyei kézilabda döntőjében az alábbi
eredmények születtek.
Nagyoroszi - Karancsság 29:1 (18:1)
Nógrád-Karancsság 13:4 (5:2)
Nagyoroszi - Nógrád 18:9 (11:4)
1. helyezett: Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola 4
pont
2. Nógrád Hesz Mihály Általános Iskola 2 pont
3. Karancssági I. István Általános Iskola 0 pont
A torna legjobb játékosa Záhorszki Dominika
Nagyoroszi
A torna gólkirálynője: Hauszmann Gréta Nagyoroszi
19 gól
Versenyen kívül indult Balassagyarmat Kiss Árpád
Általános Iskola csapata.
Eredményeik: Nógrád - B.gy. Kiss Á. Ált. Isk. 9:7
Nagyoroszi-B.gy. Kiss Á. Ált. Isk 18:2
B.gy. Kiss Á. Ált. Isk- Karancsság 13:3

Atlétika
Az idei balassagyarmati versenyen a lányok szerepeltek
kiemelkedően. A lehetséges négy aranyéremből hármat
elhoztak.
Győzött a svédváltó. (Bartal Nóra, Metykó Emese,
Kovács Adrienn, Záhorszki Dominika)
Megyei bajnok Kovács Adrienn 600 m-en, (második és
még továbbjutó Metykó Emese) 800 méteren győzött
Koczka Fiametta, 3. Záhorszki Dominika.
A lányok a csapatversenyben 2. helyen végeztek (Bartal
Nóra, Stass Kitti, Metykó Emese, Kovács Adrienn, Vass
Natália, Záhorszki Dominika)
A fiú svédváltó második helyen végzett (Mezőhegyi
Zoltán, Mezőhegyi Martin, Kun György, Wittmann
Dániel)
A fiú csapat 3. (Csernich Roland, Mezőhegyi Zoltán,
Mezőhegyi Martin, Laczkó Balázs, Kun György,
Wittmann Dániel)
Fiú 800 méteren 3. Cseri Dániel
Fiú 600 méteren 3. Laczkó Balázs

Csapatversenyben az első helyezett, az egyéni
versenyekben az 1-2. helyezett jut tovább az országos
döntőbe. Az idei országos döntőt Békéscsabán
rendezik.

Megyei atlétika diákolimpiai verseny legjobb
eredményei 2015.

IV. korcsoport: Fiúk
Magasugrás
2. Wittmann Dániel 150 cm.
300 m futás
4. Wittmann Dániel 45,57 mp.
Távolugrás
5. Kun György 4,96 m.
Kislabdahajítás
7. Kun György 55,72 m.
4x100 m váltófutás fiú
2. Nagyoroszi (Wittmann Dániel, Cseri Dániel, Garai
Lajos, Kun György) 54,83 mp.
Leányok
Kislabdahajítás
5. Vass Natália 48,02 m.

III. korcsoport: Fiúk
Magasugrás
1. Laczkó Balázs 135 cm.
Távolugrás
6. Laczkó Balázs 438 cm.
Kislabdahajítás
5. Mezőhegyi Martin 45,01 m.
Leányok
60m futás
3. Kovács Adrienn 9,02 mp.
600 m futás
3. Metykó Emese 2:03,07 p
Kislabdahajítás
4. Metykó Emese 38,92 m.

Bódis Bertalan
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Kedves Olvasóink!  Kérjük, észrevételeikkel,
javaslataikkal álljanak mellénk, és segítsék a közös
munkát! Köszönjük!

A n ag yo ro sz i  ké zi la bd ás  lán yo k

O ro sz i  Hí rh ozó
E le k t r o niku s  vá lt o z a t a  pd f- be n a
ww w. na gyo r o s z i . hu  o lda lo n e lé r he t ő .
Alap ít va  2 01 5- be n

La pa lap í t ó - fe l e lős  ki ad ó :
Kr as zna iné  Ko ncz il i É va

Szerke sz t ő sé g  e l érhe t ő sé ge :
26 45  Na gyo r o sz i ,  P e t ő fi  ú t  1 9 .
na gyo r o s z iu js a g@g ma il. c o m

Anyák napjára

Mikor kicsi voltál ő fogta a kezed,
aggódva figyelte minden lépésedet.

Éjt nappallá téve vigyázott reád,
ő volt, ő a Te Édesanyád.

Ha beteg voltál mindig melletted állt,
ápolt, vigasztalt, hogy hamar gyógyuljál.

Minden percben vigyázott rád.
Édesanya volt mert mindig figyelt rád.
Megbocsátott akkor is ha rossz voltál

vagy szót nem fogadtál.
Ezért szeresd, simogasd meg fáradt két kezét,

köszönd meg neki a veled eltöltött órák örömét.
Ne bántsd meg, ne sértsd meg, mert ő a te szerető

anyád,
szavakkal nem lehet kifejezni sok fáradozását.

Legalább tettekkel igyekezz viszonozni sok éves
munkáját.

Most, hogy elérkezett az Anyák napja,
szeretettel gondoljunk az Édesanyánkra és

nagymamánkra.

Kovács Jánosné
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