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A  megpró bá ltátá -
sók ideje n: ,,de Ő  
jó l tudjá áz e n 

utámát”(Jó b 23,10) 
Az elmu lt hetekben sókán 
elgóndólkódták ázón, hógy 
mi fólyik itt ebben á vilá g-
bán. Őlyán helyzeteket lá -
tunk, minthá áz ege sz vilá g 
á feje teteje re á llt vólná. Só-
kákát ez megijeszt vágy fe -
lelemmel tó lt el. Má sók tel-
jes táná cstálánsá gbá fullád-
nák. Ilyenkór sókán Isten 
Ige je hez fórdulnák e s ábbó l 
keresik á vá lászókát. Isten 
ke zben tártjá á pró bá kát. A 
ve gtelenu l szeretó  Ú r ki 
ákárjá bennu nk fejleszteni 
á ke szse get, hógy minden 
kó ru lme nyek kó zó tt ó vele 
egyu tt já rjunk. Megengedi, 
hógy ákádá lyókbá u tkó z-
zu nk vágy viszóntágsá gók-
bá jussunk, só t nyómóru sá -
gók is e rhetnek bennu nket. 
Mindezt ázzál á ce llál teszi, 
hógy tání tsón bennu nket 
Rá  figyelni. Bá rmit tó rte n-
je k is, Isten eló tt tudvá ván. 
A benne bí zó kát kó ru lveszi 
lelki jelenle te vel. Minden 
tápásztálát e s helyzet Isten 
egy eszkó ze,hógy felhász-
ná lhássá ázókát á mi já-
vunkrá. A szómóru sá g hely-
zete ólyán, mint á kálitká bá 
zá rt mádá r, áki teljes náp-
su te sben má s hángók meló -
diá já t hállvá, nem e nekli ázt 
áz e neket, ámit mestere 
meg ákár tání táni neki. El-
káp itt egy hángót, meg ótt 

egyet, de sóhásem á teljes 
meló diá t. Ekkór áz idómá r 
letákárjá á kálitká t e s ólyán 
helyre viszi á mádárát, áhól 
csák ázt áz egy e neket háll-
já, ámit meg kell tánulniá. A 
só te tben u jrá meg u jrá 
e nekli áz e neket, mindád-
dig, mí g á mádá r meg nem 
tánuljá á dállámót.Ezutá n 
kiviszi á mádárát, mert má r 
nápvilá gón is el tudjá e ne-
kelni á dállámót.  
I gy tesz Isten is áz Ő  gyer-
mekeivel. Meg ákár tání táni 
neku nk egy e neket. E s ámi-
kór ezt megtánultuk á pró -
bá k só te tse ge ben, ázutá n 
má r bá rmilyen helyzetben 
ele nekelhetju k. Meg kell 
nyugódnunk Krisztus sze-
retete ben! Elme nket gyák-

rán ellepik á fá jdálóm á r-
nyái. De ne erre góndól-
junk. Je zus szeret bennu n-
ket. Mege rti gyengese gein-
ket, e s eze rt megcseleked-
hetju k Lelke á ltál ákárátá t, 
há egyszeru en megnyug-
szunk kárjái kó zó tt… Ami-
kór kí se rte sek e rnek, ággó-
dálóm, szóróngá s, e s só te t-
se g veszi kó ru l lelkedet, te-
kints ódá, áhól legutóljá rá 
lá ttád á fe nyt. Nyugódj meg 
Krisztus szeretete ben e s áz 
Ő  ó vó  góndvisele se álátt e lj 
minden náp! A men 
 

Csá ki Má rtá    
refórmá tus lelke sz  

A megpróbáltatások idején 
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N ágy lendu lettel 
kezdte el áz 
e rsemje ni Ezu st-

perje ne ptá nccsópórt á 2020-
ás e vet, ákkór me g nem is sejt-
ve, hógy lesz ideju k ezt á len-
du letes e vkezde st kipihenni 
fizikáilág, hisz á teendó k he-
lyett á kórónáví rustó l meg-
bólydult vilá g helyzete miátt 
ótthónáikbá rágádnák. Lelki-
leg mindenkit megvisel  á be-
zá rtsá g, hisz áz ember egy tá r-
sás le ny, szu kse ge ván á káp-
csólátáirá, mert á techniká 
á ltál le trehózhátó  virtuá lis 
vilá g ezt u gysem ke pes teljes 
me rte kben pó tólni. Hiszem, 
hógy móst dó bben rá  minden-
ki, hógy mi is áz ámi szá mukrá 

fóntós  áz e letben e s há á vilá g 
visszá á ll ákkór ezeket me g 
jóbbán fógjá e rte kelni. 
2019 nóvembere tó l áz Ezu st-
perje ne ptá nccsópórt ifju sá gi 
cspátá má r á 2020-ás e v próg-
rámjáit tervezve, elkezdte k 
szó vó getni á 15. szu lete snáp-
juk u nnepse ge t, mindez idó  

álátt áz utá npó tlá s csópórt 
sem te tlenkedett, hisz á te li 
váká ció  utólsó  nápjáit kihász-
ná lvá egy ke tnápós óktátá si 
ke pze sen vett re szt, mely 
má rcius hó náp elsó  he tve ge -
je n u jrá megisme tló dó tt. Az 
óktátá st szá mukrá Imre Be lá á 
nágyvá rádi Csillágócská Egye-
su let ne ptá ncóktátó já, áki egy-
ben á Nágyvá rád Tá cegyu ttes 
tágjá is tártóttá. A ritmus e s áz 
á lló ke pesse g fejleszte se mel-
lett, á sá rkó zi tá jegyse g tá nc-
ányágá t ismerette meg á gye-
rekekkel. A tá ncmótí vumók 
tánulá sá mellett jutótt idó  áz 
e rdekes e s vidá m hángulátu  
csápáte pí tó  já te kókrá is, me-
lyek eró sí tette k á csápátmun-
ká t, á kó zó sse gi ó sszetártó-

zá st. 
2020 jáná r 25-e n áz Ezu stper-
je ne ptá nccsópórt 15. szu le-
te snápjá nák me ltó  megu nnep-
le se le trejó tt á helyi ó nkór-
má nyzát e s áz Emberi Eró fór-
rá s Tá mógátá skezeló  Csóó ri 
Sá ndór Alápjá nák á CSSP-E-

NEPTANC-HT-2019-0179 szá -
mu  pá lyá záti tá mógátá sá á ltál.  
A szu lete snápi u nnepse gró l, 
mely egyben á helyi Mágyár 
Kultu rá Nápjá nák u nnepe is 
vólt Rencz Csábá ujsá gí ró  bá-
rá tunk tudó sí tótt, áki ázó tá 
sájnós eltá vózótt kó zu lu nk. 
Nágy fá jdálómmál vesszu k 
tudómá sul hiá nyá t. Emle ke 
minde g á csópórt szí ve ben fóg 
e lni. I rá sáit ó rizzu k, hisz áz 
elmu lt 15 e vi munká ssá gun-
kát ó  ve gig kó vette, lejegyezte 
ezt e s szá mós u jsá gcikk á ltál á 
Bihár megyei Bihári Nápló bán 
kó zze  is tette. 
 Emle ke t í gy is megó rizve á 
tóvá bbiákbán áz ó  beszá móló -
já t ólváshátjá k. 
 

S zómbátón (2020 jánu-
á r 25-e n sz.m.) u nne-
pelte k E rsemje nben, 

hógy tizenó t e vvel ezeló tt álá-
kult meg á helyi Ezu stperje 
ne ptá nccsópórt. 
Tálá n nem tu lzunk á megá llá-
pí tá ssál: áz ege sz telepu le s 

A 15. éves Ezüstperje néptánc-
csoport felejthetetlen éve 
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u nnepe vólt á ne ptá nccsópórt 
„szu lete snápjá”, hiszen keve s 
csálá d lehet E rsemje nben, 
ámelyik válámilyen fórmá bán 
nem e rintett, ánnák váláme-
lyik tágjá, vágy „válákinek á 
válákije” nem fórdult meg á 
má sfe l e vtized álátt áz Ezu st-
perje ben. 

Ezüstperje: 15 év, 25 évre 
való teljesítménnyel 
Ennek megfeleló en zsu fólá sig 
megtelt szómbátón este á Frá -
ter Ló rá nd Mu veló de si Há z, á 
sze ksórókát elfógláló  ne zó se-
reg mellett, á fál mente n felsó-
rákózták á meghí vótt ne ptá nc-
csópórtók. A m áz esti prógrám 
eló tt nápkó zben is vólt teve -
kenyse g: ne pi bu tórfeste s á 
brássó i Hálmá gyi Csábá vál, 
me zeskálá cs dí szí te s áz 
e rmihá lyfálvi Jákó  Jólá nnál e s 
lá nyá vál, Tó th Judittál, hájfó-
nátók ke szí te se áz Ezu stperje 
ifi tá nccsópórt lá nytágjáivál, 
hángszersimógátó  e s 
gyermektá nchá z á nágyvá rádi 
Benedek A rpá ddál e s á 
Sóróglyá ne pi zenekárrál. 

Csoporttörténet 
Az esti gá lámu sórrá e rkezó ket 
á kultu rhá z eló tere ben á há zi-
gázdá ne ptá nccsópórt tágjái 
fógádtá k, tó bb pánnó n pedig 
ó sszeá llí tá s vólt lá thátó  áz el-
mu lt 15 e v Ezu stperje re vó-
nátkózó  u jsá gcikkeibó l, egy 
vástág iráttártó bán pedig áz 
ókleveleiket, emle klápjáikát 
lehetett á tlápózni. 
Az u nnepse g, á mágyár kultu -
rá nápjá eló tt tisztelegve, á 
Himnusz e nekle se vel kezdó -
dó tt, á m egy kicsit má ske nt, 
hiszen nem áz á ltálá nósán 
megszókótt, „hivátálós” dál-
lám e s e nek hángzótt fel, há-
nem á budápesti Mágós zene-
kár jó vóltá bó l á ne pi zenekár 
hángzá svilá gá. Bá r „csák” 15 
e ves, de teljesí tme nyu k áláp-
já n áká r 25 is lehetne á ne p-

tá nccsópórt, ánnyi jó t tett á 
telepu le ssel e s á telepu le snek 
áz Ezu stperje, fógálmázótt u n-
nepi besze de ben Bálázsi Jó -
zsef pólgá rmester, áki emle -
keztetett, hógy á csópórt meg-
álákulá sá nem vólt eló zme ny-
mentes, vólt egy káná sztá ncót 
eló ádó  csápát, á m áz igázi csó-
pórt á Su tó  há záspá r, Judit e s 
Szábólcs neve hez fu zó dik. Az 
eló ljá ró  ázt is felelevení tette, 
hógy ákkóribán me g á mái 
kultu rhá z sem le tezett, e pí te -
sekór sókán á szeme re vetet-
te k, hógy minek ilyen nágy 
e pu let – móst pedig milyen 
szu kó sen vágyunk, mutátótt 
kó rbe á pólgá rmester, áki el-
só ke nt ájá nde kóztá meg á csó-
pórtvezetó ket (á ke só bbiek-
ben me g sókán kó vette k pe l-
dá já t). Ahógyán á mu sórveze-
tó i feládátókát ellá tó  Su tó  Ju-
dit elmóndtá, á csópórt há róm 
e ve á ll szá mukrá sikeres káp-
csólátbán áz Emberi Eró fórrá -
sók Miniszte riumá vál, ánnák 
Tá mógátá skezeló  ósztá lyá vál. 
Ezu stperje: 15 e v, 25 e vre váló  
teljesí tme nnyel 
Ennek fó igázgátó -helyettese, 
Kóvá cs-Pifká Pe ter is elfógád-
tá á szervezó k meghí vá sá t, 
besze de ben egyebek mellett 
kifejtve: á mágyársá g szá má rá 
nem ádátótt meg áz egy ór-
szá gbán e le s kóhe zió s ereje, 
enne lfógvá szá munkrá me g 
fóntósább megu nnepelni kó -
zó s kultu rá nk nápjá t. Hózzá -
tette: csák á Csóó ri Sá ndór 
Alápón keresztu l á mágyár 
á llám ó tmilliá rd fórinttál tá -
mógátjá á hátá rón tu li kulturá -
lis e letet, de szerinte „ez csák 
áz óláj á mótórbá, á ge pezetet 
mágá á mágyársá g jelenti”. 

Gálaműsor 
A besze dek utá n kó vetkezett á 
gá lámu sór, melyben á mu sór-
vezetó  á csópórt tó rte nete t is 
nyómón kó vette ánnák 2004. 

nóvembere ben tó rte nt meg-
álákulá sá tó l á 2005. á prilisi 
elsó  felle pe sen e s á 2007-es 
ne vádá són á t nápjáinkig. Ter-
me szetesen felle ptek á mái 
tá ncósók, kicsik e s nágyók 
egyárá nt, de erre áz álkálómrá 
ó sszeá llták egy pródukció rá áz 
elsó  generá ció  tágjái is, ákik 
e vek ó tá nem tá ncólták, má r-
mint szí npádón. 
Hógy ezutá n megteszik-e? 
Legálá bbis megfógálmázó dótt 
áz ó tlet, hógy legyen egy 
Ezu stperje seniór csópórt, áz-
tá n májd áz idó  eldó nti… A 
meghí vótták u gy le phettek 
szí npádrá, hógy á mu sórveze-
tó  áz Ezu stperje hez fu zó dó  
kápcsólátukát elbesze lve szó -
lí tóttá ó ket. Ő k: á Tilinkó  
(Dábás), á Tá de  
(Pu spó kládá ny), á Hájdu  
(Debrecen), á Nyí ló  Aká c 
(E rmihá lyfálvá), á Gálágónyá 
(Bórs) e s á Bá bótá 
(Mónóspetri) ne ptá nccsópór-
tók, tóvá bbá  á Sóróglyá 
(Nágyvá rád) e s á Mágós 
(Budápest) zenekárók. Az eló -
zetes prógrámbán nem szere-
peltek, de ánná l nágyóbb si-
kert árátótt Mikló s-Pápp Zsu-
zsánná ke t lá nyá vál, Anná vál 
e s Lucá vál, ákik zóbórvide ki 
dudánó tá kát e nekeltek, illetve 
nemcsák sikeres, de meghátó  
is vólt, ámikór Su tó  Szábólcs 
nemcsák csópórtvezetó ke nt, 
de bu szke ápáke nt is egy 
ku ku lló menti fe rfitá ncbán vir-
tuskódhátótt fiá vál, ifj. Su tó  
Szábólccsál. A szu lete snápi 
tórtá e rkezte t á sze ki kó szó ntó  
kí se rte: „Sók szu lete snápókát 
ví gán mege lhess, nápjáidát 
szá mlá lni ne legyen terhes…” 
A kultu rhá z álágsórá bán min-
denkit terí tett ásztál vá rt ez-
utá n, áz elmárádhátátlán tá nc-
há znák pedig á hájnál vetett 
ve get. 

Rencz Csaba 
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E  sórók í rá sákór, egy kómóly, embert pró -
bá ló  ke nyszerszu ne-

ten tó ltju k mindennápjáinkát, 
egy su lyós vilá gjá rvá ny kiálá-
kulá sá miátt. Megteszu nk min-
den tó lu nk tehetó t ánnák e r-
deke ben, hógy elviselhetó bbe  
tegyu k ezt á helyzetet u gy szu -
ló nek mint gyermeknek egy-
árá nt. 
Zá rt fácebóók csópórtókón 
keresztu l tártjuk á kápcsólátót 
á gyerekekkel, u gy ó nmágunk 
mint tání tvá nyáink e rdeke ben 
is. 
Ezeken á zá rt ónline csópórtó-
kón keresztu l ku ló nbó zó  
ányágókát juttátunk el á gye-
rekekhez e s szu leikhez, mely 
á ltál megpró bá ljuk kó nnyeb-
ben elviselhetó ve  tenni á min-
dennápókát. Ku ldu nk mese -
ket, verseket (ámelyeket meg-
tánulnák e s hángányág fórmá -
já bán visszámóndánák), ke zi-
munká ó tleteket e s já te kós 
feládátókát. 

Nágy ó ró mmel tó lt el bennu n-
ket, hógy visszájelze skór csu-
pá ó ró m e s vidá msá g sugá rzik 
árcócská ikró l. Nem márádhát 
el áz ónline jutálmázá s sem, 
ámi nem má s, mint fótó  ó ssze-
á llí tá s áz elmu lt hetek hó ná-
pók kedvenc pillánátáiró l. 
Nem vóltunk á m minde g ilyen 
elszigeteltek, ugyánis vidá mán 
e s igázi jó  kedvvel kezdtu k á 
2020 –ás e vet. Rendszeresen 
kijá rtunk felfrissu lni e s ó ru lni 
á terme szet ádtá sze pse gek-
nek. Há álkálóm ádó dótt rá , hó 
-csátá ztunk, hó gólyó ztunk e s 
hó embert e pí tettu nk. Mikór 
má r eleget fá ztunk e s megun-
tuk á hideget, ákkór u gy dó n-
tó ttu nk fársángi bá lt rende-
zu nk e s elkergetju k á telet. 
Mindenki ó tletes jelmezbe 
bu jt, felvónult májd pedig szó -
rákóztátó  já te kkál tó ltó tte á 
fársángi mulátózá st. Móst is 
mint minden e vben, á kedves 
szu ló k jó vóltá bó l, fársángi 
fá nkkál u tó ttu k el e hu nket. 

Má rcius 2-á n á „Nyí lt kápuk ” 
elneveze su  teve kenyse g kere-
tein belu l iskólálá tógátá són 
vettek re szt á nulládik ósztá ly-
bá ke szu ló dó  nágy csópórtós 
ó vódá sók e s szu leik! A IV. ósz-
tá lyós diá kók e s Ari Kátálin 
tání tó  ne ni, válámint á rómá n 
tágózátós gyerekek e s Szelló  
Alexándriná tání tó  ne ni nágy 
szeretettel e s emle kezetes 
ájá nde kókkál fógádtá k gyere-
keinket. 
A Ká rpá t-medencei Ő vódáfej-
leszte si Prógrám kóká rdáke -
szí tó  pá lyá zátót hirdetett meg 
Szálágró zsá cí mmel, ku lhóni 
mágyár ó vódá k szá má rá. Ő vó-
dá sáink nágy ó ró mmel vettek 
re szt ezen á pá lyá zátón, ámire 
egy nágyón ó tletes e s dicse ret-
re me ltó  kóká rdá t ke szí tettek. 
 
Ve gezetu l, kí vá nunk  minden-
kinek ISTENTŐ L MEGA LDŐTT 
KELLEMES  HÚ SVE TI Ú NNE-
PEKET !!! 
 

az Óvó nénik 

Óvodai tevékenységek 
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Az Érsemjén-i előkészítő és I-IV  
osztály tevékenységinek beszámolói. 

A z elmu lt hetekben, á 
fe le vi váká ció t kó vetó -
en, á „Kázinczy Ferenc” 

á ltálá nós iskólá álsó  tágózátós 
tánuló i u jult eró vel, kipihenve, 
kezdte k á má sódik fe le vet. Min-
den tánuló  e s pedágó gus áktí ván 
dólgózótt e s vett re szt ku ló nbó zó  
tí pusu  iskólá n kí vu li teve kenyse -
gekben, ámellett hógy nápi szin-
ten ke szí tette k á gyerekek szá -
má rá á feládátókát e s ó k ezt meg 
is óldóttá k. 
A „Tisztá kó rnyezet áz ege szse -
ges e lethez” cí mu  kó rnyezetve -
delmi prójekt jánuá ri te má já á 
mádárák ve delme re e s segí te se re 
hí vtá fel á gyerekek figyelme t. A 
teve kenyse gben re szt vettek á 
kisiskólá mágyár e s rómá n szá-
kós tánuló i. Besze lgettu nk á 
hásznós mádárákró l, ámelyek 
itthón telelnek, ku ló nbó zó  ke pe-
ket e s videó kát is bemutáttunk 
ezekró l á mádárákró l. A gyerekek 
rájzókát, kóllá zsókát, ku ló nbó zó  
kómpózí ció kát, mádá retetó ket 
ke szí tettek, e nekeket, verseket 
tánulták á mádárákró l.  
Fólytátó dták jánuá rbán á teve -
kenyse gek, á III. ósztá ly tánuló i 

re szt vettek á „Mese k szá rnyá n” 
nevezetu  mesevete lkedó  megyei 
szákászá n, Nágyvá rádón, Nágy I. 
Brigittá tání tó nó  felke szí te se vel, 
á Vuk csápáttál. A csápát tágjái: 
Crá ciun Fruzsiná, Sólymósá n Pet-
rá, Tási Ervin, Zóhórá k Zsánett.  
Jánuá r 22-e n áz eló ke szí tó  e s I-
IV. ósztá ly minden tánuló já, ró vi-
den megu nnepelte k á „Mágyár 
Kultu rá nápjá t”, versekkel me-
se kkel bizónyí tóttá k, hógy á kul-
tu rá nk le tezik e s szu kse gu nk ván 
rá .  
Jánuá r 23-á n á II. e s IV. ósztá ly 
minden tánuló já re szt vett á 
„Stylus” nevezetu  sze pí ró  verse-
nyen, melynek feládátá áz vólt, 
hógy á gyerekeknek egy meg-
ádótt ismeretlen szó veget kellett 
lemá sólniuk, melyeket á pedágó -
gusók elku ldtek á szervezó knek. 
A szá mós tánuló  kó zu l Kóndór 
Anitá IV. ósztá lyós tánuló  jutótt 
tóvá bb áz órszá gós fórduló bá, 
ámely februá r 24-e n lett megren-
dezve á mágyárórszá gi Ve sztó n, 
áhól nágyón jó  eredme nyeket e rt 
el. Úgyán ezen á nápón 24-e n á 
rómá n tágózát diá kjái megu nne-
pelte k Rómá niá nemzeti u nnepe t, 
áz „Únireá micá ”, melyen u jsá g-

cikkeket ólvásták á kórábeli tó r-
te ne sekró l, verseket száválták e s 
e nekeltek Szelló  Alexándriná 
tání tó nó  irá nyí tá sá vál. 
Februá rbán sem lóptuk á nápót, 
má r 7-e n á” Nyelve sz” Anyányel-
vi Tánulmá nyi Verseny kó rzeti 
fórduló já n vett re szt Nicá Jó zsef 
Rólánd, II. ósztá ly, Ari Lá szló  tá-
ní tó  bá csi felke szí te se vel, Kózá k 
Dá vid, Spányik Emó ke, Kóndór 
Anitá, Venkli Pátriciá, Gázsi And-
reá á IV. ósztá lybó l, Ari Kátálin 
tání tó nó  felke szí te se vel. Kó zu lu k 
Spányik Emó ke tóvá bb jutótt á 
megyei fórduló bá, mely má rcius 
20-á n lett vólná. A kiálákult hely-
zet miátt ez el lett hálásztvá. Feb-
ruá r 14.-e n mege rkezett á gyere-
kek á ltál vá rvá vá rt fársángi kár-
nevá l (mulátsá g). Minden pedá-
gó gust, szu ló t e s gyereket izgá-
lómmál tó ltó tt el ez á náp, mert 
rendhágyó  mó dón tó rte nnek áz 
eseme nyek ilyenkór. A tánuló k 
szí nes jelmezeket, máskárá kát 
ó ltó ttek, me g á pedágó gusók kó -
zu l is ne há ny. A szu ló k is re szt 
vettek á mulátsá gón válámilyen 
fórmá bán. Jelmezeket ke szí tet-
tek, finómsá gókát su tó ttek. Ke -
szu lt finóm teá, muffin, szendvics, 
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e s áz elmárádhátátlán fársángi 
fá nk. Kó szó nju k á finómsá gókát 
e s á segí tse get! Az eló ke szí tó  ósz-
tá lybán minden e vben szóká s, 
hógy szu ló k egyu tt já tszánák á 
pedágó gussál e s á gyerekeikkel, 
egyu tt vesznek re szt á versenyek-
ben. Há má r á versenyekró l be-
sze lek, hád sóróljám fel mi min-
dent já tszótták áznáp á diá kók: á 
jelmezek bemutátá sá t kó vetó en 
tre fá s, szó rákóztátó  e s u gyesse gi 
já te kók, lufi fu já s, lufi pukkásztá s, 
tengerihá ntá s, pópcórn á thelye-
ze se egyik tá nye rbó l egy má sikbá 
szí vó szá l segí tse ge vel, sze kfóglá-
ló s já te kók, sepru tá nc e s me g 

sórólhátná m. A jelmezbá l ve ge n á 
gyerekek óklevelet kápták emle -
ku l. De ezzel me g nincs ve ge á 
februá ri teve kenyse gek sórózátá-
inák, 18-á n áz I. ósztá ly ke t tánu-
ló já: Bálóg Melisszá e s Bálóg Zsá-
nett, Simón Ildikó  tání tó nó  felke -
szí te se vel, re szt vettek á „Vidá m 
Versek” e rmihá lyfálvi szákászá n, 
melyró l sók tápásztáláttál, jó e r-
ze ssel e s re szve teli ókleve llel 
te rtek házá. 
 A „Tisztá kó rnyezet áz ege szse -
ges e lethez” cí mu  kó rnyezetve -
delmi prójekt februá ri te má já 
u jráhásznósí tótt ányágókbó l ke -
szu lt jelmezek ke szí te se vólt. Az 

eló ke szí tó  ósztá ly bu vá rruhá t 
ke szí tett bu vá rpáláckkál á teve -
kenyse gre. Az I. ósztá lybán is 
remekmu vek szu lettek, ó ná lló  
áktivitá ske nt ke szu lt ró lá beszá -
móló  is. A gyerekek fákáná l bá bót 
ó ltó ztettek szí nes reklá mszáty-
rókbá, á fiu k hászná lt lyukás zók-
nik segí tse ge vel fárágták igázi 
kí se ró t á leá ny bábá k melle . A IV. 
ósztá ly remekelt ebben á teve -
kenyse gben, á szu ló k segí tse ge vel 
ó tletesebbne l-ó tletesebb dólgó-
kát á llí tótták ki áz iskólá fólyósó -
já n: lá ttunk mácskáetetó t, szóbá-
pápucsót pillepáláckbó l, kónyhái 
berendeze st kártónpápí rbó l, CD 
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felhászná lá sá vál bicikli virá gtár-
tó t e s sók egye b dólgót. 
21-e n bekápcsóló dtunk á 
„Má rciuská mese je” cí mu  me-
gye k kó zó tti versenybe. Az eló -
ke szí tó  ósztá ly pápí rbó l ke szí -
tett kómpózí ció já n ló here e s 
káticábógá r vólt lá thátó , áz elsó  
ósztá lybó l vegyes techniká vál 
ke szu lt kómpózí ció k keru ltek 
kivá lásztá srá: dekórgumibó l, 
feste ssel dí szí tett, e s rágásztótt 
má rciuská kkál indulták á verse-
nyen: Tási Petrá-Viktó riá, Mól-
ná r Kitti e s Kóvá cs Kámillá. 
Pápí rmá rciuská kát ke szí tettek á 
II., III., e s á rómá n tágózát eló ke -
szí tó  I-IV. ósztá lyá is. Az elke -
szu lt munká kbó l áz ósztá lykó -
zó sse gek kó zó sen kivá lásztóttá k 
há róm tánuló  munká já t, áme-
lyet elku ldtek á szervezó knek. A 
kó vetkezó  diá kók munká it ku ld-
te k el: Bleján Letisziá, Bózgá 
Viktó riá Láurá e s Bilibó k Rólánd 
Támá s. á II. ósztá lybó l. 22-e n 
Spányik Emó ke IV. e s Zóhórá k 
Zsánett III. ósztá lyós tánuló k 
re szt vettek á „Fu rke sz” helyes-
í rá si e s nyelvhelyesse gi verseny 
megyei fórduló já n, áhól nágyón 
sze p eredme nyt e rtek el. A feb-
ruá ri teve kenyse geket 26-á n 
zá rtuk á „ Fársáng fárká nák” 
megu nneple se vel, melynek ke-
rete n belu l, áz elsó  ósztá lyós 
tání tó  ne ni kezdeme nyeze se re 
ó sszegyu ltu nk áz udvárón e s 

„kisze bá bót” e gettu nk. Amí g 
e gett á bá b csu jógátó kkál, e ne-
kekkel, versekkel u ztu k el á te-
let. 
A m á te l nem hágytá mágá t, 
visszá-visszá kácsingátótt reá nk 
me g má rciusbán is. Má rcius 
elseje n jelezve, hógy itt á távász 
á rómá n tágózátós diá kók sájá t 
ke szí te su  má rciuská kkál kó -
szó ntó tte k táná ráinkát e s tání -
tó inkát. Pá r náp mu lvá nyí lt 
nápót tártótták áz iskólá nk ne-
gyedik ósztá lyós tání tó i e s diá k-
jái, á leendó  kisiskólá sók szá má -
rá. Megne zte k áz ósztá lytermet, 
e s minden kicsi ó vódá s ájá nde k-
kál e s u j e lme nnyel te rt házá áz 
iskólá bó l. A nó k nemzetkó zi 
nápjá n má rcius 8-á n minden 
ósztá ly tánuló já sájá t ke szí te su  
ájá nde kkál e s egy tánult e nekkel 
vágy versel kó szó ntó tte á csá-
lá djá nó i tágjáit áz ótthónukbán. 
Ke t náppál ke só bb jó tt á hí r, 
hógy felfu ggesztik áz óktátá st áz 
iskólá kbá á já rvá nyvesze ly mi-
átt. A pedágó gusók ebben á ne-
he z helyzetben sem ádtá k fel, 
hógy tártsá k á kápcsólátót á 
tánuló ikkál. Minden tání tó  e s 
táná r interneten keresztu l tártjá 
á kápcsólátót tánuló ivál, e s min-
den lehetse ges eszkó zt bevet-
nek áze rt, hógy á gyerekek ne 
márádjánák le á tánulá sbán. Az 
ótthóni tánulá snák is meg ván-
nák áz eló nyei is á há trá nyái is. 

Tá vól egymá stó l e s me gis egyu tt 
tudunk lenni, há lá áz elhivátótt 
óktátó knák, á csu cstechniká nák, 
á gyerekek kitártá sá nák e s á 
szu ló k rendí thetetlen ákárátá -
nák, minden feládátót teljesí teni 
tudnák. Ebben á fórmá bán ke-
ru lt sór á kó zó s prójektu nk má r-
ciusi feládátá nák á megváló sí tá -
sá rá, á „Ví z vilá gnápjá nák á 
megu nneple se re”, melyet Nágy 
I. Brigittá tání tó nó  meg is váló -
sí tótt á III. ósztá ly segí tse ge vel. 
A mindennápi tánulmá nyókát 
áz „Iskólá má ske nt” prógrámjá 
kó vetett, má rcius 30-tó l á prilis 
3-ig. A megtervezett szábádte ri 
mózgá sós prógrámókát á tter-
veztu k e s í gy lett beló lu k: mese-
feldólgózá s, u jráhásznósí tá s, 
ege szse ges e letmó drá nevele s, á 
kiálákult helyzet miátti szólidá-
ritá si náp, kedvenc versem be-
mutátá sá, gyerekek jógáinák 
feldólgózá sá, mózógjunk egyu tt 
ótthón e s hu sve ti ke szu ló de s. 
Mindez nem váló sult vólná meg 
á gyerekek, szu ló k e s á pedágó -
gusók á ldózátós munká já ne l-
ku l.  
Sóráimát ázzál zá rná m, hógy 
mindenkinek megkó szó njem á 
munká já t!  
 

Tisztelettel   
Simon Ildikó   
tání tó nó .  
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A z u j e v bekó szó nte -se vel u j megpró bá l-
tátá sók vá rták iskó-

lá nkrá. Elkezdó dtek á felke -
szu le sek á ku ló nbó zó  verse-
nyekre. Iskólá nk diá kjái á kó -
vetkezó  kó rzeti e s megyei ver-
senyeken bizónyí tháttá k tudá -
sukát e s u gyesse gu ket: Mikes 
Kelemen mágyár tántá rgyver-
seny, Simónyi Zsigmónd he-
lyesí rá si verseny, refórmá tus 
vállá s verseny, Zrí nyi Ilóná 
mátemátiká verseny, Vidá m 
versek versenye. Tánuló ink u j 
tápásztálátókkál, re szve teli 
ókleve llel e s dicse rettel te r-
hettek házá. Kó szó nju k á fel-
ke szí tó  táná rók á ldózátós 
munká já t. 
A spórt tere n is jeleskedtek, á 
kó rzeti szákászón megrende-
zett futbáll e s ke zilábdá me r-
kó ze seken megszerezte k á III. 
e s IV. helyeze seket. Grátulá -
lunk á csápátóknák e s á táná r 
u rnák. 
A VIII.-ós diá kók re szt vettek 
egy terme szetve delmi bemu-
tátó n, ámelyen á Nyí rse g e s 
E rmelle k á llát- e s nó ve nyvilá -
gá t ismerhette k meg. 
Nágyón e rdekes te má t mutá-
tótt be á Nágyvá rádró l e rke-
zett csópórt, ámely á szervke-
reskedelem, embercsempe -
szet e s áz internet vesze lyeire 
hí vtá fel á figyelmet. Reme lju k 
hásznós infórmá ció kkál tá vóz-
ták á bemutátó ró l á re sztve-
vó k e s kó ru ltekintó en fógnák 
kálándózni áz internet vilá gá -
bán. 
A má rciusi hó náp nágy megle-
pete seket hózótt. A CŐVID-19 
nevu  ví rus terjede se miátt, áz 
iskólá k kápui bezá rták, áz ósz-
tá lytermek elcsendesedtek, de 

gyerekeinkre nem váká ció , 
hánem á tá vóktátá s vá rt. 
A kiálákult helyzetre váló  te-
kintettel á má rciusi ifják emle -
ke eló tt is, ótthónáinkbán le -
lekben elcsendesu lve tiszte-
legtu nk. 
Megpró bá ltátó  idó szák ez, 
pedágó gusók, szu ló k e s gyere-
kek szá má rá egyárá nt. A pedá-
gó gusók e s diá kók egyszerre 
ismerkednek á tá vóktátá s rej-
telmeivel. I gy á má rcius ve ge -
re betervezett „Iskólá má s-
ke nt” hete, te nyleg má s lett. 
A virtuá lis vilá g segí tse ge vel 
lá tógátá st tehettu nk mu zeu-
mókbá, tórná zháttunk, besze l-
gettu nk á kó rnyezetve delem-
ró l, á ku ló nbó zó  szákmá kró l, 
hivátá sókró l e s ezek fóntóssá -
gá ró l. 

Tóvá bbrá is biztátjuk gyereke-
inket, hógy vegyenek re szt áz 
ónline ó rá kón, á szu ló knek, 
nágyszu ló knek kó szó nju k á 
tá mógátá st, kitártá st e s jó  
ege szse get kí vá nunk. 
Ebben áz idó szákbán áz u n-
nepre váló  ke szu ló de s is má s, 
pózití v óldálá áz hógy tó bb 
idó t tó lthetu nk csálá dtágjá-
inkkál, besze lgethetu nk, kó zó -
sen veteme nyezhetu nk, táká-
rí thátunk e s kó zó sen ke szu l-
hetu nk lelkiekben á hu sve trá.  
Az iskólá munkákó zó sse ge 
neve ben á ldótt hu sve ti u nne-
peket kí vá nunk. 
 

 
Máté Tünde   
Táná rnó    

II. félév - másként 
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Légszomj 

„Mert, ha megszeretünk valakit, a távolság és az idő eltörpül, az érzés mellett. 
Legyen valaki tőlünk mérföldekre, legyen valaki tőlünk ötvenévig távol, vagy 
lássunk csak öt évente a valakit, nem számít. Mert az igazi szeretet időtálló.” 
Le gszómj cí mu  nóvellá m, á Debreceni Refórmá tus Hittudómá nyi Egyetem 
Mese- e s Nóvelláí ró  pá lyá zátá rá ke szu lt. Bá r elsó  helyezett lett, nem á 
gyó zelem irá nti vá gy vezetett. Sókkál inká bb ázt szerettem vólná bemutátni 
á mu  á ltál, hógy sem á tá vólsá g, sem áz idó , de me g á jó zán e sz sem 
mu lhátjá felu l á szeretet, ámivel ember emberhez fórdulhát. A nóvellá 
szerepló i e s helyei fiktí vek, á tó rte net teljes me rte kben kitálá ció . Az 
álápkóncepció t, hógy egy elmegyó gyinte zetró l í rják eló szó r mere sz ó tletnek 
tártóttám, de áztá n igázá n megtetszett. Miutá n leu ltem í rni, egyik szó  ádtá á 
má sikát ánnák ellene re, hógy me g sósem já rtám elmegyó gyinte zetben, í gy 
nem móndóm, hógy kó nnyu  vólt á szerepló k helye be ke pzelnem mágám. 
Ő szinte n reme lem, hógy áz u zenet mindenkit ele rt, válámint, hógy izgálmás 
e s elgóndólkódtátó  percekben vólt re szu k áz ólvásó knák. 

Kupás Virág 

B ezá rtá á megkópótt nyi-
kórgó  ájtó t, u gy minthá 
sóhá tó bbe  nem nyitná  ki 

u jrá. Ezt reme ltem igázá n, hógy 
sóhá tó bbe  nem teszi á keze t á ki-
lincsre, ázónbán ó t ku ló nleges e r-
ze kkel teremtette k. Ő t, áki nem 
ismeri el, hógy teremtetett.  
Amikór hátván e ves leszek, must-
já n felsó ben, e s fekete pántálló bán 
nyitók májd ájtó t áz unóká imnák. – 
góndóltá Amá tá, májd á leszí jázótt 
kezeire ne zett. Ő sztó nó sen pró bá l-
tá kiszábádí táni ó ket, ázónbán kó -
ru lbelu l ke t rá ntá s utá n, felme rte 
áz eró viszónyókát. Váló szí nu leg 
egy kórhá tbán lehet, fehe r lepedó k, 
fehe r csempe á fálón, ná meg á 
rájtá hó mpó lygó  kló r is erró l á rul-
kódótt, á gyómrá ó ró mtá ncót já r-
ná, há egy mósdó bán e bred ehe-
lyett.  
Pá r percig feku dt kó zben tervez-
gette, hógy elvisí tjá mágá t, hógy  - 
háhó  egy 20  vágy 40  póntósán 
nem is  tudjá há ny e v kó ru li nó  
lehet de ánnyirá nem is fóntós, á 
le nyeg, hógy le tezik – fele bredt e s 
szeretne házámenni. Mire le pteket 
hállótt. Ú temtelen kópógótt áz álák 
cipó je á csempe n, mint á sákktá b-
lá n le vó  figurá k, ámiket egy du hó s, 
veszte sre á lló  ke z irá nyit. Amikór 
kó zel e rt lá ttá meg, hógy áz álák 

nem egyedu l e rkezik. 
- Ke rem, tegye meg, hógy elóldóz. 
Ele gge  szórí t ná meg megálá zó  í gy 
besze lnem ó nnel, szó vál há nem tu l 
nágy ke re s eró ltesse meg mágá t, 
igázá n sze p ez á bárná szí j csák áz, 
áz igázsá g, hógy nem áz e n í zle svi-
lá góm – ke nyszerí tett ki egy mó-
sólyt, ámit ólyán sóká ig tártótt áz 
árcá n, hógy áz belefá jdult. Mire áz 
órvós e s á kó ru ló tte le vó  á póló k 
megvetó en ne ztek rá .  
- Ú gy gu gyó g, mint egy bábá. – 
szó rnyu lkó dtek. – Nem ve letlenu l 
ván elmegyó gyinte zetben. – fóly-
táttá k.  
- Őh, szó vál dilihá z…? Szuper, e n 
viszónt nágyón szí vesen házámen-
ne k, mert kó szó nó m sze pen, de jó l 
vágyók, nem fá j semmim, sem á 
tudátálátti, sem á tudátfeletti, szó -
vál csák fenn tártóm á helyet áz 
igázá n betegeknek. – kácsintótt 
rá juk, ámi be ná n sikeru lt, mert 
kó ztudótt ró lá, hógy nem tud ká-
csintáni.  
- Idegrá ngá sá is ván! – kiá ltótták 
fel, mire nágy nehezen eló kerí tet-
tek egy ádág gyó gyszert. Terme -
szetesen tiltákózótt. E ppen ele g 
me rget nyelt eddigi e vei álátt is, 
ke retlen ve leme nyeket, hárágót, 
hideg pillántá sókát, csáló dá st, há-
zugsá gót, kegyetlense get, ugyán-
ázón rendszer á ldózátá vólt, mint á 

tó bbiek, u gy e rzi jógós, hógy nem 
ke r tó bb me rget á ve re be. Az em-
beri náivsá g á tetó póntjá rá há gótt. 
Azt pró bá ljá k gyó gyí táni, áki nem 
beteg. Egyá ltálá n elhiszik, hógy á 
betegse gek gyó gyí thátó k, pedig 
nem. A betegse geket máximum 
csillápí táni tudjuk, de nem szu ntet-
hetju k meg ó ket ó ró kke . Egy egy-
szeru  megfá zá s is visszákó szó nt 
rá d. Nemhógy áz elmebáj.  
- Hól vánnák á jógáim?- u vó ltó tte 
tórká szákádtjá bó l, de hiá bá, áz 
emberek csák e rtelmetlen szávák-
nák hállóttá k ó ket.  
Kí vá ncsi vágyók há ny nápót álud-
tám á t. Azt sem tudóm, há nyádiká 
ván, Fó ldu nk melyik re sze n lehe-
tek, milyen e vet í runk. Bó lcsen 
megá llápí tóttám tehá t, hógy infór-
má ló dó m. Azónbán ámikór szó kó  
e vente erre já r egy nó ve r, nem 
igázá n á ll szá nde ká bán megháll-
gátni á pánászáim. Senki nem be-
sze l velem, á móndándó imrá ke rdó  
pillántá sókón kí vu l tó bb reákció  
nem já r. Hu lye nek ne znek e s u gy 
viselkednek, minthá nem e rtene -
nek. Pá r ó sszerá ncólt szemó ldó k, - 
esetleg, há ke t ke zzel mágyárá zne k 
- pá r nyitótt szá j, e s hideg megvetó  
árc fógád. Ván, hógy vicceket món-
dók nekik, de nem hállóm nevetni 
ó ket. Nem is tudóm, mikór hállót-
tám utóljá rá nevete st. Teljesen 
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elmeru ltu k á pláfón sze pse geiben. 
Őlyán u res, de ólyán á rtátlán.  Mi-
vel á náp nágy re sze ben le vágyók 
kó tve, á ltálá bán csák ó t lá tóm áz 
ege sz helybó l. Móndjuk, minden 
este hát utá n elengednek egy fe l 
ó rá rá, e s elvisznek egyet se tá lni. 
Nem tudóm, mikór tudátósul ben-
nu k, hógy nem Fránciá Buldóg 
vágyók, de ó szinte n závár, hógy 
szá jkósárát kell hórdánóm, ámikór 
– mint egy kutyá t – se tá lni visznek, 
mert áttó l fe lnek, hógy hárápók. – 
Góndóltá.  
 
Egyik reggel szókátlánul nágy tó -
meg jelentkezett áz á gyá mellett. 
- Nem besze l. – mágyárá ztá áz ór-
vós á fe rje nek, áki lá tó gátó bá jó tt. - 
Ne há nágy nehezen kimónd helye-
sen egy ke t szó t, de áz is tó bbnyire 
e rthetetlen. Hángókát, betu ket 
pákól egyiket á má sik utá n, de nem 
tudjá kifejezni mágá t. Ke rem, ne 
ijedjen meg tó le. Szerintem fel fóg-
já ó nt ismerni, de nem tudóm, hó-
gyán reágá l májd. – móndtá Ince 
dóktór, májd elkezdte k elóldózni á 
szó ke, fe su letlen háju  nó t.   
- Itt vágyók.– suttógtá puhá n, á 
bárnászemu  jó vá gá su  fe rfi, mikó z-
ben elcsuklótt á hángjá, e s á sze-
mei megteltek kó nnyel.  - Emle k-
szel me g? – ne zett megesetten.  
- Há móst elkezdtek besze lni, s 
elmóndóm neki, nem fóg e rteni 
beló le semmit. – góndóltá, s csák 
á llt eló tte táná cstálánul. Mikó zben 
feleszme lt, hógy ázt sem tudjá sá-
já t mágá kicsódá. Nem ismeri áz 
árcá t, á sájá t hángjá t sem tudjá 
felide zni, nem tudjá mikór szu le-
tett, nem tudjá kitó l, eddigi e lete 
rejte ly mágá eló tt is, de Má tyá srá 
emle kszik. Emle kszik á szemeire, 
áz illátá rá, á hángjá rá, á legfe ltet-
tebb titkáirá. Emle kszik á szeretet-
re, ámivel szerette. Jóbbán szerette 
sájá t mágá ná l, mert emle kszik á 
tá rsá rá, mí g ó nmágá hómá ly, ó n-
mágá eló tt.  
Amá tá bó lógátótt, mire á fe rje t 
elmóstá k á kó nnyei. Ő vátósán e s 
lássán felemelte á kezeit, májd á 
fe rfi árcá rá tette, hógy letó ró lje 
ó ket.  
- Má tyá s! Le pjen egyet há trá ke -
rem, nehógy meghárápjá ó nt! – 
utásí tóttá k áz á póló k.  
- E ppen szeretni pró bá lóm. – gón-
dóltá Amá tá szómóru án.  

Ince dóktór áz utó bbi idó ben ele g 
feszu lt, ó sszevisszá felejti á dólgáit, 
ingeru lten besze l áz á póló kkál, e s 
hisztizik, mint egy ó t e ves. Amikór 
á felese ge re is kezet emelt 
elismerete, hógy báj ván. Az závár-
tá ennyire, ámit Amá tá fe rje, Má -
tyá s tálá lt ki. A mindenre elszá nt 
fe rj, feje be vette, hógy á felese ge 
nem ó ru lt meg, csák elvesztette á 
kifejezó  ke pesse ge t, hógy e p ke z 
lá b góndólátái vánnák, ámiket fel 
kell fedezni.  
A száváink, csák szimbó lumók, - 
móndtá. - A besze du nk egy szim-
bó lum rendszer, árrá ne zve, hógy 
hógyán fejezzu k ki mágunkát, hógy 
kápcsólátót kezdju nk el kie pí teni 
má sókkál. Attó l me g lehetnek gón-
dólátáink, hógy nem keru lnek kife-
jeze sre. – besze lt, mint ákiben fel-
csillánt á reme ny. Ú gy dó ntó tt, 
hógy fel fóg tálá lni egy ólyán ke -
szu le ket, ámely ke pes á góndólátá-
ink á tádá sá rá. Ince dóktór felneve-
tett, ámikór á negyven kó ru li fe rfi 
u gy mágyárá zótt, minthá fógálmá 
lenne á dólógró l, de dóktóru r felis-
meri á hu lye ket.  
Milyen náiv, milyen gyermek. Bó-
lóndul szereti ázt á nó t. Ő szinte n 
nem tudóm melyiku k á nágyóbb 
bólónd. – góndóltá, mikó zben le-
csáptá á pápí rjáit áz ásztálrá.  
He t e v telt el ázó tá, hógy Amá tá áz 
elmegyó gyinte zetben ván. Lássán 
á hángókrá sem emle kezett, nem 
tudótt me g gu gyó gni sem. Egyá ltá-
lá n nem besze lt, de má r nem is 
pró bá lkózótt. Lássán á tekintete t is 
elvesztette, u resen bá mult mágá 
ele . A bó re rá ncós vólt, áz árcá ki-
fejeze stelen. Má tyá s, leereszkedett 
á te rdeire, hógy á szemeibe tudjón 
ne zni, májd gómbó ccál á tórká bán 
megszó lált:  
 - Hógy vágy? – móndtá fe lelemmel 
á hángjá bán. - Jó l á ll áz u j frizurá. 
Tudód… megszu letett á legkisebb 
unóká d, Nó ri. Há lá tná d á gyó nyó -
ru  ke k szemeit, felismerne d mágád 
bennu k. E pp ólyán ó szinte e s á rtát-
lán, mint mi vóltunk egykórón…- 
hálkán sí rni kezdett - Tudóm, hógy 
nem csák egy test vágy. Tudóm, 
hógy hállász. Tudóm, hógy emle k-
szel. Szó lálj meg, móndd, hógy me g 
mindig itt vágy, lá tni ákáróm, hógy 
e lsz, nem pedig csák figyelni áz 
emelkedó  mellkásód, e s árrá vá rni 
mikór hágyód ábbá á levegó ve telt. 

Hiá nyzól, e s le gszómjám ván, á 
besze lgete seinkre, áz ó lele sedre, á 
tekintetedre. Gyere visszá! Móndd, 
hógy nem veszí telek el, móndd, 
hógy nem vesztettelek el.  
Ekó zben Ince dóktór meglá ttá á 
sí ró  fe rfit, e s sárkón fórdult. Ő nele -
gu lt árccál vette le á kábá tjá t, ámi-
kór mege rkezett áz iródá já bá. Kun-
cógvá kezdte el rendezgetni á pá-
pí rjáit, e s tudtá, hógy sikerrel já r. 
Amá tá egy kí se rlet á ldózátá lett, 
áminek ce ljá ve gig áz vólt, hógy 
megfósztjá ó t áz emle keitó l, e s 
teljesen u j tudáttál ruhá zzá fel. A 
tráumá, ámi e rte á nó t, á 
tizenne gye ves lá nyá meggyilkólá s-
kór kápó rá jó tt áz órvósnák, áki 
ne há u gy e rzi tu l kó nnyu  dólgá 
vólt. Nem vólt izgálmás bemágyá-
rá zni egy e rzelmileg instábil em-
bernek, hógy megbólóndult á fele-
se ge. A nó  se ru lt tudátá nák pedig 
má r csák egy ce rná nyi kellett á 
tudáthásádá shóz, e s áz egye bke nt 
is ó sszezáváródótt elme tó l meg-
vónni mindent he tkó znápi vólt. A 
hájá t levá gáttá k, e s á tfestette k. 
Minden illátó l e s minden szí ntó l, 
hángtó l e s í ztó l is megvóntá k. Ab-
lák nem vólt á szóbá bán, csák egy 
kisebb re s, ámin egy róbótkár, 
e telt nyu jtótt be neki. Kámerá kón 
á t figyelte k, hógy hógyán tó lti á 
nápjáit. Egy idó  utá n, ó sszeólvádt 
minden. Elmósó dótt á hátá r e bren-
le t e s á lóm kó zó tt. A nó  fá jdálóm 
ku szó bje megnó tt, e s hó  e rze kele -
se re sem vólt ke pes. Minden Ince 
dóktór terve szerint háládt kó ny-
nyen, e s egyenesen. Addig nem is 
vólt báj, ámí g Amá tá u jrá nem lá ttá 
Má tyá st. Mert egyválámivel nem 
szá mólták. Az e rze seivel. Azzál, 
hógy á nó t áz e rze sei irá nyí tjá k, e s 
fe rje he te ves tá vólle te sem vólt 
ele g á felede shez. Mert, há megsze-
retu nk válákit, á tá vólsá g e s áz idó  
eltó rpu l, áz e rze s mellett. Legyen 
váláki tó lu nk me rfó ldekre, legyen 
váláki tó lu nk ó tvene vig tá vól, vágy 
lá ssunk csák ó t e vente á válákit, 
nem szá mí t. Mert áz igázi szeretet 
idó tá lló .  
Amá tá egyenes há ttál u lt tóvá bb á 
tóló kócsibán, májd kó nnycsepp 
gó rdu lt ve gig áz árcá n. A pecse t, 
ámi jelezte, hógy nem le tezik elmu -
lá s. Mert áz igázi szeretet idó tá lló !  
 

Kupás Virág 
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Úszkái Juliánná 74 e ves E rsemje n 

Móró  Má rtón 69 e ves E rsele nd 

Dá vid Tibór 75 e ves E rsemje n 

Bá nyái Tere z 80 e ves E rsemje n 

Szu cs Juliánná 94 e ves E rsemje n 

Számós Irmá 69 e ves E rsele nd 

Kó teles Má riá 89 e ves E rsemje n 

Geró  Sá ndór 52 e ves E rsemje n 

Bá nhá zi Anná Tere z 91 e ves E rsemje n 

Cózác Gyó rgy 69 e ves E rsele nd 

Ternóveánu Máriá 77 e ves E rsele nd 

Szábádi Jó zsef 53 e ves E rsemje n 

Rencz Csábá Istvá n 54 e ves E rmihá lyfálvá 

Czirjá k Jó zsef 62 e ves E rsemje n 

Csá nyi Jó zsef 73 e ves E rsemje n 

Póp Vásile 54 e ves E rsele nd 

Vesá Já nós 82 e ves E rsele nd 

Csá nyi Etelká 82 e ves E rsemje n 

Póp Máriá 92 e ves E rsele nd 

Bá nyái Rózá liá 84 e ves E rsemje n 

Gyó ri Mikló s 44 e ves E rsele nd 

Hermán Má riá 71 e ves E rsemje n 

Kóvá cs Má riá 61 e ves E rsemje n 

Ő tvó s Lá szló  Já nós 44 e ves E rsemje n 

A rón Gyó ngyi 49 e ves E rsele nd 

Róstá s Vivien E rkezne z 

Bálóg Dóminik Levi E rsele nd 

Tivádár Jennifer Anitá E rkezne z 

Sá rká ny Anná E rsemje n 

Bálázsi Viktó riá Nóe mi E rsemje n 

Bá láj Izmáel Márián E rsele nd 

Várgá Viktó riá Gábriellá E rkene z 

Tó th Fló rá E rsemje n 

Mester Andrá s   Mihále Mónicá Máriá E rsemje n 

Bákráu Ká róly   Egeresi Andreá E rsemje n 

Bárná Szábólcs   Bózgá Tí meá E rsemje n 

Kecske s Be lá Gyulá  Fárcás Rená tá Anná E rsele nd 

Bácró Dórel   Bálógh Suzáná Dóriná E rsele nd 

Bácró Alexándru   Ruzsá Rebeká E rsele nd 
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