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Olvasóink írják
Szászrégeni diákok a Vörösmartyban
Március utolsó napjaiban Érd erdélyi testvérvárosából, Szászrégenből 
– 2009. után már másodszor – érkeztek gimnáziumunkba diákok a 
Lucian Blaga Iskolaközpontból. Kapcsolatunk hagyományainak meg-
felelően a tanulókat családok látták vendégül, a tanárok – a kollégium 
megszûntével – szállodában nyertek elhelyezést. Vendégeink nagy része 
először járt Magyarországon, ezért törekedtünk megismertetni őket 
hazánk néhány értékes és érdekes nevezetességével. Nagy érdeklődéssel 
figyelték és fotózták az Esztergomban, Visegrádon és Szentendrén látot-
takat. Legalább ekkora élményben volt részük, amikor a Parlamentben, 
a Hősök terén jártunk, vagy amikor a budai Vár történetét és jelenét 
ismerték meg.

Az úgynevezett „iskolanapon” a vendégek tájékoztatást kaptak az 
iskola életéről, bemutattuk nekik a legszínvonalasabb szaktermeinket, 
órákat látogattak, sportversenyeket és kulturális bemutatókat szervez-
tünk számukra.

A szászrégeni diáktársaink nagyon kellemes benyomást tettek ránk, 
vendégfogadókra. Derûs, alkalmazkodó magatartásuk találkozott a mi 
vendégszeretetünkkel.

Mindannyian nagyon sajnáltuk, hogy az ötödik napon elutaztak, már 
alig várjuk a jövő tavaszt, amikor mi utazhatunk Szászrégenbe.

Kecskés Boglárka és Szûcs Virág
Vörösmarty Mihály Gimnázium 9.E. 

Vers-elõ a Költészet Napján
Kiváló formát talált a Csuka Zoltán Városi Könyvtár a 
Költészet napja emlékezetessé tételére. Április 13-án, 
immár harmadik éve olyan felolvasó estet rendeztünk, 
melyen minden arra vállalkozó elmondhatta, felolvashatta 
(akár el is énekelhette volna) kedvenc versét, illetőleg azt 
a verset, amelynek üzenete annyira fontos, hogy szeretné 
azt megosztani másokkal. Mindössze két szabály volt: csak 
egy verset mondhattak, és maximum öt perc időtartamban 
az előadók. 

Ebben az esztendőben 22 verset hallgathattunk meg. 
Tíz résztvevő saját versét osztotta meg a hallgatósággal. 
Megszólalt Ábrányi Emil, Babits Mihály, Bihari Sándor, 
József Attila, Petri György, Reményik Sándor, Tóth Árpád, 
Váci Mihály és Veres Péter egy-egy verse.

Az elhangzott gondolatok elmélyítését a Lukin László 
Zeneiskola mûvésztanárai: Simányi Andrea (hegedû) és 
Sebestyén Gábor (gitár) virtuóz kamarazenéje segítette.

A félszáz résztvevő bizonyára sokáig emlékezni fog az 
érzelmekben gazdag, katarzistól sem mentes irodalmi 
estre.

Bencsik Ildikó
tájékoztató könyvtáros

Különleges mesenapot tartottunk gyermekrészlegünkben: 
Hadzsikosztova Gabriella a Magyarországi Bolgár Színház mûvé-
szeti vezetője volt a vendégünk.

Előadásából sok mindent megtudhatott a hallgatóság a meséről. 
Egyebek mellett az is kiderült, hogy egyik szülő sem teheti meg, 
hogy magára hagyja gyermekét, még akkor sem, ha ő a király, vagy 
a királyné. Vagy esetleg mi vagyunk a szülők. De a gyermeknek is 
tudnia kell, hogy vannak dolgok, amit nem csinálhat, még akkor 
sem, ha ő a királykisasszony, de akkor sem, ha a mi gyermekünk. 
Nem gyufázhatnak, nem nyithatják, csak úgy kedvükre ki a vízcsa-
pot, hogy szabadjára azt csináljon a víz, amit akar. Tehát szót kell 
fogadni.

És persze egyik legfontosabb dolog a világon, hogy legyenek 
barátaink.

Hogy mi tette időszerûvé ezt a mesenapot a gyermekrészlegünk-
ben?

A bolgárok tavaszi népszokása szerint egymást megajándékoz-
zák a saját maguk által készített, piros és fehér színû fonalból 
készült martenicával. A piros szín a rossz, a hideg tél kiûzését 
segíti, a fehér szín az erőt, az egészséget szolgálja.

Figyelni kell az eget, s ha valaki meglátja a gólyát az égbolton, a 
martenicát felakasztja egy faágra. Ez azt jelenti, hogy itt a tavasz. 
Mi is készítettünk egymásnak ezen a napon martenicát.

Ezért aztán, ha valaki egy faágon meglát egy martenicát, akkor az 
nem a szél úrfi mûve, hanem a tavasz jele.

Ezt a délelőttöt az Érden élő bolgár nénik és bácsik ajándékozták 
a résztvevőknek.

Köszönjük szépen magunk és a gyermekek nevében.
Veressné Kálmán Vilma 

gyermekkönyvtár

Bolgár mesenap a gyermekkönyvtárban

Focitoborzó
Az Érdi VSE labdarúgó szakosztálya toborzót hirdet újonnan induló korosztályokban  
a labdarúgást szerető és játszani akaró fiatalok részére.
1999-2000-ben születettek –  érdeklődni lehet Versits Zsolt  edzőnél,  

telefon: 06-20-394-0467
 2005-2006-ben születettek –  érdeklődni lehet Horváth Sándor edzőnél, 

telefon: 06- 20-366-1067
További információk: Ercsi úti sportpálya: 23-365-649
Az edzések időpontja: kedd, csütörtök, péntek 16.00
A továbbiakban minden korosztályba várják a futballozni szerető fiatalokat a fenti idő-
pontban a sportpályán.

Hadzsikosztova Gabriella mesél a gyermekeknek


