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Szalagavatói ünnepség az egyházi gimnáziumban

Karácsonyra várva Egyházmegyei
szavalóverseny

Hónapokig tartó készülődés, lázas vá-
rakozás előz meg egy-egy szép ünnepet.
Így volt ez most is a Fegyverneki Ferenc
Magyar Tanítási Nyelvű Nyolcéves Egy-
házi Gimnázium 33 diákjával és osztály-
főnökükkel, Zachar Anna tanárnővel,
akik számára 2003. november 28-a nemcsak
egy nap volt a sok közül, hanem a zöld sza-
lag feltűzésének a napja.

November 28-án a 8.G osztály számá-
ra az iskola, rendhagyó módon, délután 4
órakor kezdődött ünnepi osztályfőnöki
órával, és fél ötkor a szülők, nagyszülők,
testvérek, barátok, lelkiatyák és tanárok kí-
séretében a templomban folytatódott.

A szentmisét Czuczor József esperes-
plébános és Dobos Péter iskolaesperes ce-
lebrálta. A 8.G diákjai, Baláž Szabina és
Mezei Zoltán szívből jövő, őszinte gondo-
latokkal és dalokkal nyitották meg a sza-
lagavatói műsort, majd az osztály ének-
karos diáklányaiból alakult kamarakórus
tisztán csengő dalaival aratott nagy sikert.
Iskolánk igazgatója, dr. Píri Lajos megha-
tó szavakkal köszöntötte az ünnepelteket.
Ezután következett az oly régóta várt pilla-
nat: Zachar Anna osztályfőnök feltűzte a
reménység zöld szalagját, s valamennyien
beírták nevüket az iskola krónikájába.

A zöld szalagot viselő diákokat első-
ként Baltazár Aranka, a Szülői Szövet-
ség elnöke köszöntötte, majd a 7.G nevé-
ben Belá Olivér és Tóth Katalin üdvö-
zölte a végzősöket.

Torma Dorottya a 8.G osztályosok
képviseletében köszönte meg a szülőknek,

lelkiatyáknak, tanároknak segítségüket, s
kifejezte reményét, hogy sikerül emberibbek-
nek lenniük Istenünk segítségével.

A szalagavató hivatalos része itt véget ért.
A szalagavatói bál a majdnem 200

résztvevő számára este 7-kor kezdődött.
Az osztáyfőnöknő megnyitójában hangsú-
lyozta, hogy minden diák értéket képvisel,
s mindenkiben van valami, amit gondozni

kell. A szép gondotokat egy jó hangulatú,
vidám est követte, s a vendégek egészen
hajnalig mulattak.

A 8.G osztálynak ezúton is kívánunk
erőt és kitartást a rájuk váró nehéz munká-
hoz, és kívánjuk azt is, hogy mottójukhoz
híven az álmok tengere még sokáig tartsa
őket fiatalon!
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Az egyházi iskolában az adventi
időszakot nemcsak a hétfő reggeli kö-
zös gyertyagyújtás jelezte, hanem a ha-
gyományos karácsonyi műsor is,
melyre az idén december 18-án a vá-
rosháza színháztermében került sor.

A programot iskolánk aranysávos
minősítésű énekkara nyitotta meg
Wollent Andrea tanárnő vezetésével.
Őket az alapiskola legkisebbjei kö-
vették. Az első osztályosok osztály-
főnökük, Lomen Zsuzsa rendezésében
Móra Ferenc Didergő király című me-
séjével varázsolták el a közönséget. A
másodikosok öreg juhászaival, kisboj-
tárjaival, pulikutyáival, báránykáival
és Czaudt Éva vezetésével mi is útra
kelhettünk, és együtt pillanthattuk
meg a betlehemi csillagot. Az angol
és német zászló színeibe öltözött har-
madikos kisdiákok osztályfőnöknőjük,
Bučko Tünde segítségével vidám
dalokkal, kiszámolókkal mutatták be
angol és német nyelvtudásukat. Pál-
ffy Zsuzsa és a 4. osztály egy kedves,
zenés történetet adott elő a legna-

gyobb karácsonyi ajándékról, a kará-
csonyfáról, az angyalokról és a szere-
tetről.

Iskolánkon 9 éve működik a Csaló-
ka bábcsoport Szikora Andrea és Buč-
ko Tünde vezetésével. Az idén A rá-
tóti csikótojás című vidám népmesé-
vel szórakoztatták a közönséget.

A nyolcosztályos gimnázium né-
metet tanuló diákjai Oros Andrea ta-
nárnő rendezésében német versek-
kel, dalokkal lepték meg a nézőket.
Gódor Beáta tanárnő és osztálya
/1.G/ verses története a karácsonyról,
a szeretet gyógyító erejéről szólt. A
2.G modern táncot, a 3.G pedig
Mosonyi Marianna rendezésében
Andersen A kis gyufaárus lány című
meséjének feldolgozását mutatta be.

A műsor közös énekléssel fejező-
dött be. Mindannyian éreztük, hogy
az advent valóban várakozás a
békére, a csendre, a világot átfogó
rendre, s azt is, hogy az év legszebb
ünnepe közeledik.
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Csontos Vilmos költő falujában, az alig 200 lelket
számláló Zalabán rendezték 2003. november 29-én a
Barsi Református Egyházmegye szavalóversenyét. A
zsúfolásig megtelt, közelmúltban megújított templom-
ban megtartott áhítat után a szervezéssel megbízott
Ambrus Erika espereshelyettes, a gyülekezet lel-
késze a szűknek bizonyuló kultúrházban üdvözölte a
40 megjelent versmondót, Kuczy Lajos esperest /a
zsűri elnökét/, a zsűri tagjait, a gyermekeket elkísérő
pedagógusokat, lelkészeket és szülőket. A vendéglátó
község nevében a szervezésben sokat segítő Mich-
lian Etelka polgármester köszöntötte a résztvevőket.

A versenyfelhívás értelmében a szavalóknak
szülőföldről szóló verseket kellett választaniuk. Az
egyes kategóriák első három helyezettje – óvodások:
1. Milus Fruzsina, 2. Baka Barnabás, 3. Fazekas
Angelika; alapiskolások /2–4. évf./: 1. Bohák Réka,
2. Szalma Barbara, 3. Lakus Beáta; alapiskolások

/5–9. évf./: 1. Hamar Gabriella, 2. Juhász Ágota, 3.
Baka Lívia; középiskolások: 1. Falusi Krisztina, 2.
Sátek Katalin, 3. Karasz Éva.

Az oklevelek, jutalomkönyvek és emléklapok áta-
dása után az esperes és helyettese köszönetet mondott
a zalabai gyülekezetnek, a helyi önkormányzatnak és
a többi segítőnek a lelki és közösségi életet gazdagító
rendezvény önzetlen támogatásáért. Korpás Pál

Balról: Kliment Gábor, Valábek Szandra, Maslák Mónika, Petrežil Katalin, Baláž Szabina,
dr. Píri Lajos iskolaigazgató, Zachar Anna osztályfőnök, Csókás László, Csáky Julianna,
Sánta Anikó, Čáky Szilvia, Babka Ildikó, Matyiš Zsuzsanna, Vanda Bernadett, Víglas Flórián,
Molnár Kinga, Balga Gabriella, Orem Adrianna, Antal Rita, Papp Andrea, Czuczor József
esperesplébános, Cseri Zsolt, Bodzsár Dominik, Bystriansky Ágnes, Balázs Péter, Szabó
Viktor, Torma Dorottya, Eliás Tihamér, Lőrincz Dávid, Pál Anikó, Nyustin Gábor, Okos
Jana, Mezei Zoltán, Csáki Renáta, Nagy Szilvia, Penička Enikő, Dobos Péter iskolaesperes


