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Mit tudnak a sződi óvodások a világról?
Nagy örömömre szolgált,
hogy 2015.február 9.-20. között rövid időt tölthettem a
sződi „Csupafül” Egységes
Óvoda-Bölcsődében.
Látogatásom célja szakmai jellegű volt, hiszen idén a
Debreceni Egyetem Gyermekés Felnőttképzési Karának végzős óvodapedagógus hallgatójaként nagycsoportos óvodásokat vizsgáltam azzal kapcsolatban, hogy mit tudnak a világról, mennyire tájékozottak az
őt körülvevő világgal és annak
történéseivel kapcsolatban.
A vizsgálat gyermekenként
25-35 percet vett igénybe és
olyan területeket fedett le, mint
a természeti környezet, a technikai környezet, a társadalmi környezet és a gyermek mikrovilága.
Az óvodáskorú gyermek világról való tájékozottsága na-

gyon egyedi. A szavak, és tapasztalatok ismeretfoszlányokká, tapasztalásroncsokká sűrűsödnek, s olyan szerepet töltenek be, mint a felnőtteknél a
műveltség.
Összefüggési fonalaikat teljes egészében az élmények adják, míg felnőttek viszonyítási
alapjai az értékek, és fogalomrendszerek.
Tájékozottságuk egyik legjellemzőbb tulajdonsága: a
gyermekközpontúság.
Példaként kiemeltem néhány mondatukat, amelyet a
vizsgálat alatt gyűjtöttem:
„Azért van este sötét, hogy el
tudjak aludni”
„Azért van az állatkert, hogy
én meg tudjam az állatokat
nézni a rács mögött.”
„Az anyukáknak az a dolga,
hogy vigyázzanak ránk.”

Iskolaérettségi vizsgálat
Az iskolaérettségi vizsgálat kezdetével felébred a szülőkben a kétség, hogy valóban
megérett-e már csemetéjük az
iskolába menetelre. Mennyire látjuk mi szülők a gyermekünket objektíven, hiszen számunkra ők a tökéletesek.
Ekkor jön egy teszt, és a még
írni, olvasni nem tudó gyermekeinknek számot kell adni
tudásukról. Hogyan is készítsük fel a gyerekeket az iskolára? Ebben a számunkra most
legfontosabb kérdésben összevont szülői értekezleten hallgathattunk egy előadást Ma-

„Az autóban arra való a biztonsági öv, hogy ki ne essek
belőle, ha fékez apa.”
Általánosságban elmondható, hogy a sződi nagycsoportos óvodások kiválóan teljesítettek, bár ennek a vizsgálatnak nem volt célja a versenyhelyzet megteremtése. Minden
gyermek, egyedi, csak rá jellemző belső világát, a világról
alkotott látásmódját szerettük
volna feltérképezni és tudományos szempontból értelmezni.
Ügyesen, kitartóan és nagyon
nagy fegyelmezettséggel minden
gyermek végigcsinálta a teszteket. Külön öröm volt számomra, hogy egyetlen alkalommal
sem kellett megszakítani a tesztfelvételt, nem kellett fegyelmezni, „iskolásokra jellemző” feladattudattal végigcsinálták a rájuk bízott feladatokat.

Külön köszönettel tartozom
az Óvoda vezetése, a Méhecske
valamint a Katica csoport óvodapedagógusai felé. Támogató hozzáállásukkal, kiváló szervezőkészségükkel és rugalmasságukkal megkönnyítették a
munkámat.
Gárdonyi Géza szavaival kívánok további eredményes
szakmai munkát a „Csupafül”
Óvoda részére.
„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van
valami világi; ártatlan lelkében
van valami égi; egész kedves
valója olyan nékünk, mint a
tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”
Mintyován Viktória végzős
óvodapedagógus hallgató
Debreceni Egyetem
Gyermek- és
Felnőttképzési Kar

Így búcsúztattuk a telet (Kisze báb égetés)

rosiné Pásztor Évától. Elméleti fejtegetések helyett gyakorlati tanácsokat kaptunk, majd
fogadó óra keretében egyéni
kérdéseket is feltehettünk, ami
segített nekünk, laikusoknak
is abban, hogy mely területek szorulnak még fejlesztésre,
és hogyan tudjuk otthon segíteni a fejlődést még ez alatt a
pár hónap alatt. Ezúton szeretném megköszönni a szülők nevében is az óvoda vezetésének,
hogy lehetőséget adott az előadás meghallgatására, és Évának is a sok praktikus tanácsát.
Méhecske csoportos szülő

A Csupafül Alapítvány hírei:
Köszönjük mindazoknak, akik 2014-ben adójuk 1 %-át a
Csupafül Alapítványnak ajánlották fel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felajánlott összegből óvodai
bútorzatot vásároltunk (fektetőket, székeket, asztalokat). Köszönjük, hogy az Önök segítségével kényelmesebbé tehettük
az óvodás gyermekek mindennapjait.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat.
Köszönettel:

Csupafül Alapítvány Kuratóriuma
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Lezajlottak az iskolaérettségi vizsgálatok
Hagyományainkhoz híven februárban lezajlottak az iskolaérettségi vizsgálatok.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is többen kérték a nagycsoportosok szülei közül további egy évre az óvodában maradást. Indokolt
esetben elfogadtuk kérésüket, így az alábbi táblázat szerint alakult az iskolába menők száma:
Pillangó csoport

Méhecske csoport

Katica csoport

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

20 fő

1. Tanköteles gyermekek száma
2.

Iskolaérettségi vizsgálaton
részt vevők száma
Elért
% érték

Gyermekek
száma

Elért
% érték

Gyermekek
száma

Elért
% érték

Gyermekek
száma
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90%
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81%
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78%
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63%
62%
56%
értékelhetetlen

0
0
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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1 fő
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1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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1 fő
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2 fő
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2 fő
1 fő
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1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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99%
98%
97%
96%
94%
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12 fő
2 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
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3.

Iskolaérettségi vizsgálat
eredménye

4.

Szülői kérés alapján
óvodában maradó
gyermekek száma

18 fő

5.

Elköltözők száma

1 fő

6.

2015 szeptemberében
iskolakezdők száma

7.

Iskolaérettségi vizsgálat
csoportos eredménye

13 fő

1 fő

1 fő

7 fő

20 fő

77,6%

84,9%

97,7%

Ballagó nagycsoportosainknak sikeres iskolakezdést kívánok:

Puskás Szilveszterné
Intézményvezető

Nőnap
Hallottad már anyukám? Most tudtam meg éppen,
Nőnap van, mint eddig is, Volt már minden évben.
Mondta is az óvó néni, Hogy ma, világszerte,
Minden anyut, minden nőt, Forrón ünnepelnek.
Ma én, magam fölmosok, elmegyek a boltba,
S neked kötök a mezőn, virágot csokorba.
Nem olyan nagy munka ez, Hamar készen lennék,
Ma én olyan jó leszek, Mint – mint sohasem még!
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Sződi első helyezés az óvodások országos rajzpályázatán
A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rajzpályázatot hirdetett iskolába
készülő óvodások számára „Egyszer volt, hol nem volt” címmel. A pályázatra sok száz alkotás érkezett szerte az országból, köztük a sződi óvodások képeivel.
Szülőként kellemesen meglepődtünk, amikor óvó néni átadta a meghívót a díjátadó ünnepségre, mert gyermekünk helyezést ért el. Izgatottan érkeztünk a rendezvény helyszínére,
Budapest belvárosában az Erzsébet-híd lábánál található patinás épületben működő Ward
Mária katolikus iskolába.
Barátságos teremben fogadták a résztvevőket, ahol
már sok óvodás, szülő és
pedagógus várakozott csendesen beszélgetve. Az iskola egyik tanulója verset, egy
tanárnő pedig kedves mesét
mondott a gyerekeknek,
ezután megkezdődött az
eredményhirdetés. A helyezettek neveit fordított sorrendben olvasták fel, akik
boldogan vették át a nekik
szóló ajándékcsomagot. Utoljára a két gyermek között megosztva odaítélt első helyezés egyik gazdája, a sződi Katica csoportos Csapó Szilvia Vilhelmina neve hangzott el, aki az óvodában hallott „A szegény csizmadia és a Szélkirály” című mese egyik jelenetét vetette papírra, a paraszt bácsi és a forgószél párbeszédét. (A képen a nyertes alkotás.) A díjátadást követően egy kellemes uzsonna és kézműveskedés zárta a gyerekprogramot.
A pályázatra beérkezett legjobb alkotásokból kiállítás nyílt az iskola falai között, amely 2015. február 23. és március 23. között tekinthető meg. (Budapest, V. kerület Irányi u. 3.)
A rajzok között kutakodva hamar ismerős nevekre bukkantunk. Kiállításra kerültek Czinege Milán, Frantal Fanni, Gál-Borus Lujza, Garaba Hunor, Hanzély Boglárka, Hertel Csanád, Hertel Csenge, Horváth Bence, Kalauz Lara, Kiss Elizabet, Mészáros Dóra, Szügyi Petra, Varga Nimród és Vasi Fanni Viktória sződi Katica csoportos óvodások képei is, akik pályázatát oklevéllel díjazta a kiíró.
Köszönjük a Katica csoport két óvó nénijének, Tomecskó Mihályné Ica néninek és Mikó Gáborné Ági néninek áldozatos és
hozzáértő felkészítő munkájukat, amellyel gyermekeinket biztos kézzel és nagy szívvel terelgetik a számukra kijelölt úton, teret engedve kibontakozó fantáziájuknak, kreativitásuknak, tehetségüknek. Szintén köszönet illeti az óvoda vezetését és dolgozóit azért, hogy az óvodáknak szóló információtengerben megtalálják az ilyen és hasonló színvonalas pályázatokat, programokat.
Kovács Adrienn és Csapó Zoltán szülők
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Könyvtári hírek, könyvtári programok, rendezvények
Könyvtári hírek, könyvtári programok
A látogatók körében a sződi könyvtár a digitális korban sem
veszít vonzerejéből. Kellemes, kommunikatív, vonzó hely. Láthatóan jól érzi magát benne mindenki, fiatalok, idősebbek egyaránt. Könyvtárunk munkára és pihenésre is alkalmas hely, a gépparkon kívül kényelmes kanapén, babzsákokon lehet tanulgatni, olvasgatni.
„ Az embereknek annál nagyobb az igénye találkozásokra minél
többet ülnek magukban a számítógépek előtt.”
Petra Hanke
Vörös Laura a sződi könyvtár leggyakoribb fiatal látogatója

Február 15-Versmondó verseny felnőtteknek
Furcsának tűnhet, hogy egy olyan rendezvényről írok amit nem
tudtunk megtartani, jelentkezések hiánya miatt. Nem fogom fel
kudarcnak, nem gondolom, hogy Sződön a felnőtt lakosokat nem
érintik meg a versek, nem olvassák, nem szavalják kedvenceiket.
Gondolok inkább arra, hogy több ösztönzés, talán bátorság kell a
jelentkezéshez. Sok- sok településen gyönyörű hagyomány a szép-

korúak versmondása, hátha itt is örömöt tudunk mi felnőttek is
okozni azzal, hogy tehetséges költők gyöngyszemeit tolmácsoljuk
és közben együtt vagyunk, egymástól tanulunk, egymásnak drukkolunk és nem utolsó sorban kulturálisan fejlődünk. Ígérem, hogy
azon kevesek akik jelentkeztek, és azok is akik most nem tették kapnak még lehetőséget a kibontakozásra, mert nem adjuk fel!

Március 4- Virág László Gábor
magyarságkustató, teológus előadás sorozata

Virág László Gábor és a szkíták
A világjáró klub keretén belül március 4-én, 18 órakor kezdetét vette egy nagyon izgalmas történelmi előadássorozat, amely
13 részből áll. Az előadó: Virág László Gábor, Sárospatakon született. Filozófiatörténeti és teológiai tanulmányokat folytatott a
Budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. Őstörténeti kutatásokat a kilencvenes évek közepétől folytat. Önálló kutatási területei a természet-filozófiai kozmológia és a történetfilozófia. Közel tíz évet élt a Pilis hegységben, ahol a helyszínen tanulmányozta az ősi szakrális központokat, valamint Attila nagykirály
elveszett városát kutatva, és lóháton bejárva a pálosok régi élőhelyeit. Magyarságkutatóként tanít, valamint rendszeresen tart előadásokat és kurzusokat, konferenciákon vesz részt.
A szerdai előadás ŐSEINK A SZKÍTA ÍJFESZÍTŐ NÉPEKbevezető előadás, amely bemutatja a sztyeppe-övezet lovas nomád
népeit Nimród királytól napjainkig. A szkíta név gyűjtőfogalom,
azonos kultúrájú és életmódú laza szövetségben élő népek csoportja, melynek késői tagja a magyar nép is.
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A következő előadás április 1-én, 18 órakor lesz, a Faluház
könyvtárában. A következő témák:
•
Amazonkirálynők a Földközi-tenger medencéjében
•
Szauromata sárkányok a magyar Alföldön
•
Atilla Nagykirály és a Római Birodalom vége
•
Árpád népének első szállásterülete
•
Szent László lovagkirály
•
Árpád-házi Szent Erzsébet és a Rákóczi-család kapcsolata
•
Mátyás király csillagai
•
A pálosok égi nemzetsége
•
Magyar nagyasszonyok
•
A Pilis misztériuma
•
Buddha 12 éve
•
Kozmikus intelligencia

Január 17- A magyar kultúra napja
Telis telt házzal ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját Sződön a Faluházban. A plakátról látni, hogy színes, mozgalmas, értékes rendezvénynek lehettünk szem és fültanúi. Hálásan köszönöm a sződieknek a fellépést és azt, hogy eljöttek
és ünnepeltek velünk lelkes, tapsos nézőként is. Külön köszönet a Hunyadi János iskola diákjainak és Pálinkás Piroskának a különleges dekorációért, Hárs Annának a gyönyörű
versért, a Hagyományőrző asszonyoknak a nótákért és végül,
de nem utolsó sorban a sződi ovisoknak, akik mindig valami újdonsággal, valami széppel készülnek a kultúra napjára. Könyvtárosként köszönöm Vörös Laurának, hogy példát
mutat korosztályának a könyvekhez, olvasáshoz való hűségével, szeretetével.
• Neumark Zoltán népszerű zongoraművész, korrepetitor, színházi produkciók zenei
vezetője.
• Dohányos Ágnes grafikus művész volt a kultúra nap
egyik kiállítója. Ágnes rövid
biográfiája:
1984 március 9 Medgyesháza
Teltházas Kultúra nap
Mint minden évben természetesen most is vendégeink
voltak a rendezvényen, jelenlétükkel emelték a program
színvonalát, erősítették bennünk azt, hogy a kultúra kezét
ne engedjük el, mert nélküle
elveszünk a nagyvilágban.
Vendégeink:
• Tokody Ilona Kossuth és
Liszt Ferenc-díjas operaénekes (szoprán), érdemes és kiváló művész, a Hallhatatlanok Társulatának örökös tagja. Európa és Amerika számos nagyvárosában és operaházában vendégszerepelt.Partnere volt Plácido Domingo és
José Carrerasznak. 1992-ben
egyik legemlékezetesebb fel-

lépése volt a José Carreras�szal tartott közös áriaest a budapesti Népstadionban. A katalán művészhez szoros barátság köti. 1996-tól az Operaház örökös tagja. A művésznőt
zongorán kísérte.
Dohányos Ágnes
grafikus művész

Tokody Ilona
operaénekes

2003 Békéscsabai Gimnázium Művészeti Szakközépiskoka-alkalmazott és kép grafikus
2007 Kaposvári Egyetem
Művészeti Főiskolai Kar-rajz –
vizuális kommunikáció tanár
2006 MASK Smink és
Maszkmester Oktató Ügynökség, sminkmester

Munkái csoportos és egyéni kiállításokon egyaránt szerepeltek.
Díj: Békécsaba, Városi
Könyvtár 2002. Illusztrácós
Pályázat I helyezett
Legfontosabb grafikai munkái 2003-tól napjainkig:
könyvborítók, illusztrációk,
arculattervezés, csomagolástervezés, portré.
Ági személyes kötődése
Sződhöz 3 évre nyúlik vissza.
Családjával 2011-ben költöztek Sződre, előtte Budapesten
laktak. Hosszú ideig kerestek
olyan Pest megyei települést,
ahol békés, családias környezetben tudnák felnevelni gyermekeiket. Másfél év keresgélés
után találtk rá Sződre és a kezdeti jó benyomásaik azóta csak
erődödtek.
Kedves Ági, gyönyörű munkáidat csodáltuk, várunk még
sok ilyen szépséget a Faluházba és kívánunk neked alkotói sikereket és szép, tartalmas
családi életet.
• Simorka Sándor szobrász, a kultúra nap másik kiállítója 1961-ben született Kemecsén.
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Mesterei:
Kő Pál.
1976-80: Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola,
Szeged;
1986-91: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Kő Pál.
1987: Szent István-pályázat, díja; 1988: Baudelaire: Romlás virágai pályázat II. díj; 1991: Nagy Lajos Képzőművészeti díj; 1994:
41. Vásárhelyi Őszi Tárlat, a szövetség díja. Rákoskerten él. Aktívan
foglalkozik éremművészettel és grafikával is.

Simorka Sándor
szobrászművész

Köztéri művei
II. világháborús emlékmű (1988, Prügy)
II. világháborús emlékmű (színezett beton, 1989, Levelek)
utcanévtábla (bronz, 1989, Heves)
dombormű (1989, Budapest, Csanádi Általános Iskola)
Turul madár (1990, Bekecs)
Apokalipszis (márvány, 1991, Nyergesújfalu, Temető)
Lovas-gyíkos szökőkút (1992, Budapest, XVII. ker., OTP).

Simorka úr alkotta
Szent László szobor

Egyéni kiállítások,
válogatott csoportos kiállítások

Szadaiak vendégségben

Kiállítás megnyitó
Kedves Simorka úr! Csodálatos alkotásaihoz gratulálunk, kívánjuk, hogy méltó helyüket találják meg kiállításokon, otthonokban. Gyöngyszemeket láthattunk a Faluház klubszobájában. Köszönet Puskás Szilveszter alpolgármester úrnak a művész ajánlásáért.
• Kardos Tibor sződligeti szombrászművész nyitotta meg a
két kiállítást, művészi és emberi érzékenységgel moderálta a be-

szélgetéseket, hozzáértően méltatta a kiállítók munkáit. Köszönjük szépen!
• Szadai Czibere együttes már szinte rendszeres vendégei a
sződi rendezvényeknek. Erre a jeles napra Nyárádmogyorósi székely táncot hoztak. Produkciójukat hangos taps követte.
• Csörgődió Trió- a kultúra nap színpadi záróakkordja. A tehetséges Triótól moldvai csángó muzsikát hallottunk, zenei barangolást Somogyországból Csángóföldig.

Csörgődió Trió

Kardos Tibor szobrászművész és az ünnepelt alkotók

A zenekar tagjai Benedek Krisztina ének, dob, Joób Emese ének, koboz, citera, Petris Szabolcs ének, kaval, tilinkó, népi
furulyák, duda. Mindhárman a Gödöllői Chopin zeneiskola tanárai.
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Faluház

Gőzliba

Ági művészsarok

Január 22-Színházi látogatás
A sződi „színházasok” Szabó Magda: Abigél című regényének
musical változatát nézték meg Budapesten, a Magyar Színházban!
Kocsák Tibor-Somogyi Szilárd-Miklós Tibor

Abigél
Egy nagyszabású, új magyar musical a Budapesti Operettszínház repertoárján!
2004 nyarán a Kossuth-díjas írónő Álarcosbál regényéből Somogyi Szilárd igazi musicalcsemegét készített. Magda néni természetesen látta ezt az előadást, és nagyon boldog volt, hogy a
musical műfajában is megjelenik. Igazán ez „törte meg a jeget”,
hiszen sokan sokszor kérték tőle az Abigél című regényt is, hogy
musicalt írjanak belőle. Az Álarcosbál sikere után az ifjú rendező
kapta meg tőle ezt a lehetőséget, s írta meg az Abigél című musical szövegkönyvét. Társa lett a munkában Kocsák Tibor zeneszerző és Miklós Tibor dalszövegíró, akik már korábban, a Rock
Színház idején vittek sikerre zenés műként olyan irodalmi remekeket, mint a Légy jó mindhalálig vagy az Anna Karenina.
A musical új aspektusból közelít a csodálatos szívet melengető, síros-nevetős történethez. Az egész Gina, a tizenéves gimnazista lány egy drámai pillanatban történő visszaemlékezése, életének egy meghatározó korszakának újraélése. A fordulatos regény lehetőséget ad egy eddig nem látott színpadi adaptációra!
Nem árulunk el titkot, ha kimondjuk, hogy a mai fiatalok
vajmi keveset olvasnak. Ez a darab hidat képez majd. És biztos felkelti az érdeklődést a fiatalokban, ha megnézik a musicalt, hogy elolvassák a regényt vagy Szabó Magda más műveit,
és megnézzék az Abigél című filmet is.
Szabó Magda így ajánlotta kis hősnőjét nekünk:
„1943-ban Gina elbúcsúzik otthonától és azoktól, akiket szeret, mert az apja beadja a híres árkodi intézetbe. A kis gimnazistát a rideg világ, a szokatlan kegyetlen törvények lázadásra késztetik. Ám megtud valamit, ami maradásra bírja, önként vállalja a
rabságot… Hogyan igazodik el a kis tizenéves lány ebben a felnőtttitkoktól terhes világban? Vajon hihet-e a naiv diáklegendákban,
amelyet a kertben álló, korsós leányt formázó szobor alakja köré fon
a lányok képzelete? Írjon talán ő is levelet Abigélnek, aki mindig segít a bajbajutottakon…”
Koprodukció a Magyar Színházzal

Január 31. - Nosztalgia buli

Hagyományőrző asszonyok

Február 7 - Sződi Székely nap
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Szélyes Sándor
Székely Karácsony
Hóba temetkezett csíki havasokon
Áron egymagában, fönn a Madarason
Uram, fohászkodik, Fiad megszületett.
Karácsony este van, hogyha megteheted
Te, aki rendezed ezt a nagy világot,
Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot.
Hallottalak Áron, de nem mondottad kinek.
A népemnek, Uram, szegény székelyeknek.
Az Úr kicsit hallgat, majd így szól:
Áron jókedvemben kaptál,
legyen úgy, nem bánom,
de még mielőtt a kérést teljesíteném
valamit meg kéne magyarázni nékem.
Én a székelyekről hallottam eleget,
mondtak már rólatok hideget, meleget.
Tudom, hívők vagytok, sokat imádkoztok,
de szidásomban is világelsők vagytok.
Hallom, magatokat székelyeknek valljátok,
s kiválasztott népem neveit hordjátok
Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid,
az egész Biblia egész Ábrahámig,
Ha jól meggondolom, szinte már
úgy vélem, hogy Csicsó Názáret s Ditró Jeruzsálem.
Aztán, ha jól értem magyar beszéded,
s mégis a székelyek boldogságát kéred.
Miféle náció, mert a nyelve magyar.
Ó, Uram, szólt Áron, hisz a székely is magyar
Csak egy kicsivel több,
Úgy legalább három vagy négy fokkal.
Ott álltak a fenyők keményen vigyázva,
gyertyák pislákoltak ezer csíki házban,
megkondult Csíksomlyó Máriás harangja.
Szelíd korholással szólott az úr hangja:
Jól van Áron fiam, és most tartsunk rendet,
Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent.
Én megértettelek, és most érts meg Te is,
Kicsit ezért több a szenvedéstek is.

Faluház
Nem volt hiábavaló másodszorra Székely napot tartani Sződön.Sőt, a rendezvényt
idén többen látogatták mint
2014-ben, bár a tavalyi program is maradandó élmény.
Bizonyos értelemben a forgatókönyv hasonlított a tavalyira, más értelemben meg teljesen eltért tőle.
A Helembai család kürtös
kalácsa mint hívogató székely
finomság ebben az évben is
bizonyított. A kiváló sütemények, padlizsánkrémek, pálinkák, borok amit a résztvevők hoztak ezt az estét is „bearanyozták”, beszélgetésre fakasztották a jelenlévőket. Mikes László szakács nagyon finom székely káposztája, mindenki ízsésvilágát kielégítette.
Közösen énekeltük a székely
himnuszt , volt kiváló élő
zene/Fix Simm zenekar, székely tánc/Antal Édua és Horváth Viktor szadai táncosok,

vers és gyönyörű székelyföldi
tárgyak, amit szintén a jelenlévők hoztak bemutatásra.
A székely nap ez évi érdekessége egy Kerekasztal beszélgetés-sel kezdődött, amit
Puskás Szilveszter alpolgármester úr moderált. Beszélgető partnereknek olyan ismerősöket választott, akik valamilyen módon kötődnek Erdélyhez, Székelyföldhöz. Érdekes,
őszinte vallomások hangzottak el. A beszélgetésekhez a
nézők is csatlakozhattak, ettől még izgalmasabbá vált a
dialógus. Személyes „székelységekről” Fördős Attila, Vác
város polgármestere, Prekopa
József, Erdélyi Balázs, Volentics Mihály és Buzogány Márta nyilatkozott.
Az este természetesen hangosan, jó hangulatban és szeretetben zajlott. Nem tettünk
pontot a végére, jövőre folytatjuk!

KÖSZÖNÖM SZÉPEN PUSKÁS SZILVESZTER
ÚRNAK,HOGY SZÉKELY NAPI ÁLMAIMBAN ÉS AZ ÁLMOK KIVITELEZÉSÉBEN A PARTNEREM VOLT.
KÖSZÖNET HERTEL ZOLTÁN SZÍKVIZESNEK,HOGY
A KULTÚRA NAPJÁT ÉS A SZÉKELY NAPOT FINOM
SZOMJOLTÓJÁVAL TÁMOGATTA!

Beszélgetőpartnerek

Puskás Szilveszter az est moderátora
Mikes László, a szakács

Székely tánc

A cikkeket írta: Buzogány Márta.
A fotókat készítette: Erdélyi Dominika és Puskás Szilveszter

