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A Római Katolikus Plébánia 2017. április 8. napján 15 
gyermek részvételével rendezte meg hagyományteremtő céllal 
„Húsvétváró” programját. Örömmel vettük, hogy több szülő és 
nagyszülő nem csak elkísérte a gyermekeket, hanem aktívan részt 
is vettek a foglalkozáson.

A változatos program a templomban kezdődött, ahol a 
gyermekek megismerhették a húsvét vallási vonatkozásai mellett 
a néphagyományokat is. Ezt követően a parókián mindenki 
kedvére rajzolhatott, festhetett, vagy a jó időnek köszönhetően az 
udvaron labdázhatott.

A délelőttöt a közkedvelt „tojáskeresés” zárta. Egy gyermek 
sem ment haza üres kézzel. A hívők által összegyűjtött 
adományokból mindendinek jutott.

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
pénz vagy virág adománnyal hozzájárultak ahhoz, hogy a 
templomkert parkosítása beinduljon. További felajánlásokat is 
szívesen fogadunk.

Sajnálatos azonban az a tény, hogy több bejelentés is érkezett 
arra vonatkozóan, hogy a temetőben rongálás történt. 
Polgármester úr ígéretet tett kamera felszerelésére. Bízunk 
benne, hogy ez is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy 
megszűnjenek a rongálások, viráglopások.

Nagy Lászlóné

„Húsvétváró”

Pásztorok viselt dolgai
A Pásztorok viselt dolgai elnevezésű versenyre ebben az 

évben április 22-én került sor. Apával már messziről láttuk, 
hogy a Refis busz mellett már ott van Zolika meg Pistike. Így 
hárman versenyeztünk. Csaba bácsi vezette a buszt, elkísért 
minket Ági néni és Bea 
néni. Az úton sok volt a 
látnivaló, azokat a csárdá-
kat is láttuk, ahova a betyá-
rok régen betértek. Láttunk 
sok gémeskutat, hodályo-
kat. Az érkezés után a Láto-
gató központba mentünk 
be. Ági néni regisztrált ben-
nünket. Kaptunk egy veze-
tőt, Erika nénit. 10 helyszí-
nen kaptunk feladatokat, 
amiket igyekeztünk jól 
megoldani. Közben néztük 
a fesztivált, hiszen ezen a 
napon hagyomány, hogy 
kihajtják az állatokat a 
legelőre. Végül a Látogató 
központba visszatérve már 
csak az eredményhirdetés 
es egy finom ebéd várt ránk. 
A 47 csapatból 10 verseny-
zett ezen a napon és mi a 6. 

helyezést értük el. Végül a hídon megnéztük a kihajtást. Nagy 
élmény volt. Visszaérve a buszhoz, elindultunk haza. Jövőre 

újra szeretnénk menni, hiszen 4. és 5. osztályos 
gyerekek vehetnek részt ezen az országos verse-
nyen. Este fáradtan, de boldogan tértünk nyu-
govóra.

A csapat tagjai: Á. Nagy István, Berényi Zoltán, 
Simon Attila Milán 4. osztályos tanulók

Felkészítő pedagógus: Tóthné Danisovszki 
Ágnes

Simon Attila Milán
4.b

Berekfürdőn szavaltunk
Idén is megrendezték XIV. alkalommal a Berek-

fürdői Nagykun Vers- és Prózamondó versenyt, 
amelyen én 3. alkalommal vettem részt.

Egy verssel és egy prózával készültem. 
Beregisztráltunk, és kiderült, hogy csak a döntőre 
kerül sor, mivel a szokásosnál kevesebb jelentkező 
volt. Szóval beregisztráltunk és elkezdődött a 
megnyitó. Eközben az is kiderült, hogy csak egy 
művel kell indulni, ezért választanom kellett. Nagy 
tanakodás után arra döntöttem, hogy Szép Ernő 


