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Furulyaszóval bűvölik el
a vájt fülű közönségüket
Dóra és Gréta komolyan
vette a komolyzenét,
előadásuk immár elmaradhatatlan része a
bogáti ünnepségeknek.

Egy örökkévalóságnak tűnő percig úgy tűnt,
fújhatják... Na nem a furulyájukat, amikkel színpadra
álltak a 15. Bogáti Forgatagon,
hanem az előadást. A technika
ördögét azonban hamarjában
„pokolra küldték” a hangtechnikusok, így útjára indulhatott a Titanic betétdala a nyírbogáti Vántus
István Általános Iskolából nyáron elballagott
két végzős, Garai Dóra
és Goda Gréta furulya-előadásában.
A jól megérdemelt taps után a
„színfalak mögött” a két barátnő örömmel
mesélt lapunknak arról, hogyan kerültek
kapcsolatba a
muzsika világával, miért
pont a furulyára esett a választásuk,
mennyi
időt és energiát
áldoznak a szabadidejükből
próbákra, fellépésekre, milyen sokat köszönhetnek
felkészítőjüknek, Szerencsi
Imre református lelkésznek. Gréta és Dóra a Bogáti Forgatagon is fellépett
NYÍRBOGÁT.

Sok szép emléket és fotót őriznek a diákok és kísérőik az erdélyi utazásról

FOTÓ: ISKOLA

Határtalan szünidő
Koszorúzással emlékeztek meg Szent László kunok ellen vívott
csatájáról.

NYÍREGYHÁZA. A tanév kezdete

kiváló alkalom, hogy visszagondoljunk a szép emlékként
őrzött, meghatározó közösségi élményeinkre, köztük arra,
hogy 5 napot tölthettünk Erdélyben. Többek között túráztunk a Tordai-hasadéknál,
majd a sóbányában láttuk,
hogyan dolgoztak régen a
bányászok. Megtapasztaltuk,
milyen kíváncsi Echó, aki
akár 26-szor is képes viszszahangozni a neki feltett
kérdést (persze csak akkor,
ha elég hangosak vagyunk).
Jártunk Cserhalomnál, ahol
koszorúzással emlékeztünk
meg Szent László kunok ellen
vívott csatájáról.
A dornavátrai libegőn
Bepillanthattunk a besztercei
Andrei Muresanu Főgimnázium életébe, történetébe.

Az iskola udvarán 2012-ben
elhelyeztek egy emlékművet,
címert, ami a város nevezetességeit ábrázolja. A gimnázium különlegessége, hogy a
tornacsarnokban ma is az eredeti, az 1900-as évek elején
készült kazettás mennyezet
látható. Besztercén meglátogattuk a híres gótikus templomokat, látványosságokat.
A város címerével, a csőrében
patkót tartó struccal mindenütt találkoztunk.
Tacson nagy élmény volt
kipróbálni, milyen gyékényt
fonni, ezzel is ápolva a népi

Kallós Zoltán
egész életét a
gyűjtőmunkájának szentelte.
TÓTH CSILLA

hagyományokat. Legjobban
a Kolibica-tó és környéke, valamint a libegőzés tetszett. A
Kolibica-tó egy bányató, amit
gyönyörű hegyek vesznek
körül. A dornavátrai libegőn
ülve megcsodálhattuk Románia hegyláncait.
Válaszúthoz érkeztünk
Jártunk Kiszsolna középkori
templomromjánál, melynek
falain feltárták a világhírű
Giotto-festmény, a Navicella
másolatának részleteit. A következő állomásunk Válaszút
volt, ahol a Kallós Zoltán
Néprajzi Gyűjteményt néztük
meg. Kallós Zoltán egész életét a gyűjtőmunkájának szentelte, számos díjat és kitüntetést kapott munkásságáért. A
múzeumban az általa összegyűjtött tárgyak vannak.
Jó volt olyan helyekre eljutni, amelyek régen Magyarországhoz tartoztak.
TÓTH CSILLA,
SZENT IMRE KATOLIKUS
GIMNÁZIUM, NYÍREGYHÁZA
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Négy generációt szólítottak meg

EZEN TERMÉK
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A kép illusztráció.
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AUGUSZTUS 29-TŐL**
KIZÁRÓLAG A LIDL-BEN!

MEGÉRKEZTEK
A LEGFRISSEBB
KEDVENCEK!
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Szeptember 12. csütörtök 800 órától

GYŰJTSD ÖSSZE
MIND A 24-ET!

2 x 160 g

-21%

1 DB EXTRA STIKEEZ
EZEN TERMÉK
VÁSÁRLÁSA ESETÉN

DULANO

Mini virsli

Sertés / pulyka
1 kg = 1 622 Ft
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További részletek
a lidl.hu/stikeez oldalon.

**Az akció időtartama: 2019.08.29. - 2019.10.02. között, illetve a készlet erejéig. A kasszánál megvásárolható gyűjtőtasakok, gyűjtőalbumok és gyűjtőfigurák korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre,
már az akció első napján elfogyhatnak.
***A kék szélű csomagolásban lévő Stikeez figurákból minden,
üzletünkben elköltött 5 000 Ft értékű vásárlás után 1 db átvehető a
pénztárnál, kizárólag az akció időtartama alatt. (Tájékoztatjuk, hogy
az akció során minden esetben a a Lidl-nyugtán szereplő végösszeg
az irányadó!) A Stikeez figurák csak illusztrációk és az igazi figuráktól
színükben és alakjukban is eltérhetnek. FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! A játék apró, ezért lenyelés veszélye áll fenn, amely fulladást
okozhat. A Stikeez figurákat csak szülői felügyelet mellett ajánlott
használni, csak 3 évnél idősebb gyermekek számára alkalmas!

Akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak. Az árak a dekorációt nem tartalmazzák és forintban értendők. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
*
A beszállító által megadott adat, amely a termék szállításkori minimum tömegét vagy méretét jelöli.
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Az intézmény gondozottjai és dolgozói, valamint gyermekeik,
unokáik és dédunokáik is jól érezték magukat a Mátészalkai
Idősekért Közalapítvány „idősek kertjében” rendezett családi
napján, ahol színes programcsokor fogadta mind a négy
generáció tagjait.
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Szívvel-lélekkel
Gréta is a DuoArt zeneiskola növendéke volt, informatika szakon kezdi
a gimnáziumi éveket,
és Dórához hasonlóan ő sem sajnálja a
gyakorlásra, tudásgyarapításra
szánt délutánokat. – A
felkészítőnk,
Szerencsi
Imre
lelkész kiváló oktató,
türelmes,
kedves és segítőkész. Ő nem csak
furulyán, trombitán is játszik, na és
persze íjászkodik.
Mindeközben
jó
pásztora a gyülekezetnek, minden
vasárnap prédikál
a templomban. A
fiataloknak kirándulásokat
szervez,
szívvel-lélekkel dolgozik
a közösségért –
mesélte Gréta. PI
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gyümölcstartalom

Fehér szőlő

hangszerünket” Nyírbogáton:
a helyi bölcsőde átadóünnepségen, a jubileumi Forgatagon,
majd pedig augusztusban,
a Szent István-napi rendezvényen – újságolta Dóra, aki
azt is elárulta: nem csupán
művészileg tartja edzésben
magát, van egy másik hobbija is, az íjászat. Pár nap múlva azonban újra a tanulásé
lesz a főszerep az életében, a
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium angol nyelvi
előkészítő osztályában.
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A kép illusztráció.

KIVÁLÓ MINŐSÉG
CSAK ENNYIÉRT!

599

– Én 8 évig tanultam a
DuoArt zeneiskolában furulya
szakon, az idén ősztől zongora szakon folytatom a zenei
tanulmányaimat. Elsősorban
klasszikus darabokat szoktunk
játszani, például Mozart-, Händel-, Chopin-műveket, főleg
templomi hangversenyeken,
de iskolai és települési ünnepségeken is szerepeltünk már.
Különösen büszkék vagyunk
arra, hogy az elmúlt hetekben
háromszor is „megfújhattuk
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