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SzÃ-nes program az Ady napokon
Tuesday, 13 December 2011

Tizenkilencedik alkalommal rendeztek Ady napokat a pÃ¡rkÃ¡nyi Ady Endre AlapiskolÃ¡ban. Az egy hetes rendezvÃ©ny
ismÃ©t gazdag programot kÃ-nÃ¡lt az intÃ©zmÃ©ny diÃ¡kjai szÃ¡mÃ¡ra.

MÃ-g az alsÃ³ tagozatosok terepjÃ¡tÃ©kon Ã©s kÃ©zmÅ±ves foglalkozÃ¡sokon vettek rÃ©szt, a 9. Ã©vfolyam tanulÃ³i a
diktatÃºrÃ¡krÃ³l nÃ©ztek filmet, majd hallgattak elÅ‘adÃ¡st. Farkas Zsolt atya, GaramkÃ¶vesd plÃ©bÃ¡nosa az extrÃ©mizmusrÃ³
beszÃ©lt. Fodor Zsuzsanna, iskolaigazgatÃ³ szerint a cÃ©ljuk az volt, hogy bemutassÃ¡k a gyerekeknek a nÃ¡ci Ã©s a
kommunista diktatÃºrÃ¡k jelkÃ©pei kÃ¶zti pÃ¡rhuzamot Ã©s felhÃ-vjÃ¡k a figyelmet arra, hogy eme jelkÃ©pek mÃ¶gÃ¶tt Ã¡rtatla
Ã¡ldozatok milliÃ³i vannak. IdÃ©n elÅ‘szÃ¶r tartottak SzitakÃ¶tÅ‘-napot (a SzitakÃ¶tÅ‘ egy magyarorszÃ¡gi gyermeklap). Ezen a
napon az Ã¶tÃ¶dikesek az iskola kÃ¶nyvtÃ¡rÃ¡ban â€žkÃ¶nyvtÃ¡rbulinâ€• vettek rÃ©szt. Volt kerÃ¡mia- Ã©s Ã¡svÃ¡nykiÃ¡llÃ-tÃ¡
karÃ¡csonyi dÃ-sz kÃ©szÃ-tÃ©s. A hatodikosok a helyi mÃºzeumban ismerhettÃ©k meg kÃ¶rnyÃ©kÃ¼nk nÃ©pszokÃ¡sait. A
hetedikesek a drogmegelÅ‘zÃ©ssel foglalkoztak. ÄŽurÃ¡s MÃ¡rk atya, Kisgyarmat plÃ©bÃ¡nosa interaktÃ-v jÃ¡tÃ©kkal kÃ©szÃ¼
drogokkal kapcsolatban. MegnÃ©ztÃ©k a Karesz vÃ©gakarata cÃ-mÅ± magyar dokumentumfilmet is, mely a droghalÃ¡lban
elhunyt 21 Ã©ves GÃ¡spÃ¡r Karesz leÃ©pÃ¼lÃ©sÃ©nek folyamatÃ¡t kÃ¶vetve a szenvedÃ©lybetegsÃ©gek okait Ã©s kÃ¶vetke
tÃ¡rja fel. A nyolcadikosokat vidÃ¡mabb kÃ¶zegbe, AfrikÃ¡ba kalauzolta el BacsÃ³ PÃ©ter tanÃ¡r Ãºr, a â€žTitokzatos-e mÃ©g
Afrika?â€• tÃ©mÃ¡jÃº elÅ‘adÃ¡s segÃ-tsÃ©gÃ©vel, majd feltehettÃ©k kÃ©rdÃ©seiket Mouanda Magloire, afrikai szÃ¡rmazÃ¡sÃº
gyÃ³gyszerÃ©sznek. A rendezvÃ©ny utolsÃ³ napja a kilencedikeseknek Ã©s a nyolcadikosoknak szeretett volna segÃ-tsÃ©get
nyÃºjtani a pÃ¡lyavÃ¡lasztÃ¡sban. TÃ¶bb rÃ©giÃ³beli szakkÃ¶zÃ©piskola foglalkozÃ¡sok Ã¡ltal prezentÃ¡lta egyes szakjait. DÃ©
az intÃ©zmÃ©nyek vezetÅ‘ivel, diÃ¡kjaival egyÃ¼tt rendhagyÃ³ szÃ¼lÅ‘i Ã©rtekezletre vÃ¡rtÃ¡k a kilencedikesek szÃ¼leit. A tan
diÃ¡k focimeccset idÃ©n a tanÃ¡rok nyertÃ©k. Fodor ZsuzsannÃ¡tÃ³l azt is megtudtuk, hogy rajz Ã©s fotÃ³pÃ¡lyÃ¡zatot is hirdette
melynek tÃ©mÃ¡ja: â€žA hely, ahol Ã©lÃ¼nkâ€•. A rajzpÃ¡lyÃ¡zatba az alsÃ³ tagozatos kisdiÃ¡kok Ã©s az Ã³vodÃ¡sok is
bekapcsolÃ³dtak. A fÃ©nykÃ©pek kiÃ©rtÃ©kelÃ©se a tavaszi ZÃ¶ld hÃ©t keretÃ©n belÃ¼l lesz. A diÃ¡koktÃ³l a szÃ©p kÃ©pek
olyanokat is vÃ¡rnak, melyek a javÃ-tÃ¡sra vÃ¡rÃ³ kÃ¶rnyezetet is bemutatjÃ¡k. MeghirdetÃ©sre kerÃ¼lt a â€žKi tud tÃ¶bbet
KalotaszegrÅ‘lâ€• cÃ-mÅ± levelezÅ‘verseny is, amely a KalotaszentkirÃ¡lyi testvÃ©riskola kÃ¶rnyÃ©kÃ©nek a megismerÃ©sÃ©
A verseny gyÅ‘ztesei hamarosan ellÃ¡togathatnak az erdÃ©lyi telepÃ¼lÃ©sre. Az iskola folyosÃ³jÃ¡n â€žA hazÃ¡Ã©rt Ã©s a
szabadsÃ¡gÃ©rtâ€• tÃ©mÃ¡jÃº RÃ¡kÃ³czi projekt kiÃ¡llÃ-tÃ¡s lÃ¡thatÃ³, amelyet a 7. Ã©vfolyam tanulÃ³ kÃ©szÃ-tettek a RÃ¡kÃ³
szabadsÃ¡gharc leverÃ©sÃ©nek 300. Ã©vfordulÃ³ja alkalmÃ¡bÃ³l. A LÃ©da GalÃ©riÃ¡ban VÃ©szabÃ³ NoÃ©mi, szentendrei
festÅ‘mÅ±vÃ©sz mutatkozik be csodÃ¡latos kÃ©peivel. Mint kiderÃ¼lt, a vÃ¡ros anyagi helyzetÃ©re valÃ³ tekintettel sok minden
sajÃ¡t berkeken belÃ¼l prÃ³bÃ¡ltak megoldani. Az egyik napon az iskola csoportjai, az Ady Street zenekar Ã©s a
CsÃ¡ngÃ¡lÃ³k szÃ-njÃ¡tszÃ³ csoport lÃ©ptek fel. A rendezvÃ©nyt az iskola szÃ¼lÅ‘i szÃ¶vetsÃ©ge tÃ¡mogatta. A RÃ¡kÃ³czi
SzÃ¶vetsÃ©g az Ady napok megnyitÃ³jÃ¡n adta Ã¡t az elsÅ‘sÃ¶k szÃ¼leinek a tÃ¡mogatÃ¡st.
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