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ROTARY CSEREDIÁKOK NYELVI VERSENYE

Széphalomban a Magyar Nyelv
Múzeumában rendeztük meg
a külföldi cserediákok magyar
nyelvi versenyét.
Az írásbeli kérdések nem csak
nyelvismeretéről szóltak, de a
nyelv ismeretén keresztül kicsi a
történelem, földrajz és kultúra is teret kapott. 24 feladatra 149 pontot
szerezhettek a diákok. 16-an 70%
feletti teljesítményt nyújtottak. Az
előzetesen meghirdetett feladatok lehetőséget adnak a gyengébb
magyar tudással rendelkező diákoknak is az eredményes szereplésre. Idén nagyon nehezen érkeztek a feladatok, 5 ismételt felhívás
eredményeként csak 21 diák küldte el az előzetes feladatokat. Ezeket vártam volna tőlük: küldj fény-

képet arról hol jártál Magyarországon, küldj, fényképet arról mit vinnél szívesen haza, és írj le egy magyarországi élményedet magyarul.
Úgy gondolom egyik sem bonyolult. Pénteken a szóbeli tudásé volt
a főszerep. A Magyar Nyelv Múzeuma élőmúzeum, és partner abban, hogy megtöltsük élettel. A
délelőtt folyamán, minden cserediáknak beszélni kellett a mindennapjaikról, az iskoláról, a családról
és a fogadó városról magyar nyelven. A szóbeli okozta stressz levezetésére a cserediákokkal az újhelyi kalandparkban 1 élményelemet
kipróbáltunk, az oda vissza utat a
Futrinka gumikerekes kisvonattal tettük meg. A Futrinka nagy élmény: nyitott kocsik, lassan halad-

va alkalmat ad a nótázásra, amit ki
is használtunk. Ebéd után ismét az
élőszóé volt a főszerep, ekkor már
a Rotary kormányzó asszonya is
csatlakozott a zsűrihez. A szóbeli feladatok egyik izgalmas része
a vers és az ének, ki miben akarja megmutatni magát. Egy brazil
cserediáklány bátorodott fel gitározott és énekelt. Repül az idő…,énekelte. A levegő megállt, az érzelmek a szemekbe szöktek, nagyszerű előadás volt. Az előzetes, az
írásbeli és a szóbeli feladatok öszszesített pontszámai adták a végleges eredmény. Az eredményhirdetés után még közösen elénekeltük a
Jatlag zenekar ismert számát a Repül az idő-t, zengett a ház, áramlottak az érzelmek. Minden évben
ugyanaz, de mégis más a magyar
nyelvi verseny. Én azt tapasztalom,

mindig vannak olyan rotarys cserediákok, akik jól elsajátítják a magyar nyelvet. Ha a cserediák beszél magyarul, akkor a környezetében, iskolájában, lakóhelyén sokkal több barátja van, és sokkal több
tapasztalata van Magyarországon.
Ha beszél magyarul, akkor a családhoz, az iskolához, a klubhoz
és a fogadóvároshoz való kötődés
erősebb. A tőlünk kiutazó rotarys
cserediákoknak hasonló élményeik vannak. Köszönetemet szeretném kifejezni a verseny lebonyolításában segédkező klubtársaimnak, segítő hozzátartozóknak és
azoknak, akik nemes szívvel támogatták a rendezvényt, hogy ilyen
színvonalon tudtuk megrendezni.

SZENT ÉJ - PÜNKÖSD A HEGYEN
Több százan várták közös imával a szentlélek eljövetelét a
Szár- hegyen a Szent István kápolnánál. A Hegyközi Karizmatikus Megújulás szervezésében
június harmadikáról negyedikére, azaz pünkösd vasárnapot
megelőző éjszaka virrasztás volt
a Szár-hegy tetején a Szent István Kápolnánál.
Szentlélekváró szentségimádással
zárult az a kilenc hónapon át tartó
folyamat, amikor a karizmatikusok
minden hónap elő péntekén egy
órás szentségimádást tartottak
ugyanitt. Még a leghidegebb januári mínusz 22 fokos hidegben is
több mint harmincan zarándokoltak el a kápolnához. A pünkösdöt
megelőző szombaton a hívek egy
része Sárospatakról indulva gyalogosan zarándokolt át az újhelyi virrasztásra. A szentségimádás
délután fél 5-kor rózsafüzér imádsággal kezdődött, majd dicsőítések voltak. Az este hat órai szentmisét Szabó József egri spirituális
atya tartotta, majd tanúságtételeket
és tanítást hallgattak a hívek. A tanúságtételek keretében olyan házaspárok tettek tanúbizonyságot
Istentől, akik az ő segítésével találták meg a jó utat. Például megszabadultak a drogok és az alkohol
rabságából és ma már két gyermekkel boldog családi életet élnek. Az
éjszaka folyamán közös és egyéni csendes imákkal várták a szent-

lelket a virrasztás részvevői. Az
éjszakai szentségimádás a reggel
hat órai szent misével ért véget. A
Hegyközi Karizmatikus Megújulás
evangelizációs imacsoport. Mintegy 20 alkalommal volt eddig a
hegyközi templomokban egy vagy
több napon át tartó imádkozás. Ennek keretében olyan világszerte ismert tanítók is hirdették az evangéliumot, mint Joseph Vadakkel atya,
John Baptist Bashobora atya vagy
Margaritha Valappila nővér illetve Zacharias Thudippara atya. A
Legméltóságosabb Oltáriszentségről Nevezett Kongregáció tagja,
Vadakkel atya 2016 augusztusában
tartott háromnapos lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat végén nagyszabású egész éjszakán át tartó virrasztásos szentségimádás szervezésére kérte a híveket, a szentlélek
kiáradásáért, a lelki megújulásért.
A sátoraljaújhelyi Szár- hegyet választották, ahol 2016 szeptemberétől szentségimádási órát tartottak a
Szent István kápolnánál. Ezzel az
ima kilenceddel készültek szentlélek eljövetelének ünnepére és az
egész éjszakán át tartó szentlélekváró szentségimádásra. A pünkösdi virrasztással lezárult az ima kilenced, de a karizmatikusok továbbra is szentségimádást tartanak
a Szent István kápolnánál minden
első pénteken.
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