Februári és márciusi kavalkád Bolognában: Farsang és Húsvét a la Magyar
Iskola

2013 első negyedéve eseménydús volt a Bolognai Magyar Anyanyelvű Iskola számára is.
A februárban megrendezett farsangi ünnepségünket egy hagyományőrző húsvéti összejövetel
követte márciusban. A következő sorokban e két esemény élményeiről olvashattok.
A télűzés illetve tavasz várás hónapjaként ismert
Februárt,

mi

olaszországi

magyarok

sem

hagyhattuk eltelni farsangi ünnepség nélkül. Így
történt tehát, hogy a februári magyar óra
alkalmával

egy

vidám,

családias

hangulatú

ünnepség keretein belül elevenítettük fel farsangi
szokásaink. A terülj-terülj asztalkánkon ismét
rengeteg finomság volt megtalálható, illetve farsangi fánk is készült erre a rendhagyó
alkalomra. A gyerekeknek lehetőségük volt különféle farsangi kellékek elkészítésre, így
kreativitásuknak és kézügyességüknek köszönhetően szebbnél szebb maszkokkal mentek haza
az ünnepségről.
Március

havi

találkozásunk

alkalmával

egy

fantasztikus húsvéti ünnepséggel egybekötött iskolai
napon vehettünk részt. Bulyaki Ildikó jóvoltából, a
foglalkozás első felében tavaszköszöntő népdalokkal,
és az évszakhoz valamint magához a Húsvéthoz kötődő
népi szokásokkal ismerkedhettek meg a gyerekek.
Fergeteges

légkört

teremtett

Ildikó

a

szülők

bevonásával, akik önfeledten énekeltek, táncoltak
együtt gyermekeikkel a magyar népdalokat hallva. A
felnőttek arcán tündöklő gyermeki mosoly ékes
bizonyítéka annak, hogy milyen szép és szívet
melengető dolog magyar szokásaink felelevenítése
külföldi életünk során. ☺
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A vasárnapi foglalkozás második felében a
tojásé volt a főszerep. Albert Melinda
különféle díszítési technikákat mutatott be,
mint például a viaszos tojásfestés vagy a
dekupázs.

Emellett,

tojásfújásra

is

lehetőségük volt a gyerekeknek. A kifújt
tojásokból kreatív húsvéti díszítő elemek
készültek,

mint

például

virágcsokorba

tűzhető különböző dekorációk, vagy függő díszek. A gyerekek nagy örömmel vetették bele
magukat a különféle tojásdíszítő tevékenységekbe, melynek eredményeképpen húsvéti
dekorációk hadával mentek haza.
A kézműves tevékenységekben elmerült gyerekek nagy meglepetésére a húsvéti nyuszi is
megérkezett, méghozzá rengeteg ajándékkal, amit természetesen kitörő örömmel fogadott
mindenki.
Végül,

de

nem

utolsó

sorban

megemlítendő, hogy ezen a délutánon Dr.
Nyusztay László (volt magyar diplomata Róma, Kairó, Új-Delhi, Ottawa - jelenleg
egyetemi tanár) is részt vett. Ezúton is
szeretnénk neki még egyszer megköszönni,
hogy jelenlétével megtisztelte a Bolognai
Magyar Iskola nebulóit és szüleiket. (A képen:
jobbról az első)

Seprenyi Anita
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