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Emlékezés és öröm

Kaposvári Református Kórus megemlékezett egykori tanítójáról

Immáron negyedszer gyûltünk
össze a kaposvári református
t e m p l o m b a n o k t ó b e r 1 1 -éé n ,
szombaton este, hogy közös ének léssel emlékezzünk meg Zákányi
Zsolt Tanár Úrról.
Mindenekelõtt a közösségünkben
és az együtt éneklésünkben a magunk módján életben tartsuk és
tovább vigyük azt, amit Tõle kaptunk, a zene, a kóruséneklés és a

Egykori presbiterünk, Zákányi Zsolt sírja a Keleti temetõben

nemzetünk iránti alázatot és szeretet.
A Vikár Béla Vegyeskar, a Budakeszi Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar, a Kaposvári Evangélikus Kórus, a Kodály Zoltán Iskola
kis- és nagykórusa, és a házigazda
Kaposvári Református Kórus méltó módon és nagy tisztelettel emlékezett meg Zákányi Zsolt Tanár
úrról, és ide csatolnék egy személyes megjegyzést: Az Esti dal még

mindig úgy szól, mintha õ vezényelné az Égbõl.
Hálásak lehetünk, és hiszem,
hogy vagyunk is Istennek, hogy õ
taníthatott minket, és biztos vagyok benne, hogy azt a vidámságot is értékelni tudja, ami az emlékezés mellett végig bennünk volt.
Köszönet a szervezõknek, és csak
a folytatásért imádkozzunk!
Soli Deo Gloria.
IFJ . B ELLAI ZOLTÁN

Ismerkedés Zselickisfaludon
Augusztus 25.-één, hétfõn érkez tünk a Lorántffy Zsuzsanna Refor mátus Gimnázium kilencedik osz tályosainak ismerkedõ táborába,
Zselickisfaludra. Izgatottan für késztük egymást. Sok-ssok kedves,
mosolygós arc.
Mihelyst mindenki elfoglalta a helyét a szálláson megkezdõdtek az ismerkedõs játékok. Az egyik ilyen játék során a keresztnevünket kellet
párosítanunk egy a nevünk kezdõbetûjének megfelelõ pozitív jelzõvel. Így született lelkes Lujza, alkotó
András, kreatív Kata, derûs Dani és
társai. Mire mind a harmincan felsoroltuk ezeket már könnyedén meg is
tanultuk egymás nevét. Valamint a

többi érdekes feladat, amit sokszor
csak egymásnak vállvetve tudtunk
megoldani, ösztökéltek bennünket a
további kommunikációra.
A régi Lorántffysok egyáltalán
nem szigetelõdtek el tõlünk, sõt mi
több rögtön felkaroltak minket. Már
akkor eligazítottak minket, beavattak az iskola ügyes-bajos dolgaiba.
Lehetõségünk nyílt a szaktanárainkkal is megismerkedni, akik
szintén szívélyes fogadtatásban részesítettek bennünket. Ákos és Ernõ tanár úr valamint Ibolya tanárnõ már egy kis szintfelmérõvel is
megörvendeztettek minket.
Az utolsó este Perpék Attila bácsival egy kis bibliai kitekintést is tettünk, valamint ifj. Bellai Zoltán ve-

zetésével református ifjúsági énekeinket is gyakoroltuk. A közös zenélés megadta az alaphangulatot. Az
éneklés az este további részében is
folytatódott. Miután fellángolt a tábortûz gitár kísérettel daloltunk tovább.
Úgy vélem ez a tábor magas százalékban segítette az iskolába való
beilleszkedésünket, hiszen e három nap alatt igaz, Istentõl megáldott barátságok köttettek, melyek
remélem nem csak az iskolában eltöltött négy évünk alatt, hanem
egész életünkre szólnak. Köszönjük a jó hangulatot Nógrádiné Pócs
Lujza tanárnõnek, és Fehérné Varga Katalin osztályfõnöknek.
TÓTH ORSOLYA , 9. OSZTÁLY

