Īrijā šie svētki kļūst arvien nozīmīgāki un svarīgāki. ju un latvju tautu gan dzimtenē, gan svešumā!”
Noplīv karogs, un nodziest sveces. Dievs svētī Latvi-

Cīrihes Latviešu valodas
un kultūras
skolas Auseklis vadītājas
un skolotājas
Ilzes Šorderetas pieredze
Skolas vadītāja un skolotāja Ilze Šordereta ir ļoti
aizņemta, bet labprāt ar žurnālu Skolas Vārds dalījās
iepriekšējā gada atskaitē, kurā lieliski atspoguļots
paveiktais. Skolas darbinieki priecājas, ka ir pagājuši četri gadi kopš tās dibināšanas, un gan esošo,
gan jauno apmeklētāju skaits ir gana liels. Skola
nodrošina dažādas aktivitātes gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Pērn kādā Cīrihes pļavā latviešu ģimenes ar bērniem iededza Jāņuguni, bērnu vecāki
kopā ar latviešu vecīti svinēja Ziemassvētkus. Īpašās
nodarbībās bērnus apmeklēja grāmatu tārpiņš no
Latvijas, bērnu muzejā Bādenē tika organizēta īpaša nodarbība, skola aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija 2012, kur kopā ar
vecākiem lasītas grāmatas latviešu valodā. Organizēti arī latviešu valodas kursi cittautiešiem. Latviešu
valodu parasti vēlas apgūt cilvēki, kuru ģimenes locekļi ir latvieši, uzņēmēji, kuri sadarbojas ar Baltijas
valstīm, tūristi, kuriem Latvija ir ļoti patikusi, baltistikas un Austrumeiropas zinātņu studenti, cilvēki,
kuriem ir latviešu saknes, kā arī tie, kuri piedalās
literatūras un kultūras projektos Latvijā, un citi in-

teresenti. Kopumā pērn 12 pieaugušie un 19 bērni
no Šveices ir apmeklējuši skolu. Pērn organizēts arī
valodas referendums, sadarbojoties ar goda konsulu Regnāru Granelli un brīvprātīgiem darbiniekiem,
kas piedāvāja balsošanas iespējas Cīrihē, skolotāji
piedalījās vispasaules latviešu valodas skolotāju, kas
strādā ārpus Latvijas, tālākizglītības kursos, ir iekārtota skolas bibliotēka, kur ir gan vecākā, gan jaunākā bērnu literatūra latviešu valodā. Skola piedāvā arī
tulkošanas pakalpojumus, latviešu kultūras vakarus
un ir atvērta jebkura jautājuma risināšanai.
Šajā mēnesī, atzīmējot ievērojamā latviešu
dzejnieka Jāņa Rokpeļņa dzejas izlases L’Aborigène
de Riga (Rīgas iedzimtais) izdošanu franču valodā
(krājumā apkopoti 100 dzejoļi), dzejnieks viesosies
Šveicē trīs dažādās pilsētās – Bernē, Cīrihē un Veve-
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ērn kādā Cīrihes pļavā latviešu ģimenes ar bērniem iededza Jāņuguni, bērnu vecāki kopā ar latviešu vecīti svinēja Ziemassvētkus.

jā. Viņš piedalīsies savas dzejas lasījumos, kas tiek rīkoti sadarbībā ar Latviešu valodas un kultūras skolu
Auseklis Cīrihē, Biedrību Šveice – Latvija, Hull skolu
Cīrihē, Alliance francaise Cīrihē, Jana Mihalska fondu (Fondation Jan Michalski), Bernes Universitāti un
Valsts Kultūrkapitāla fondu. Teksti tiks lasīti latviešu
un franču valodā. Bernē un Cīrihē Jānis Rokpelnis
dzeju lasīs kopā ar jauno dzejnieku no Ženēvas Lorenu Senamo (Laurent Cennamo). Cīrihes lasījumā
sadarbībā ar Nacionālo kino centru (Rīga) tiks demonstrēta animācijas filma Vanadziņš (1978. g., rež.
A. Burovs), kuras scenārija autori ir Jānis Rokpelnis
un Arnolds Burovs.
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asaules brīvo latviešu apvienības pār- bērnu nometnēs ASV. Līnai ir valodnieka izglītība,
stāve Dace Mažeika (ASV) rekomen- un viņa ir arī ASV jauniešu aktīviste un izdevuma redēja Līnas Bataragas sirdsstāstu
daktore.

Dace Mažeika pauž, ka Līna Bataraga ir latviete,
kas nopietni rūpējas par savas latvietības uzturēšanu, ir dzimusi ASV un runā latviski jau trešajā paaudzē. Līnai pašai ir latviešu skolas pieredze, un vasarās viņa strādā par skolotāju un audzinātāju latviešu

Līna Bataraga:

„Agrās atmiņas par latvietību un tās uzturēšanu – mamma nāca mani celt agri sestdienas rītos,
izkratīja no gultas, un es pukojoties, bet bez pilnas
uzmošanās iesēdos mašīnas aizmugurējā sēdeklī
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