Érsemjén Község Önkormányzata és
az Érsemjéni Hírmondó szerkesztői

örömökben gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kívánnak minden kedves
olvasónak!

„… a keresztről szóló beszéd…
Isten ereje…”

H

úsvéti gondolatok Szikszai Béni ”Útitárs”c.
könyvéből
Miről beszél a kereszt? A valóságról.
Fordítsd felé az arcod és meghallod.
A kereszt Isten szeretetét bizonyítja.
Ha nem vagy ebben a szeretetben,
magadra vess. Ne kételkedj! Bűneid
megbocsátattak a kereszten. „Én pedig ha fölemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok” - mondja
Jézus. A kereszt az áldozatról beszél.
Isten a legdrágábbat adta áldozatul így kér téged is egészen égő áldozatul, az Úr. A kereszt békességet hirdet. Ott van békesség, egyedül a keresztnél, ott csitul el bűneid zaja.
Csak ott találsz kegyelmet. Folytathatnám még. De ami a legfontosabb,
hogy a keresztről való beszéd erő.
Olyan erő, amit a világi nagyhatalom
nem győzhet le, olyan erő amely
szüntelen árad a Golgotáról, olyan
erő amely a győzelemre hivatott. Is-

ten hatalmas diadalát jelenti a kereszt. Erőt, diadalt. Az Úr azt akarja,
hogy a kereszt ereje és diadala legyen
a te életednek is az alapja. Isten maga
nyújtja erejét, kínálja hatalmát. Mindennel megajándékozott szeretett
Fiában, a kereszt Győztesében, az Úr

A kereszt az
áldozatról
beszél. Isten a
legdrágábbat
adta áldozatul így kér téged is
egészen égő
áldozatul, az Úr.
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Jézus Krisztusban. Vedd ezt az erőt,
amely az erőtlenek ereje, vedd ezt a
diadalt, amely az alázatosok diadala,
teljesedj be az Úrral, fogadd szívedbe
a keresztet, hogy megtartassál, s
hogy te is felemeltessél!
KERESZTRE FESZITETTÉK: Egy
hitetlen embernek a fia Bibliát kapott
ajándékba. Se nem látott, se nem hallott, olyan buzgalommal olvasta.
Amikor apja észrevette, hogy fia Bibliát olvas, ráförmedt: „Mit olvasol
fiam?” .A fiú könnyes szemmel így
válaszolt: „Apám, keresztre feszítették!”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
áldott húsvéti ünnepet mindenkinek!

Csáki Márta
református lelkész

Egy áttáncolt félév margójára

K

arácsony második
napján Érsemjénben immár hagyományos módon telt zsúfolásig
az érsemjéni Fráter Lóránd
Művelődési Otthon, ahová a
helyi néptánccsoport hirdette
meg Ezüstperjés Karácsony című évzáró műsorát. A mintegy
270 főt számláló közönség főként a csoportban táncoló 70
gyerek és ifjak családtagjainak
soraiból tevődött össze, de érkeztek ismerősök, barátok más
településekről is.
Az Ezüstperje három korosztályban működő táncosai mintegy másfél órás műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.
Az előadás első részében egy
fényképes videó összeállításban tekintettek vissza az egész
évi tevékenységükre, fellépéseik helyszíneire, felkészítő próbáik pillanataira. A több száz

fényképkocka pörgése néha
meg-meg állt, így a megörökített táncos emlékek és pillanatképek meg is elevenedtek az
ifjúsági és felnőtt csoport táncosai által. Az emlékképek
nagyban tükrözték az elmúlt
események jó hangulatát, míg a
bemutatott
tánckoreográfiák
minden korosztály esetében
rámutattak a táncosok felkészültségére és táncbéli tudására.
Az évzáró műsor második részében az adventi ünnepi időszak mára már feledésbe merülő egyik népi szokása, a lucázás
elevenedett meg a színpadon a
legkisebbek előadásában, melyet a sok jókívánság mellett
felcsíki táncok színesítettek. Az
ifjúsági csoport több tájegység
táncát koreografálta meg és
vitte színpadra, ezeket többé
kevésbé ismert karácsonyi dalok és szavalatok kíséretében.
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Befejezésül a felnőtt csoport
férfitagjai újévi jókívánságokkal vonultak be a színpadra és
párjaikkal együtt egy fergeteges ritmusú tánckoreográfiát
adtak elő.
Az ünnepi műsor egy közös
énekléssel fejeződött be, majd
ráadásnak egy jókedvből fakadó szatmári tánc kerekedett,
melyben kicsik és nagyok egymással táncoltak színpadon és
színpad előtt.
Amilyen jókedvűen zárták az
elmúlt évet, legalább olyan vidáman kezdték az újat az
“ezüstperjések” (legalábbis a
csapat egy része), közös korcsolyázáson voltak Debrecenben.
Bebizonyosodott, hogy aki jó
néptáncos, az akár még jó jégtáncos is lehet, ha sokat gyakorol.
Sütő Judit
Sütő Szabolcs
néptánc oktatók

Az idősek megünneplése

K

özségünk önkormányzata évről
évre igyekszik a
lehetőségekhez mérten változatos kulturális és egyéb
szabadidős
programokkal
színesíteni a lakosok életét.
Ezek közül talán az Idősek
karácsonya bizonyult a legnépszerűbbnek. Ez teljesen
természetes, figyelembe véve, hogy a rendezvény célja
a falvaink legidősebb személyei előtt való főhajtás.
Tavaly december 22-én 17
órától ismét az időseket ünnepelni gyűltünk össze a
Fráter Lóránd művelődési
otthonban, ahol ez úttal is
közel kettőszáz személy várta, hogy egy hangulatos karácsonyi előadás megtekintését

követően ízletes vacsora társaságában oszthassa meg
kortársaival
hétköznapjai
eseményeit.
Ahogy ezt a hagyomány mármár megköveteli, a 2015-ben
az 50. házassági évfordulójukat ünneplőket köszöntötték
és meg is ajándékozták. Ez
alkalommal a következő házaspároknak
gratulálhattunk: Béres Imre és Béres
Piroska, Csányi Ferenc és
Csányi Rozália, Czirják Sándor ás Czirják Juliánna, Dávid Tibor és Dávid Mária,
Győri János és Győri Erzsébet, Szellő József és Szellő
Mária, Zacota Alexandru és
Zacota Ileana.
A rendezvény forgatókönyve
is idézte az eddigi évek hangulatát: az ünnepelteket Ba-
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lázsi József polgármester köszöntötte, akit a község felekezeteinek képviselői követtek. Az ünnepi beszédek elhangzása után a Kazinczy
Ferenc általános iskola, majd
az Ezüstperje néptánccsoport ünnepi műsora csalt
mosolyt a nézőtéren helyet
foglalók arcára.
Községünk jó hangulatának
felelősei természetesen ez
úttal sem hagyták cserben a
hallgatóságot. Geszti László
és Venkli István ez alkalommal is osztoztak az ünneplők
örömében és zenei, illetve
énekkíséretükkel még meghittebbé tették a hangulatot.

Csorba Sándor

Hazaszeretetünkre büszkén,
erős reménnyel

V

asárnap, március 13án tartottak megemlékező
ünnepséget
az 1848-1849-es szabadságharc
és forradalom kitörésének évfordulója alkalmából Érsemjénben.
Az ünnepi műsor után megkoszorúzták Kazinczy Lajos kopjafáját.
A Fráter Lóránd Művelődési Központban a helyi Kazinczy Ferenc
Általános Iskola diákjai álltak
először színpadra, hogy bemutassák a Kiss Ilona és Baghiu Mónika tanárnők vezetésével betanult verses-zenés műsorukat. Ez
természetesen alkalomhoz illő
volt, olyannyira, hogy alulírott
véleménye szerint jól tükrözte:
annak idején a forradalmi ifjak
is törekedtek a világ megújítására, így ebben a műsorban is megfért egymást mellett, sőt kiegészítette egymást például a Kossuthnóta és a Republic együttes Ezt a
földet választottam című dala. Az
ünnepi beszédek sorát Balazsi

József polgármester nyitotta,
egyebek mellett hangsúlyozva:
ezt az ünnepet minden rendszer
és a legkülönbözőbb világnézetű
emberek is mindig sajátjuknak
érezték, érzik. “Bárkié a dicsőség, a hazáé a haszon”, idézte
Petőfit, hozzátéve: ha erősen él
bennünk egy szebb jövő reménye, együtt képesek vagyunk
méltóaknak lenni a ’48-as forradalmárok örökségéhez.
A megyei RMDSZ-szervezetet
Borsi Lóránt ügyvezető alelnök
képviselte, aki nem is titkolta,
mennyire kötődik élete egy korábbi
részének
színteréhez,
Érsemjénhez. Úgy vélte: sok település igyekszik mintegy felnőni
az érmelléki község szintjére,
ahol nem csak az infrastrukturális fejlesztésekre, de a szellemi és
kulturális élet erősítésére is
hangsúlyt fektetnek. A hűséget és
az összefogásban rejlő erőt emelte ki az erények közül, mely az
egész nemzetre is jellemző, kezdve onnan, hogy a magyarság ere5

jét és hűségét mindig latba vetve
Európát is védte, napjainkban is.
Csáki Márta református és Nagy
János római katolikus lelkészek
is a szülőföld szeretetét, illetve a
szabadság utáni vágyat, mint az
emberek legalapvetőbb vágyát
hangsúlyozták beszédeikben.
Ezt követte az Ezüstperje néptánccsoport műsora. Ez az Előre
katonák, előre magyarok címet
viselte, a néptáncot vers-betétek
egészítették ki az erőteljes generációs megújulás útján lévő csoport részéről. Az ünnepség a
Himnusz éneklése után a Kazinczy parkban folytatódott, ahol a
tizenötödik aradi vértanúként
emlegetett Kazinczy Lajosnak
(1820-1849) a kopjafáját koszorúzták meg az önkormányzat, az
RMDSZ, a két egyház és az iskola
képviselői. A megemlékezés a
Szózat éneklésével zárult.
Rencz Csaba
www.erdon.ro

Eseményekben gazdag II. félév
kezdet az óvodában

A

2016-os évet friss
erővel és óriási
lendülettel kezdtük. Már az első napokban kimozdultunk a szabadba, örvendve a kevés kis hónak, hó
csatáztunk, hógolyóztunk, hóembert építettünk.
Mivel az idén nagyon rövid
volt a farsangi időszak, ezért a
téli ünnepeket alig kipihenve,
már el is kezdtük a farsangi
készülődéseket.
Óvodásaink érdekes, ötletes
jelmezekbe bújva búcsúztatták
a telet. A jó hangulatot Venkli
István zenész biztosította. A
táncban elfáradt gyerekek jóízűen fogyasztották a szülők
által készített farsangi fánkokat és meleg teákat.
Rövid idővel ezután következett „A Nyílt Nap Az Iskolában”
elnevezésű
program.

Nagycsoportosaink
karöltve
szüleikkel és óvó nénikkel, ellátogattak az I-IV osztályos
„Kazinczy Ferenc” iskolába.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket, végiglátogattuk az osztálytermeket. Rövid kis műsor-

ral készültek a IV-es diákok,
melynek hallatán és láttán
még közelebb kerültünk az
iskola mindennapjaihoz. Látogatásunkba belefért egy rövid
kis tánc és énekes játék is.
Ajándékot adtunk és kaptunk,
melyet a gyerekek saját kezűleg készítettek. Legvégül nagycsoportosaink néhány ének és
vers előadásában bemutatták
az óvodai élet sajátosságait.
A Nemzeti Nőnap alkalmával
hagyományainkat megszakítva, kézműves foglalkozásokat
szerveztünk, ahol minden csoport ötletes Nőnapi emléket
készített a gyerekek hozzátartozóival: anyukákkal, nagymamákkal, leánytestvérekkel.
az óvó nénik
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Új esztendő az I-IV. osztályban

V

éget értek a téli ünnepek, véget ért egy
hosszú, de már várva-várt téli vakáció. Év elején
még úgy volt, hogy két hétig tart
majd, aztán valamiért meghoszszabbították a gyerekek nagy
örömére.
Január hónap lassan már a közepénél járt, mikor újra benépesítettük az iskolát. Négy hetünk
volt még így is az első félévből, s
e heteket leginkább az addig
tanultak átismétlésével és rögzítésével töltöttük. Voltak, akik
még versenyen is kipróbálták
tudásukat: január 23-án a III.
osztályosok Baglyok csapata,
Ari László tanító felkészítésével
részt vettek Nagyváradon a Mesék Szárnyán című mesevetélkedőn. A versenyt a Szacsvay Imre Általános Iskolában rendezték. Jelen voltak: Tasi Letiszia,
Egeresi Csenge Hanna, Ratiu
Zsanett és Kulcsár Pál. A gyerekek ügyesen helytálltak és jó
eredményt értek el.
Február 5-én minden osztály
Farsangi mulatságot rendezett.
Vidám jelmezekbe öltöztek a

gyerekek, mókás játékokkal és
farsangi énekekkel szórakoztattuk egymást. A mulatság végén
mindannyian kivonultunk az
iskola udvarára, ahol kiszebábut égettünk a tél elkergetésére.
Köszönet a szép bábuért és a
biztonságos elégetésért Kozma
Józsefnek.
Február 15-én az I. osztályosok Vasvári Katalin-Judit
tanítónő felkészítésével részt
vettek
Érmihályfalván
a
NyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi Versenyen. Iskolánkat képviselték: Gábor Vivien, Györki
Henrietta,
Hodák
Nándor,
Zohorák Noel, Dobos Crisztián,
Ursui Sára és Munkácsi Anett.
Az előkészítő osztályosok és tanítónőjük Ari Katalin a
Ma óvodás, holnap iskolás című
projekt keretén belül többször
is ellátogattak az Érsemjéni
Napközis Óvodába. Bányai Rozália óvó néni Pillangók csoportjával közösen elkészítették
a Barátság fáját. Különböző játékokat játszottak együtt, melyeknek végén a kiscsoportos és előkészítő osztályos gyerekek megbarátkoztak egymással. A kelle-
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mes és jó hangulathoz hozzájárult az óvó néni finom teája és
süteménye, mellyel megvendégelte volt tanítványait.
Elkezdődött A jövő ma kezdődik! - Tiszta környezetet, egészséges környezetet! című projekt
is, amely júniusig fog tartani s
célja a tanulók környezetvédelemre való nevelése, környezettudatos viselkedésük kialakítása.
Február második hetében újra
vakációztunk. Ez volt a félévközi vakációnk, s ahogy véget ért,
el is kezdtük a második félévet.
Van tanulnivaló bőven s közben
készültünk Nőnapra, március 8ra is. Minden gyerek szép ajándékot készített édesanyjának,
virággal, képeslappal kedveskedtünk. Készülünk március 15re is, aztán pedig a Húsvétra, de
erről majd később fogunk beszámolni.
Kívánunk mindenkinek kellemes, szép Húsvétot, vidám tavaszi újrakezdést!

Vanyó Kecskés Éva Andrea
tanítónő

A

Iskolánk mindennapjaiból

z elmúlt esztendő
gazdag és változatos
iskolai programokkal volt színesítve, ami nem változott 2016-ban sem.
Decemberben a Varadinum Kulturális Alapítvány és a Bihar Megyei Tanfelügyelőség által szervezett Tégy jót Szacsvayval Légy jó mindhalálig verseny szervezői kihirdették a várva-várt
eredményt. Ennek értelmében a
VIII. B osztály különdíjban részesült az általuk előadott ByeAlex Kedvesem című szám dallamára
írt zenéért. A diákokat Baghiu
Mónika énektanárnő készítette
fel. Nyereményük egy csoportos
belépő volt a Légy jó mindhalálig
musicalre a Nagyváradi Állami
Színházba. Nem csak a VIII. osztály tanulói vehettek részt az előadáson, hanem minden csoport,
aki részt vett a meghirdetett versenyen: elemi osztályos tanulók
és a VII. B osztály néhány diákja.
A gyerekek utaztatását az önkormányzat biztosította, kísérőjük

Máté Tünde és Kiss Ilona Katalin
osztályfőnökök voltak.
Az elmúlt esztendő utolsó tevékenysége a Karácsonyi előadás
volt, melyet december 18-án rendeztek meg a Fráter Lóránd Művelődési Otthonban. A gyerekeket és közönséget Nagy Mirela
igazgatónő köszöntötte, felhívva
a figyelmet a karácsonyi ünnepek igazi jelentőségére. Változatos és színvonalas műsorokkal
készültek iskolánk diákjai és pedagógusai. Láthattunk karácsonyi jeleneteket, énekeket, verseket és modern, illetve középkori
táncot is, gyertyák táncát. Humoros és meghittebb jelenetek színesítették a programot melyek
bizonyították a gyerekek és tanáraik kreativitását és szorgalmát.
Az esemény végén minden diák
átvehette az önkormányzat által
készített ajándékcsomagot és
megkezdhették várva-várt vakációjukat.
A három hét vakáció után a diákok feltöltődve tértek vissza az
iskola padjaiba és lendülettel
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vágtak neki az újabb kihívásoknak.
A 2016-os év eleje sem szűkölködött tevékenységekben. Január
15-én a román kultúra napját
ünnepelték diákjaink. A felkészítő tanárok irányítása alatt a diákok Mihai Eminescu költő verseit olvasták fel megemlékezve
egyúttal a híres román költő születésének évfordulójáról.
Január 22-én a Magyar Kultúra
napi műsor került megrendezésre a helyi művelődési otthonban.
Az ünnepi műsor első részében
az V. B, V. C és VII. B osztály diákjai Petőfi Sándor János Vitéz című művét adták elő melyet ének
követett. Ezáltal a diákok ízelítőt
kaphattak a magyar irodalom
egyik gyöngyszeméből. A második része a műsornak a magyar
szimbólumok bemutatása volt,
melyben segédkezett a VIII. B és
VII. B osztály egy-egy tanulója.
Februárban egy figyelemfelkeltő
előadást tartott Máté Tünde tanárnő melynek témája: A káros
tényezők hatása a serdülőkorú

gyerekekre. A levetített prezentációban szó volt a drog és alkoholfogyasztásról, dohányzásról és
hogy milyen módon befolyásolják ezek a gyermek természetes
fejlődését. A prezentáció végén a
diákok levonták saját következtetéseiket elmondva véleményüket a témával kapcsolatban.
Az első félév utolsó napjai a
sport és szórakozás jegyei alatt
teltek. Átvészelve egy hosszú és
tanulással teli félévet a tanulók
kiengedhették a gőzt és felszabadulva köszönthették ismét a vakációt. Február 4-én, csütörtökön
került megrendezésre a Tél Kupája nevű sportesemény. Minden
osztály képviseltette magát akár
futball, kézilabda vagy kosárlabda megmérettetéseken. Mivel a
foci bizonyult a legnépszerűbbnek, a csapatokat 2 kategóriába
osztották: V. és VI. osztályok, illetve VII. és VIII. osztályok. A kézilabdás lányok is két csoportban
versenyeztek, ehhez hasonlóan a
kosarasoknál is két csapat mérkőzött. Minden csapat a legjobban próbált teljesíteni, ebben
támogatták őket a szurkoló diákok is, igazi bajnokság hangulatot teremtve a sportcsarnokban.
A bajnokság utolsó momentuma
a győztes csapat meccse volt a
tanári gárda ellen. A diákok bebizonyították, hogy nem hiába
lettek a bajnokok, egyértelmű
győzelmet aratva a tanárok csapata felett. Az esemény végén
Lakatos János tanár úr, szervező
átnyújtotta a győztes csapatoknak az okleveleket és kupákat.
Legjobb játékos, legjobb kapus és
gólkirály is volt választva.
Pénteken, február 5-én a
szórakozásé volt a főszerep, hiszen megrendezésre került a
már hagyományossá vált farsangi mulatság. A nagy számban
jelmezbe bújó diákok egyenként
mutathatták be karakterüket a
művelődési otthon színpadán.

Voltak boszorkányok, menyaszszonyok, doktornők, tanárok,
hercegnők, indiánok, szörnyek
és még sok-sok érdekes figura.
Az iskola tanáraiból álló zsűrinek nehéz dolga volt kiválasztani a nyertes jelmezeket, a döntés
meghozataláig a gyerekek szórakoztató játékokon vettek részt és
persze volt az elmaradhatatlan
tánc is. A legjobb jelmeznek járó
oklevelek mellett a győztesek
ajándékcsomagot is kaptak, viszont mindenki elmondhatta,
hogy egy igazi élménnyel gazdagodott.
A második félév újabb kihívásokat hozott a diákok számára, hiszen elérkezett a tantárgyversenyek időszaka. A Mikes Kelemen
magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán,
illetve a református és római katolikus vallás tantárgyversenyen
iskolánkat több diák is képviselte
bízva a jó eredmények elérésében és iskolánk, ugyanakkor községünk hírnevének gyarapításá-

9

ban is. Megrendezésre került
még iskolánkban az Angol Kenguru verseny is, ahol szintén több
diák tett bizonyságot az idegen
nyelv tudásáról.
Március 13-án iskolánk diákjai is
megemlékeztek az 1848-1849-es
forradalom kitöréséről. A zenésverses műsort Kiss Ilona Katalin
és Baghiu Mónika pedagógusok
állították össze, közreműködtek
az V., VI., VII. és VIII. osztályos
diákok. Felhangzottak Petőfi
Sándor,
Wass
Albert
és
Reményik Sándor versei is méltóképpen emlékezve erre a fontos történelmi eseményre.
A közeljövőben megrendezésre
kerül az „Őszirózsa” népdalverseny
helyi
szakasza
Érmihályfalván, ahol már tavaly
is diákjaink szép eredményeket
értek el. Reméljük ez idén sem
lesz másképp és büszkélkedhetünk tanulóink jó eredményeivel.
Szakál Tímea és Máté Tünde
tanárnők

A bugyuta ember
Élt egyszer egy bugyuta ember. Ez olyan ember volt, hogy amit mondtak neki, mindent elhitt; amit rábíztak, mindent elfelejtett.
Egy napon megházasodott. Éltek nagy boldogságban. Boldogságuk talán még most
is tartana, ha a búzájuk el nem fogyott volna.
Azt mondja neki a felesége:
- Menj el a vásárba, nincsen lisztünk, vegyél egy véka búzát! Utána őröltesd meg,
hogy kenyeret süthessünk!
Ment a buta ember, de mindig az hajtogatta, hogy el ne felejtse:
- Egy véka búza, egy véka búza.
Találkozik a szántóvetővel, aki rámordult:
- Hogy mondhatsz olyat, hogy egy véka búza?! Három véka van az én földembe vetve. És máskülönben is így kell köszönni egy szántóvető embernek?
- Hát hogy köszönjek?
- Úgy, hogy az Isten áldja meg a munkájukat!
- No, jó, majd máskor úgy csinálom.
Megy tovább. Az út szélén verekedik két ember, de nagyon. Odamegy melléjük, leveszi a kalapját.
- Az isten áldja meg a munkájukat!
- Hogy mersz ilyet mondani?!
- Hát hogy mondjam?
- Úgy, hogy válassza szét az Isten magukat!
- No, majd máskor úgy mondom.
Mikor megy tovább, egy esküvői menettel találkozik össze. Jönnek a kocsikon hadonászva, énekelve. A menyasszony, a vőlegény a legelső kocsiban. Elébük ugrik a
szegény bugyuta ember.
- Válassza szét az Isten magukat!
- Most esküdtünk meg, és már ilyet kívánsz?
- Hát hogy mondjam?
- Tetted volna a botodra a kalapot, aztán ,,Ij, huj, huj, huj, huj!", éljeneztél volna
minket.
- No, jó, máskor úgy csinálom.
Megy tovább. Ott meg hajt két mészáros vagy hat disznót a városból. A bugyuta ember a kalapját a botra teszi, és rikongat nagyokat:
- Ij, huj, huj, huj, huj!
A mészárosok alig bírják hajtani a disznókat, mert hol erre, hol arra szaladnak, a
kiabálásra aztán teljesen szétfutnak. A bugyuta ember mind szétriasztotta.
Eddig is elnáspángolták minden helyen, de itt kapta a legtöbbet.
Ha a buta ember ebből tanult volna, az én mesém is tovább tartott volna!
népmese
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Kösd össze a pontokat,
majd színezd ki!
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