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Ő k pedig… elindulá-
nak… Jézus Krisztus 
születése előtt és ide-

jén Isten kozmikus dimenzió-
kat tár az emberiség elé. Ő 
csodálatos, természetfeletti 
jelenségekkel, égi csodajellel 
figyelmeztet a Megváltó szü-
letésére. A csillagászok kiszá-
mították, hogy az Üdvözítő 
születése idején két bolygó, a 
Szaturnusz és a Jupiter került 
egy vonalba, és így egynek 
látszottak. A bölcsek tudása 
szerint a Szaturnusz bolygó a 
Zsidó ország csillaga volt, a 
Jupiter pedig a világ Urának 
uralmát jelentette. E ragyogó 
csillagállásból azt olvasták ki, 
hogy Júdeában megszületett a 
világ Ura, Királya. Ők nem 
elégedtek meg a csillagok fé-
nyével, a Világ Világosságát 
akarták látni. Isten az egész 
világegyetemet 
(univerzumot) koordinálja, 
hogy a Jézus Krisztust kereső 
ember szíveket, életeket hoz-
zá vezesse. A Gondviselő ma 
is megtaláltatja Jézus Krisztus 
azokkal, akik keresik őt. 
Kik voltak a keleti bölcsek? 
Papok, királyok, csillagjós 
mágusok. Azok, akik útban 
vannak Jézus Krisztus felé. Mi 
is most karácsonykor a betle-
hemi „jászolbölcső” felé, 
nagypénteken a golgotai ke-
reszt felé, húsvétkor a nyitott 
sír és az Ige felé igyekszünk. 
Számunkra az igazi útmutató 
az Ige és a Szentlélek. Kik vol-
tak ők? Ők a csillagos ég nagy 

templomában a csillagok jós-
lói. E mágus papoktól az égi-
testek vizsgálásán a csillagok 
alkotóját, teremtőjét keresték. 
Azt, aki itt a földön – e káosz-
ban – visszaállítja a kozmikus 
rendet, Isten országát. A mi 
magyar népünk is csillagis-
merő, csillagokkal barátkozó, 
azokat csodáló, tisztelő, meg-
éneklő nép. A végtelen felé, 
az örök életre törekedő nép. 
A keleti bölcsek földrajzilag 
messziről (talán Perzsiából, 
Asszíriából, Babilóniából), 
Ázsiából indultak. 
Milyen úton jöttek? Ők hittek 
az égi jelben, ezért a csillag 
útján jöttek. Mi a hit és a re-
ménység útján járunk. A Meg-
váltó után a pogány népek is 
óhajtoztak. Isten nekik is 
megjelentette Jézus születé-
sét. A bölcsek útjának ered-
ménye az, hogy minden való-

di tudomány, minden igazi 
bölcsesség Jézushoz vezérel. 
Valójában ki vezette őket, és 
ki vezet minket? Isten az, aki 
az üdvösséget keresőket veze-
ti, és kegyelmesen eléjük jön. 
A Teremtőnek nemcsak a csil-
lagvilágra, a világegyetemre, 
hanem az emberi lélekre, 
életre, a megváltásra is fő 
gondja van. Mindig olyan 
úton járjunk, amely Jézushoz 
vezet. A bölcsek kitartóan 
vándoroltak, az akadályokat 
legyőzték. A Jézushoz vezető 
úton Isten sokszor megpró-
bálja a hitünket, erőnket, sze-
retetünket, kitartásunkat. A 
Jézus Krisztushoz vezető út 
egyúttal az Atyához és a 
mennybe vezető út. A keleti 
bölcsek engedelmeskedtek a 
csillag vezetésének. Mi is en-
gedelmeskedjünk az Ige és a 
Szentlélek vezetésének, hogy 

Bemenvén a házba... 
(karácsonyi prédikáció)  

„Ők pedig a király beszédét meghallván, 
elindulának. És ímé a csillag, amelyet 

napkeleten láttak, előttük megy vala mind 
addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, 
ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a 

csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. 
És bemenvén a házba, ott találák a 

gyermeket anyjával, Máriával; és 
leborulván, tisztességet tőnek neki; és 

kincseiket kitárván, ajándékokat adának 
néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel 

álomban megintettek, hogy Heródeshez 
vissza ne menjenek, más úton térének vissza 

hazájokba.” (Mt 2, 9-12) 

https://szentiras.hu/UF/Mt2,9-12
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Jézushoz megérkezzünk. Va-
jon te, keresztyén testvérem, 
hitben és lélekben elindultál-
e Isten és országa, az örök 
élet felé? Isten szent Fiában 
elindult az emberiséghez, az 
Ő mennyei országából e Föld-
re. Jézus Krisztusban szolgai, 
emberi formát vett fel, hoz-
zánk hasonlóvá lévén. Testté 
lett. Áthidalta az Ég és a Föld 
közötti távolságot. Ő az igazi 
Út, aki találkozni akar velünk, 
hogy megváltson és megaján-
dékozzon az örök élettel! Kö-
vetjük-e? Kövessük! Ő azt 
akarja, hogy az élet, a halál, a 
feltámadás és az ítélet után 
ott legyünk az üdvözültek 
seregében. [...]  
Ez a karácsony evangéliuma, 
örömüzenete. Ez a felülről 
jövő öröm, mennyei öröm, 
örök öröm. Megérkeztek. Is-
ten az örök örömhöz, Jézus-
hoz vezette őket. Általa lettek 
örvendezőkké. Ünnepünk 
lényege: Istennel, Jézussal és 
egymással szeretetközösség-
ben együtt lenni; együtt ör-
vendezni itt és az örökkévaló-
ságban. Ha a szeretet csillaga 
Jézus és a Szentlélek hiányzik 
életünkből, akkor örömtelen 
emberekké silányodunk. [...] 
A keleti bölcsek jövetelének 
célja: hogy imádják a megszü-
letett Urat, hogy tisztességet 
tegyenek, hódoljanak Jézus-
nak. Leborulnak: elismerik 
maguk felett, Uruknak fogad-
ják. Felismerik benne a világ 
Megváltóját, a Királyok Kirá-
lyát. Olyan imádattal borul-
nak le, amely hódolat csak 
Istent illeti. Több ez, mint alá-
zatos köszöntés. Ez Isten lé-
lekben és igazságban való 
imádata. Mi miért jöttünk 
ide? Az Atya miért indított 
minket Jézushoz? Hogy 
együtt imádkozzunk, énekel-
jünk, hálát adjunk, adakoz-

zunk. Ez a gyülekezet felada-
ta. Mindig az imádat alázatá-
val közeledjünk Hozzá. És ha 
megtaláltuk az Üdvözítőt, há-
lát adunk-e neki és az Atyá-
nak? Odaadjuk-e, amink van: 
szívünket, hogy új szívet ad-
jon; életünket, hogy örök éle-
tet adjon? A keleti bölcsek 
kincseiket kitárván, ajándé-
kokat adának néki: aranyat, 
tömjént, és mirhát. Az arany 
akkor is ma is nemcsak a gaz-
dagságot, de a munkát, az 
erőfeszítést, mások megsegí-
tését jelentette és jelenti. A jó 
illatú tömjén az imádkozásra, 
az istentisztelet rendszeres 
gyakorlására figyelmeztet. A 
mirha: balzsam és gyógyír. De 
halotti kenetnek is használ-
ták. A bölcsek a mirhával tisz-
tességüket és hálájukat fejez-
ték ki a megváltó Jézusnak. A 
mirha minket a bűnbánatra, 
az óember megöldöklésére és 
megtérítésére figyelmeztet. 
Mi bűnbánattal, imádsággal 
és szeretetszolgálattal kell 
hódoljunk Jézus Krisztusnak, 
mert Isten nemcsak imánkat 
akarja igazzá tenni, hanem 
magunkat, hogy méltók le-
gyünk az örök életre, Szent-
háromság örök imádatára. 
Nem Jézusnak, hanem ne-
künk van szükségünk Reá. 
Amit Neki szánunk, adjuk 
„kicsinyeinek”: a szegények-
nek, az irgalmasságra szoru-
lóknak és másoknak. Adjuk 
Jézus szeretetét, békéjét, meg-
bocsátását, az újjászületett 
élet örömét. Továbbá mi, ma-
gyar reformátusok, ajándéko-
zunk Jézusnak engedelmessé-
get, egy akaratot, egységet, 
hogy Ő helyébe megmara-
dást, megtartatást adjon. Is-
ten mindenek felett Jézust, a 
legdrágább ajándékát adja, 
hogy Vele és Általa – kegye-
lemből, hit által – örök éle-

tünk legyen. 
És mivel álomban megintet-
tek… más úton térének vissza 
hazájukba. Isten Heródesnek 
nem jelentette ki magát, mert 
Heródes nem várta Jézust. A 
keleti bölcsek megintettek, és 
ezért Istennek engedelmes-
kedtek. A mennyei intelem-
nek fogadtak szót. Isten Jézus-
ban eljött a világra, hogy min-
ket életet adó, mennyei szavá-
val örök életre Magához ha-
zahívjon. Mi minden tarja 
vissza az embert Isten orszá-
gától! Mi az Ő hívására indul-
junk el az örök haza felé! A 
keleti bölcsek a hit és remény 
útján jöttek és „más úton”: a 
szeretet és öröm útján men-
tek haza. Boldogok, mert szí-
vükben magukkal vitték Jé-
zust. Mi is más úton megyünk 
hazafelé, mert a Krisztussal 
való találkozás más útra, élet-
re kötelez. Az Ő gondviselésé-
vel, oltalmával haladunk or-
szága felé. Mi is vigyük szí-
vünkben, életünkben ma-
gunkkal Jézust. Vigyük az ün-
nepet, az istentiszteletet, Jé-
zust a hétköznapokba. Le-
gyen a szeretet ünnepévé az 
egész élet, hogy ne csak itt és 
most legyen békesség, aján-
dék, öröm, szeretetközösség, 
hanem a hétköznapokban is. 
Ez a más út a Jézus útja. A 
szeretetnek ez az útja ne múl-
jék el az ünnepnapokkal! Jé-
zus azért jött, hogy megtalál-
jon, hogy megváltson, és az 
örök karácsonyban részesít-
sen. Ezután Vele és mindnyá-
jan együtt menjünk mennyei 
hazánkba, Isten országába! 
Ámen. 
 

Gellért Gyula,  
nyugalmazott lelkipásztor 

 
Forrás:  

https://ermellek.blogspot.ro 
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T öbb, a megszokottól 
eltérő, ünnepi ese-
ménynek is tanúja 

lehetett, aki részt vett a 19. 
Érsemjéni falunapokon.  
A rendezvénysorozat augusz-
tus 18-án, pénteken vette kez-
detét az érmihályfalvi Móka 
színjátszó csoport „Kukás gu-
ru ” című bohózatával, ame-
lyet a Fráter Lóránd művelő-
dési otthonban tekinthettek 
meg az érdeklődők.  
A szombati nap a hagyo-
mánynak megfelelően főként 
a szórakozás, a kikapcsolódás 
jegyében zajlott. A kihagyha-
tatlan kispályás labdarúgó 
bajnokságon kívül (melynek 
eredményeiről külön cikket 
közlünk) szintén a sport kate-
góriájába volt sorolható a 
nem meglepően népszerű 
roncsderbi, továbbá az Ala-
din Hero Team tagjainak 
harcművészeti bemutatója. 
Az est sztárvendége a váradi 
Fatima énekesnő volt, akinek 
produkciójára természetesen 

sokan kíváncsiak voltak.  
A meglepetéseket a vasárnap 
tartogatta. A lovas hívogató-
val megkezdett nap egyik ki-
emelkedő momentuma az 
ökumenikus istentisztelet 
volt, amelyen Csáki Márta 
(református), Nagy János 
(római katolikus) és Sabău 
Radu (ortodox) lelkészek hir-
dették az igét. A program sze-

rint a Legszebb porta „ház-
szépségverseny” eredmény-
hirdetése és díjainak átadása 
következett volna, azonban a 
helyi RMDSZ szervezet erre a 
pillanatra tartogatta a már 25 
éve a község élén álló Balázsi 
József köszöntését negyedszá-
zados polgármesterségének 
évfordulója alkalmából. A 
polgármester urat a szintén a 

Meglepetésekben gazdag ünnep 
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kezdetektől a szervezetben 
tevékenykedő Csorba Terézia, 
nyugalmazott tanárnő kö-
szöntötte, de jókívánságaikat 
fejezték ki, ugyanakkor gratu-
láltak a polgármester úrnak 
Cseke Attila szenátor (RMDSZ) 
és Borsi Imre Lóránd, az 
RMDSZ Bihar megyei szerve-
zetének ügyvezető alelnöke is. 
A meglepettségének ismétel-
ten hangot adó polgármester-
nek Csorba Terézia és a sze-
nátor úr is jelképes ajándéko-
kat adtak át. 
Ezt követően került sor a fen-
tiekben már említett díjak 
átadására, amelyeket ebben 
az évben a követező szemé-
lyek vehettek át: Ari László 
(Érsemjén), Miclaus Irina, 
Goia Ioan (Érkenéz), Pál Fe-
renc (Érselénd) - I. helyezet-
tek; Adorján Ilona, Keresztúri 
Ferenc, dr. Máté Zsolt, Láposi 
Rozália (Érsemjén), Ples 
Alexandru, Forgaciu Terezia 
(Érkenéz), Karácsony István 
(Érselénd) –; II. helyezettek. A 
dobogó harmadik fokára 
Szűcs László, Szabó Ferenc 
(Érsemjén) és Mészáros Mi-
hály (Érkenéz) állhattak. 
A falunapok következő megle-

petését jelképesen a központi 
parkban helyet kapó Kazin-
czy Ferenc megemlékezésen 
leplezték le, ahol a többek kö-
zött felszólaló Csontos János, 
volt országgyűlési képviselő 
(Magyarország) jelentett be, 
de Balázsi polgármester úr is 
megerősített: Érsemjénben a 
közeljövőben a faluban szüle-
tett hírességek mellszobrai 
mellé az apai ágon szintén 
innen származó, az 1848-as 
szabadságharcban elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett vér-
tanú, Kazinczy Lajosnak is 
mellszobrot emelnek. Csontos 
a szoborállítás költségeihez 
már a bejelentés pillanatában 
hozzájárult, példáját a Csiha 
Kálmán emlékét felidéző há-
zaspár, Lelik István és, neje 
Berta asszony is követték.  
A program a futballpályán 
folytatódott az összesen 14 
versenyző részvételével lezaj-
ló fogathajtó versennyel. A 
megmérettetés dobogósai a 
következő hajtók voltak: 1. 
Fitero Petre (I. fogata, Szé-
kelyhíd), 2. Bede Mihály 
(Diószeg), 3. Fitero Petre (II. 
fogat) – akadályhajtás szám-
ban; 1. Fitero Natalia 

(Székelyhíd), 2. Fitero Petre 
(I.), 3. Babó Kálmán (Várad) – 
vadászhajtás számban. 
A nap még számos lehetősé-
get tartogatott a szórakozni 
vágyóknak, az est sztárvendé-
ge pedig a képernyőkről már 
meglehetősen jól ismert Oláh 
Gergő volt. Akit a közben kis-
sé elzorduló időjárás nem ri-
asztott vissza, az a Playtime 
együttes koncertjét, majd a 
tűzijátékot követően Dj Peti-
vel még késő éjszakáig rop-
hatta a táncot. 
 

Csorba Sándor 
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Barangolás az Ezüstperjével! 

A z Ezüstperje nép-
tánccsoport a leg-
utóbbi beszámo-
lónkat követően 

rengeteg élménnyel gazdago-
dott, amiket a csoport fellépé-
sei által gyűjtött össze. Au-
gusztus elején egy felkérés-
nek tettünk eleget, amikor is a 
Nagyváradi Vár szabadtéri 
színpadán egy harminc per-
ces tematikus műsorral szóra-

koztattuk a közönséget, akik 
egy zarándoklat résztvevői 
voltak. A négyszáz lelkes kö-
zönség vastapssal jutalmazta 
a csoportot a kiváló előadá-
sért. 
Következő fellépés a helyi fa-
lunapon volt, ahol mind a két 
nap (szombat, vasárnap) a 
néptáncgálán láthatta a kö-
zönség a gyermek-, illetve az 
ifjúsági csoportot. Augusztus 

végén immár második alka-
lommal kaptunk meghívást 
Püspökladányba, a Tádé nép-
tánc fesztiválra ahol három 
napot tölthettünk el kelleme-
sen.  
Szeptember eleje igen moz-
galmasnak bizonyult, hiszen 
elsején Belényesújlakra kap-
tunk felkérést, a Fekete-
körösvölgyi Magyar Napok 
keretén belül megrendezett 
néptáncgálára. Másodikán 
testvértelepülésünkre, Baga-
mérba utaztunk fellépni, ahol 
minden évben közösen ünne-
peljük a község falunapját. 
Harmadikán a Szatmár me-
gyei Bogdándra buszoztunk 
ahol első alkalommal lépett 
fel a csoport, nagy sikert arat-
va. Szintén szeptemberben 
volt közös táncpróba Nagyvá-
radon a Csillagocska néptánc-
csoporttal, hiszen közös ko-
reográfiával képviseltük Bi-
har megyét a Székelyudvar-
helyi táncház találkozón,  
ahol három napon át szívhat-
tuk magunkba a folklór szép-
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ségét, hiszen száznál is több 
népzenész és ezerötszáznál is 
több néptáncos ropta együtt a 
táncot, ami felejthetetlen él-
mény marad táncosainknak. 
Október közepén a régi barát-
ság és a jól sikerült munka 
eredményeként meghívást 
kaptunk Nagyváradra a Csilla-
gocska néptánccsoporthoz a 
születésnapi néptáncgálá-
jukra, ahol ismét előadtuk a 
közös produkciónkat, mely 
hatalmas sikert aratott a je-
lenlévők körében. 
Október végén  már hagyo-
mányszerűen ünnepeljük szü-
lőfalunkban Kazinczy Lajos 

honvédezredes emlékét és 
természetesen erre az alka-
lomra mindég egy tematikus 
műsorral készül a tánccso-
port, melynek ez alkalommal 
a verbuválás volt a témája. A 
vendégek és a helyi közönség 
ismét vastapssal jutalmazta a 
csoportot, melynek eredmé-
nye egy újabb meghívás 2018  
februárjában Magyarország-
ra, mégpedig Budapest mellé.  
November hónapban elkezdő-
dött a Nagyvárad Táncegyüt-
tes „Hídavatás” című pályáza-
tának a kivitelezése, mely a 
Bihar megyei néptánccsopor-
toknak nyújt oktatási segédle-

tet, így az Ezüstperje néptánc-
csoportnak is. A hivatásos 
együttes táncosai alkalman-
ként járnak ki, hol az  
érsemjéni, hol pedig az 
érmihályfalvi kultúrházba 
tanítani táncosainkat külön-
böző tájegység táncaira. A pá-
lyázat lefutása március köze-
péig tart, ezután a megtanult 
táncok koreográfiák formájá-
ban lesznek láthatóak a kö-
zönség számára. 
 
Áldott ünnepeket kívánunk! 

Sütő Judit és Sütő Szabolcs 
néptáncoktatók.  
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Új tanév, új élmények! 

B eköszöntött az ősz, 
a szeptember s vele 
az új tanév, amikor 

újra megnyitotta kapuját az 
óvoda, és a csoportszobák be-
népesültek. 
A „Halacskák” csoportba ér-
kező 16 kis óvodás számára 
nagy megpróbáltatást jelen-
tett bekapcsolódni az óvodai 
életbe, a „Pillangó” és 
„Méhecskék” csoportba járó 
gyerekek viszont már várták 
a szeptembert, örültek, hogy 
újra találkozhattak barátaik-
kal és kedvenc játékaikkal. 
A gyerekek többsége hamar 
megszokta az óvodát, a szabá-
lyokat, az óvó néniket, egye-
sek viszont nehezebben en-
gedték el anyukáik kezét. A 
reggeli sírások után hamar 
barátságok szövődtek. 
Az első két heti ismerkedés, 
beszokatás és képességeik 
felmérése után, az ősz sok 
újdonságot, érdekességet és 
meglepetést hozott óvodása-
ink számára. A kellemes idő-
járás több alkalmat biztosított 
hosszú sétákra, amikor megfi-
gyelhettük a természet válto-
zásait, és olyan dolgokat, ami-
ket eddig figyelmen kívül 
hagytak óvodásaink. A 
„Népkertben” összegyűjtött 
őszi terméseket a csoportszo-

bákban ötletesen felhasznál-
tuk: csoportosítottuk, majd 
kézimunka tevékenységeken 
kreatív munkákat készítet-
tünk belőlük, amelyekből ki-
állítást rendeztünk, hogy min-
den szülő megtekinthesse 
azokat. 
Izgalmas időszakot tudhatunk 
magunk mögött. Örültünk 
„Őszanyó” ajándékainak, a 
vitamindús gyümölcsöknek és 
zöldségeknek, melyekből salá-
tákat készítettünk. Diót tör-
tünk, mogyorót és gesztenyét 
válogattunk, kukoricát mor-
zsoltunk, szilvalekváros ke-
nyeret ettünk, nagy lelkese-
déssel figyeltük meg a színes 
virágokat, gyurmáztunk, ra-

gasztottunk, énekeltünk, 
mondókáztunk és a hosszú jó 
időnek köszönhetően sokat 
mókáztunk az óvoda udva-
rán. 
Október 5.-én a „Nevelés 
napján” oktató játékokkal 
szórakoztattuk óvodásainkat. 
Négy fajta játékban mutathat-
ták meg bátorságaikat, ügyes-
ségüket, csapatmunkában 
való összetartásukat.  
Az őszi vakáció előtti utolsó 
napon a "Dolgozzunk együtt, 
hogy nevelhessünk együtt" 
elnevezésű pályázat keretén 
belül közös tevékenységen 
vettek részt a középső csoport 
„méhecskéi” és kedves szüle-
ik. Tamás Éva és Ványi Kata-
lin óvó nénik vezetésével só 
gyurmáztak, falevél lenyoma-
tokat készítettek, őszi virág-
csokrokat kötöttek. Szorgal-
mas kis óvodásaink örömmel 
dolgoztak együtt szüleikkel, 
büszkén mutogatták az együtt 
elkészített munkáikat. 
Az egy hetes rövid vakációról 
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visszatérve azonnal izgalmak 
várták gyerekeinket, ugyanis 
november 10-én megünnepel-
tük Szent Márton napját. Bá-
nyai Rozália óvó néni vezeté-
sével egy nagyon kellemes és 
emlékezetes délutáni prog-
ramban volt részünk, amikor 
az összes óvodás (ludas fejfe-
dőket öltve) szüleikkel együtt 
készítettek Márton napi lám-
pásokat, majd jóízűen elfo-
gyasztották a libazsíros ke-
nyeret. Tevékenységünk zárá-
saként, a lámpásokat meg-
gyújtva, kivonultunk az óvo-
da udvarára, ahol ludas dalo-
kat énekeltünk.  
November 17.-én az I. félévi 
pedagógiai tanácskozás al-
kalmával ellátogattak hoz-
zánk a környék (Érmihály-
falva, Érkörtvélyes, Értarcsa, 
Gálospetri, Éradony, Otto-
mány) óvónői, amikor Marian 
Mónika óvó néni tartott sike-
res tevékenységet a kiscsopor-
tos gyerekekkel, melynek té-
mája a „Modern eszközök 
használata az óvodai oktatás-
ban” volt. A tevékenység so-
rán a „Répamese” feldolgozá-
sával megértették, az 
„Egységben az erő” mondás 
jelentését. 

Szintén novemberben tartot-
tuk a „Globális nevelés he-
tét”, amikor igyekeztünk tu-
datosítani az óvodás gyere-
kekben, hogy „Olyan a világ, 
amilyenné mi tesszük”. Mesét 
néztünk, melyben Lolától 
megtudhattuk, miért nem sza-
bad a szemetet szétdobálni és 
milyen fontos a szelektív hul-
ladékgyűjtés, újrahasznosítot-
tuk a pillepalackot, amiből a 
közép- és nagycsoportos gye-
rekek malackákat készítettek, 
valamint a wc papír kartont, 
amiből a kis csoportosok cicá-
kat készítettek. 
Ebben a tanévben sem feled-
kezünk meg a segítségnyújtás-

ról, hiszen idén is gyűjtjük a 
kupakokat, amelyekkel hozzá-
járulunk beteg gyerekek gyó-
gyításához. 
Mára egy jól összeszokott csa-
pattá váltak óvodásaink, akik-
kel lelkesen várjuk a téli ün-
nepeket és versekkel, énekek-
kel, betlehemes színdarabok-
kal készülünk a Jézus születé-
sének megünneplésére. 
Istentől megáldott, békés, bol-
dog, szeretetben gazdag Ün-
nepeket kívánunk! 

 
Az óvó nénik 
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E z a tanév kicsit ko-
rábban kezdődött, 
mint az elmúlt évek-

ben. Még négy nap volt szept-
ember 15-ig, s mi már az isko-
laudvaron gyülekeztünk tan-
évnyitóra. Izgatott gyermek-
sereg, óvónők, tanítók, taná-
rok, na és persze sok-sok szü-
lő várakozott azon a napsüté-
ses őszi reggelen. Mindenki 
örömmel üdvözölte régebben 
látott társait: diákok is, taná-
rok is, senki sem volt kivétel. 
Aztán elkezdődtek az ünnepi 
beszédek, a szavalatok, a kis 
előkészítősök műsora, s min-
ket is eltöltött valami fenn-
költ, ünnepi érzés: hogy vala-
mi szép, új dolog kezdődik… 
Megkerestük június óta nem 
látott osztálytermeinket, a 
gyerekek elfoglalták régi vagy 
új helyeiket a padokban, s az 
első szülőértekezletet is meg-
tartottuk. 
Így kezdődött. S maholnap 
már itt a Karácsony. Alig vet-

tük észre, úgy elrepült ez a 
három és fél hónap. Annyi 
minden történt: játék, tanu-
lás, tevékenységek, verse-
nyek, hogy felsorolni is nehéz.  
A Magyar Népmese Napja 
szeptember 30., Benedek Elek 
születésnapja. Meseolvasás-
sal, rajzversennyel, rajzfilm-
vetítéssel ünnepeltük, a ne-
gyedikesek pedig fogalmazást 
is írtak „Kedvenc népmesehő-
söm” címmel. Munkáikat kiál-
lítottuk az iskola folyosóján. 
Október 4-én tartottuk az Ál-
latok Világnapját. Beszélget-
tünk az állatokról, a gyerekek 
rajzokat, kézimunkákat, pla-
kátokat készítettek, állat-
figurákat hoztak otthonról. 
Október 5. a Nevelés Világ-
napja. Ekkor nem voltak 
tanítási órák, hanem különbö-
ző oktató-nevelő tevékenysé-
geket szerveztünk a gyerekek-

nek. A sportcsarnokban ver-
senyek, vetélkedők zajlottak, 
gyermekjátékokat játszot-
tunk, beszélgettünk a régi 
idők iskolájáról, filmet néz-
tünk (Légy jó mindhalálig), 
nagy íróink gyermekkori isko-
la-élményeiről olvastunk, raj-
zok készültek az iskoláról. 
Október 21-én szemétgyűjtést 
szerveztünk a Népkertben 
„A Föld az örököseink ha-
gyatéka” című környezetvé-
delmi tevékenység keretén 
belül. 
23-án a III. és IV. osztályosok 
Érmihályfalván részt vettek a 
„Mesék Szárnyán” című me-
sevetélkedőn hat csapattal, 
22 gyerekkel. Ebből 16-an ju-
tottak a második fordulóba, 
amely december 11-én lesz 
megszervezve szintén Mihály-
falván. Tovább jutottak: III. 
osztályosok: Ursui Sára, Mun-

Szeptembertől Karácsonyig  
 -játék, munka, tanulás a kis iskolában- 
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kácsi Anett, Robotin Vanesz-
sza, Györki Henrietta. IV. osz-
tályosok: Láng Natália, Takács 
Nikoletta Katalin, Ţifra Bian-
ka, Gazsi Ágota Melinda, 
Haraji Anita Panna, Székely 
Éva Fruzsina, Pap Nikoletta, 
Nagy Mary Anett, Boda Gabri-
ella Orsolya, Gârdan Carmen 
Alexandra, Spányik Adrienn 
Tünde, Tar Nikoletta Enikő. 
Az első fordulóban még részt 
vettek: Truszkai Cristian, 
Nagy Sándor Dominik, Mun-
kácsi Márk, Hodák Nándor, 
Tóth Helga és Horváth Viktó-
ria a III. osztályból.  
November 11-én, Márton 
Napján a magyar hagyomá-
nyoknak megfelelően minden 
a libáról szólt. Elmeséltük a 
Márton-legendát, tematikus 
népi gyermekdalokat tanul-
tunk, szép rajzok, kézimun-
kák készültek, amelyeket ki is 
állítottunk az osztályokban, 
folyosókon. 
November 18. és 22. között 
zajlott a Globális Nevelés he-
te. Ezen a héten minden osz-
tály egy-egy tevékenységgel 
készült. „Kincsünk a víz” 
címmel az előkészítő osztályo-
sok papír-vízcseppekből 
nyakláncot készítettek, az el-
sősök a természet- és környe-
zetvédelem jelentőségét hang-
súlyozták „Barátunk az erdő 
és minden lakója” valamint 
„Gyűjts te is szelektíven, 
hogy Földünk tovább éljen!” 
elnevezésű tevékenységek 
keretén belül. A többi osztá-
lyok plakátokat készítettek, 
fogalmazásokat írtak, rajzol-
tak, kézimunkáztak.  
December 8-án megint Érmi-
hályfalvára utaztunk megmé-
retni magunkat a Fürkész he-
lyesírási és nyelvhelyességi 
versenyen. Az eredményt 

még nem tudjuk, de reméljük 
diákjaink ügyesek voltak. 
Részt vettek: II. osztály: Ágos-
ton Sára, Kondor Anita, Kozák 
Dávid, Majerkuk Patricia, 
Spányik Emőke. III. osztály: 
Györki Henrietta, Robotin Va-

nessza, Munkácsi Anett, 
Blejan Bernadette, Nagy Sán-
dor Dominik, Horváth Viktó-
ria. IV. osztály: Pap Nikoletta, 
Gârdan Carmen Alexandra, 
Németi Boglárka Ilona, 
Spányik Adrienn Tünde, Nagy 
Mary Anett és Ţifra Bianka.  
December az ünnepek hónap-
ja. Nálunk az iskolában az 
egyik leginkább várt nap Mi-
kulás Napja. Már jóval előt-
te beszélgetünk arról, hogy ki 
milyen ajándékot szeretne. A 
nagyobbak levelet is írnak a 
Mikulásnak, de sokat kifestő-
zünk, kézimunkázunk is 
ilyenkor. Verseket, énekeket 
tanulunk, s aztán, mikor vég-
re eljön a nagy nap, mindenki 
egy kis ajándékkal megy haza 
az iskolából. Mert minden 
évben eljön hozzánk a Miku-
lás, a kisebbekhez személye-
sen, a nagyobbakhoz csak be-

kopogtat (mert nagyon sok a 
dolga ilyenkor), és ajándékot 
kap minden gyerek.  
Hamarosan itt az év vége, s 
előttünk még van egy feladat, 
a legörömtelibb mind közül. 
Minden osztály külön-külön, 

de közösen is készül a Kará-
csonyra. Ki versekkel, éne-
kekkel, ki betlehemessel, szín-
darabbal, tánccal várjuk a 
legszebb Ünnepet. Advent 
van, mindnyájan várakozunk, 
és gyermekekkel várni a Ka-
rácsonyt a legnagyobb varázs-
lat. 
 
Áldott Ünnepeket kívánunk 
mindenkinek! 
 

Vanyó-Kecskés Éva Andrea  
tanítónő 
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S zeptember 11-én 
újra megszólalt a 
csengő a Kazinczy 

Ferenc Általános Iskolában, 
jelezve a 2017-2018-as tanév 
kezdetét. Úgy a pedagógu-
sok, mint a tantermek felké-
szülve várták a diákok érke-
zését. Mint minden évben 
sok és színes tevékenységek-
kel készültek a pedagógusok. 
Ünnepi beszéddel köszöntöt-
ték a diákokat és szülőket 
iskolánk igazgatói és közsé-
günk polgármestere - jó ta-
nulmányi eredményeket kí-
vánva és biztosítva minden-
kit teljes körű támogatásuk-
ról. 
Az első tevékenységünk eb-
ben a tanévben a Nevelés 
Világnapja volt. Minden pe-
dagógus változatos és érde-
kes tevékenységeket szerve-
zett, kihangsúlyozva a neve-
lés fontosságát. 

Október a megemlékezés 
hónapja is volt. A már ha-
gyománnyá vált, Kazinczy 
Lajos emlékére szervezett 
ünnepi műsorunkra október 
22-én került sor a helyi mű-
velődési házban. A köszöntő-
beszédek után iskolánk diák-
jai egy megható színművet 
adtak elő, fejet hajtva Kazin-
czy Lajos honvédezredes 
emléke előtt. A program be-
fejezéséül Kazinczy Lajos 
domborműve előtt katona-
dalokat énekeltek fellelkesül-
ve - harmonika kísérettel.  
Október 27-én három diá-
kunk képviselte iskolánkat a 
Kríza János népmesemondó 
versenyen. Munkájuk ered-
ményeként dicséretben ré-
szesültek. Ugyancsak ebben 
a hónapban néhány diákunk 
részt vett az Aranyfeszt ver-
senyen, melynek folytatása 
is volt az ezt követő hóna-
pokban. Köszönjük felkészítő 

tanáraiknak a munkáját.  
Október 31-én az V., VI. és 
VII. osztályok egy hátborzon-
gató, de ugyanakkor vicces 
jelenetet adtak elő, bemutat-
va a Haloween-i szokásokat. 
A tevékenység végén a felké-
szítő tanárok cukorkával 
kedveskedtek az iskolánk 
tanulóinak. 
Sportban is remekeltek diák-
jaink. V-VI. osztályos fiú lab-
darúgó csapatunk és lány 
kézilabda csapatunk kiváló 
eredményeket értek el a nov-
ember 2-án és 3-án 
Érmihályfalván megrende-
zett körzeti szakaszon. A ké-
zilabdázó lányok II. helye-
zést kaptak megállva a he-
lyüket a körzeti sportélet-
ben. A verseny keretein be-
lül távfutás megmérettetésre 
is sor került melyen II. és V. 
helyezést értek el a fiúk. A 
focis fiúk által bezsebelt I. 
helynek köszönhetően elju-

Vissza az iskolába 
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tottak a verseny megyei sza-
kaszára, ahol méltón képvi-
selték iskolánkat, elhozva a 
megyei IV-ik helyezést. Gra-
tulálunk minden résztvevő-
nek és felkészítő tanáruknak 
az elért eredményekhez. Ha 
már a sportnál tartunk, szük-
séges megemlíteni, hogy is-
kolánkban jelenleg is zajlik a 
Mikulás Kupa, mely már las-
san hagyománnyá válik. 
November 20-24 között meg-
rendezésre került a Globális 
Nevelés Hete melynek témá-
ja Az én világom tőlünk függ. 
Ehhez kapcsolódó tevékeny-
ségeket szerveztek a pedagó-
gusok, különböző szemszög-
ből megközelítve a témát. 
December 1. alkalmából nov-
ember 28-án egy összetet-
tebb programmal készül-
tünk: először egy verses-
zenés összeállítással kihang-
súlyoztuk az esemény jelen-
tőségét. Ezt követően néptán-
cot mutattak be iskolánk ro-

mán tagozatos diákjai, majd 
egy humoros jelenettel ké-
szültek, melyben szemléltet-
ték a régi és a mai világ kü-
lönbségeit. Ezalatt a terem-
ben megterített asztalokon 
tradicionális ételek és meleg 
tea várták a megéhezett diá-
kokat és pedagógusokat. Kö-
szönjük a szülőknek és a 
szervezőknek a hozzájárulá-
sukat. 
Az eltelt iskola hetekben 
több osztályszintű tevékeny-
ségek is zajlottak: A népmese 
napja, Az egészséges táplál-
kozás világnapja, A Reformá-
ció emlékünnepe, Márton 
napi hagyományok, A ma-
gyar nyelv napja. 
Iskolánk diákjai és pedagó-
gusai a Székely Kapuk – Zöld 
Kapuk elnevezésű pályázat-
ra neveztek be „Semjéni bet-
lehemesek” csapat névvel. E 
pályázaton belül a népha-
gyományokat ápolva betle-
hemezéssel készülnek, eleget 

téve a pályázat kiírásainak. 
A betanult betlehemes játé-
kot Bihar megye több intéz-
ményében és megyén kívül 
is bemutatják. Az idősebb 
korosztály december 20-án 
élheti át a gyerekkorukra 
emlékeztető, helyi betlehe-
mes játékot. A fiatalabbak a 
december 22-én megrende-
zendő karácsonyi műsor ke-
retein belül tekinthetik meg 
az előadást.  
December 22-én hangolódha-
tunk Karácsony ünnepére, 
amikor a diákok bemutathat-
ják az áhítattal és örömmel 
összeállított karácsonyi mű-
sorukat, amely a művelődési 
házban kerül megrendezés-
re.  
Iskolánk vezetősége és min-
den dolgozója nevében kívá-
nunk békés boldog karácso-
nyi ünnepeket. 

 
Szakál Tímea Szilvia és  
Máté Tünde tanárnők.  
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A  Bihar megyei If-
júsági és Sport 
Igazgatóság szer-

vezésében zajló Bihar Moz-
gásban elnevezésű program 
sorozatban az érsemjéni is-
kola diákjai is résztvettek. 
Az V. és VI. osztályos tanulók 
képviselték iskolánkat, a lá-
nyok kézilabdában, illetve a 
fiúk fociban. A körzeti sza-
kasz Érmihályfalván került 
megrendezésre, ahol a kézi-
labdás lányok második he-

lyen végeztek. Másnap ke-
rült megrendezésre a fiúk 
focitornája, ahol első helye-
zettek lettek és ezzel kihar-
colták a továbbjutást. Az elő-
döntőt Margittán rendezték 
meg, ahol 4 csapat vett részt, 
itt második helyezést értek 
el, ami a továbbjutást jelen-
tette a kisdöntőbe. A kisdön-
tő Nagyváradon volt az An-
tonio Alexe Sportarénában, 
ahol a Tenke volt az ellenfél. 
A lefújás pillanatáig nem 
dőlt el a két csapat közt, 

hogy melyikük a jobb, így 
büntetőrúgásokra került  
sor, ahol sajnos alul marad-
tunk, de a megszerzett 4. he-
lyezés így is szép teljesít-
mény. 
A labdasportok mellett a te-
repfutásban is képviseltük 
iskolánkat, (községünket), a 
körzeti szakaszon Érmihály-
falván egy 5. és egy 2. helye-
zés jött össze, ami továbbju-
tást jelentett. A szintén Nagy-
váradon megrendezett dön-
tőn, amit az Antonio Alexe 
Sportaréna körül szerveztek 
meg, a mieink a 15-20. hely 
környékén értek célba.  
Felkészítő tanáruk Lakatos 
János nagyon elégedett volt 
a diákjai teljesítményeivel, 
és reméli, hogy jövőre még 
jobb helyezésekkel térhet-
nek majd haza a kis sporto-
lóink.  

Fülöp Róbert 

Ifjúság? Sport! 
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I tt a Szenteste. Haza-
érkezik Kati és Karcsi 
a Nagymama társasá-

gában. Karcsi nyomban a 
nappali ajtóhoz rohan.  
Idesüss! – hívja a húgát. – 
Talán már bent van a Jé-
zuska! 
Pszt! – csitítja Kati. – Hallod 
a muzsikát? 
Igen – súgja Karcsi - , meg a 
szárnysuhogást! 
A nappaliban valóban seré-
nyen munkálkodnak az an-
gyalkák. Közöttük van Jé-
zuska is. 
- Innen hiányzik még egy 
piros gömb – mondja. 
- Oda meg jól illenék még 
egy ezüstszalag. 
- Pompás, így már biztosan 
tetszik majd a fa Katinak és 
Karcsinak! 
- Gyertek csak – a Nagyma-
ma a konyha felé tereli a 
testvéreket. Apa már oda-
készítette az óriás fotelt. – 
Olvasol nekünk valami szé-
pet, ugye? – kérincsél Kati. 
- Hát persze – mosolyog 
Nagyanyó -, mint minden 
évben. Még a mama is fi-
gyel. 
Közben segít Jézuskának, 
készíti a finom süteményt. 
Sürgősen még néhány hab-
karikát! Képzeljétek csak, 
az angyalkák túl sokat tor-
koskodtak idén! 
- Haha – kuncog Karcsi -, 
akárcsak mi. És zsupsz, el-
csen egy sütit. – Ha a Jézus-
ka meglátná…! – A kisfiú 
hátrébb húzódik az ablak-
tól. 

Odakint besötétedett. Né-
mán hullnak a hópelyhek. 
De hát … ki repül ott, ki jár 
házról házra? Ki dúdolja 
olyan varázslatosan a kará-
csonyi dalt? Az angyalok! 
És mind – mind ajándékot 
hord. Hű, az egyik doboz 
milyen nehéz! Egyre – más-
ra le kell rakni a hóba. Va-
jon ki az a gyerek, aki ekko-
ra ajándékot érdemel?!  
Csingling – csendül hirtelen 
egy harang. – Jön a Jézus-
ka! – kurjantják Kati és 
Karcsi. A nagyszobában 
apa és Nagyapa már éne-
kel: 
„Mennyből az angyal lejött 
hozzátok, pásztorok, pász-
torok! 
Hogy Betlehembe sietve 
menvén, lássátok, lássá-

tok…” 
A gyerekek megilletődötten 
lépnek be. Megpillantja a 
karácsonyfát, a szemük 
csillog. Miközben énekel-
nek, újra és újra az ajándé-
kok felé sandítanak. Itt a 
jókora doboz! Végre kibont-
hatják. – Kati, egy nyuszit 
kaptunk! -. Kiáltja Karcsi. 
Ez aztán a meglepetés! 
De nemcsak az embereket 
ajándékozza meg a kis Jé-
zus. Nem feledkezik meg az 
állatokról sem, amelyek oly 
kevés elemózsiát találnak 
télen a hó alatt. 
- Jó étvágyat! – bíztatják az 
angyalok az erdő állatait, s 
kiürítik a zsákokat, kosara-
kat. Odabent a házban új 
dal csendül. 

Jön a Jézuska 
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