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2 018. július 30 - au-
gusztus 4. között 
14. alkalommal 

szervezett néptánctábort a 
budapesti Szent László 
Társulat magyarországi és 
külhoni magyar gyerekek 
számára, azzal a céllal, 
hogy a táborba érkező gye-
rekek és ifjak elsajátíthas-
sák a magyarságot legszeb-
ben kifejező népzenei- és 
néptánc hagyományokat. A 
tábor ideje alatt igyekeztek 
megmutatni, hogy miért is 
fontos ezen hagyományok 
megőrzése és továbbadása. 
A Pest megyei Dabas kisvá-
ros a Kárpát-medence szí-
vévé vált ezen a héten, hi-
szen a magyarországi gye-
rekek mellett érkeztek Ke-
let- és Nyugat Felvidékről 

(Szlovákia), Délvidékről 
(Szerbia), Muravidékről 
(Szlovénia) és a partiumi 
Érsemjénből. Három cso-
portban 74 gyermek ismer-
kedett és tanulta a felcsíki, 
a szentiványi, valamint a 
szatmári táncok alaplépé-
seit és figuráit. A tábornak 
a Táncsics Mihály Gimná-
zium adott otthont, mely-
nek alapítványa, mint főtá-
mogató is részt vett a szer-
vezésben. 
Az érsemjéni Ezüstperje 
néptánccsoport is részt 
vett a táborban, akik ez 
úton is köszönik Csorba 
Sándor barátjuknak, a cso-
port „tiszteletbeli tagjának” 
a lehetőséget, hisz a Sanyi-
ka kapcsolatai által jutot-
tak el kedvezményes áron 
és úti díj fizetése nélkül 

Dabasra.  
A tábor végével számos 
barátság született úgy gye-
rekek, mint kísérőik kö-
zött, akik már a jövőt latol-
gatva több közös tervet is 
szövögetnek. 

Sütő Judit 
 
 

Dabasi táncforgatag 
A nyár végéhez közeledve 
lassan, mi, a kis községünk 
táncos lábú fiataljainak 
egy része (10 fő) egy kiruc-
canásban vehettünk részt 
két kísérőnk és állandó 
táncoktatóink Sütő Judit és 
Szabolcs társaságában. A 
Budapesthez közel eső da-
basi néptánctáborba utaz-
tunk, ahol szó szerint szét-
táncoltuk a cipőinket a kü-
lönböző Kárpát-medencei 

Nyári kavalkád az  
Ezüstperjével 
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néptánccsoportok társaságá-
ban, akikkel a tábor végére 
nagyon jó barátság alakult 
ki. 
Az esemény július utolsó 
hétfőjén, azaz 30-án kezdő-
dött. Reggel 8-kor buszra 
szálltunk, s egy jó hangulatú 
utazást követően megérkez-
tünk a tábor színhelyére.  
A tábor vezetői kedves fo-
gadtatásban részesítettek 
minket. Miután elfoglaltuk 
légkondicionálóval felszerelt 
szállásunkat (ez nagyon jól 
jött a hőségben) és tájékozta-
tást kaptunk az előttünk álló 
tábor menetéről, máris bele-
csaptunk az ismerkedésbe. 
Szórakoztató kérdezz-felelek 
játékok által ismerkedtünk 
egymással és szépen lassan 
kialakultak a korcsoportok 
alapján beosztott tánccso-
portok. A tábor legfiatalabb-
jainak felcsíki táncokat, a 
középső korcsoportnak szat-
mári táncokat oktattak, mi, a 
legidősebbek pedig 
szentiványi táncokat tanul-
hattunk. 

A csoportok beosztása után 
elküldtek minket a tánccipő-
inkért és máris megkezdő-
dött az első oktatási óra. Ok-
tatóink Janibá’ (Szente Já-
nos) és Eszti néni (Cseke-
Marosi Eszter) lettek, akik 
személyében csodálatos em-
bereket ismerhettünk meg. 
Kedvesek, gyerekszeretőek, 
humorosak és mosolygósak 
voltak. Nem is pazaroltuk 
sokáig az időnket, azonnal 
nekiláttunk a szentiványi 
táncok elsajátításához. A két 
órás oktatás majd rövid pi-
henő után táncház vette kez-
detét, melyen a helyi polgár-
mester, illetve a gimnázium 
igazgatója is részt vettek, 
akik ezúttal hivatalosan is 
megnyitották a 
néptánctábort. A megnyitót 
követően moldvai, szatmári 
és sok egyéb tájegység tánca-
it ropva, népdalait énekelve 
buliztunk éjfélig.  
Reggelente 8 órakor volt az 
ébresztő, 9 órától pedig a 
rendszeres táncoktatás. Két 
óra kemény munka végezté-

vel a jól megérdemelt ebéd 
és a csendes pihenő után a 
táborozók számára megren-
delt dabasi kisvonatra ül-
tünk, népdalokat énekelve 
elrobogtunk a helyi strand-
ra, ahol lehűthettük magun-
kat a nagy forróságban. Este 
ismét táncház kerekedett, 
mely egész héten a nap 
záróprogramjává vált.  
Minden délelőtt és délután 
két-két órás táncoktatás volt, 
melyek között a tábort szer-
vező Gáborok (Farkas Gá-
bor, Jeszenői Gábor és 
Czibolya Gábor) és segítőik 
különféle sport vetélkedők-
kel, csoport játékokkal, sza-
badidős programokkal gon-
doskodtak az aktív pihenés-
ről. Sikeresen lehűtöttek 
minket a nagy forróságban a 
vízi bombázással, melyben 
több száz vizes lufit dobál-
hattunk egymáshoz. Kreatív 
feladatban egy népdalt kel-
lett saját ötletek alapján fel-
dolgozni, majd ezeket zsűri 
előtt előadni. Egyesek csak 
eljátszották a kapott népdal 
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sorainak történéseit, mások 
egy újabb történetet fontak 
köré, de voltak olyanok is, 
akik csak a dallamot hagy-
ták meg, s egy teljesen új 
szöveggel adták elő a felada-
tul kapott népdalt. Ezek a 
műsorszámok nagyon vic-
cesre sikerültek, sokat ne-
vettünk rajta. 
A versenyező csapatok ösz-
szeállításakor a szervezők 
nagy hangsúlyt fektettek a 
barátkozás lehetőségeire, 
hisz minden csapat a külön-
böző országokból, illetve te-
lepülésekről érkező gyere-
kekből tevődött össze. Az 
egyelőre még csak ismerke-
dő gyerekek kénytelenek 
voltak közeledni egymáshoz, 
hisz csak a csapatmunka 
hozhatta meg számukra a 

pontszerzési lehetőséget. 
A tábor utolsó napján már 
csak a délutáni táborzáró 
gálára készültünk. A délelőtt 
folyamán tökéletesítettük az 
egész héten tanult táncanya-
got, melyből még egy kis 
tánckoreográfia is kereke-
dett, ezt a gálaesten a saját 
viseleteinkben mutattuk be. 
Miután mindenki letáncolta 
a héten tanultakat, Dabas 
város polgármestere zárta 
be a tábort és búcsúzott el a 
gyerekektől. A búcsúest haj-
nalig tartó táncházzal végző-
dött. 
Szombat reggel könnyes bú-
csút véve a táborvezetőktől, 
oktatóktól indultunk haza. 
Útközben kisebb kitérőt tet-
tünk a szolnoki Reptár repü-
lőmúzeumba, ahol főként 

katonai és háborúkban be-
vetett repülőket, helikopte-
reket, rakétákat és felderítő-
ket láthattunk. 4D-s mozi-
ban átélhettük a repülés és 
az ejtőernyőzés élményeit, 
majd ezt követően buszra 
pattantunk, s meg sem áll-
tunk hazáig. 
Úgy vélem, hogy ebben a 
táborban a táncóráknak és 
az esti táncházaknak kö-
szönhetően a táborozók 
tánctudása a duplájára nőtt. 
Maga a tábor egy nagyon 
hangulatos hely volt wifi 
kód nélkül is, ahol nagyon 
sok barátság született. Fe-
lejthetetlen feltöltődés volt 
és remélem, hogy ezt jövőre 
is átélhetjük majd.  
 

Kardos Nikolett 

2018. május 19-én, az Ezüstperje 
neptánccsoport is részt vett a Nagyvárad Tánc-
együttes „Hídavatás” elnevezésű projektjének 
bemutatójában. A bemutató az érmihályfalvi 
XXVI. Nyíló Akác fesztivál keretében zajlott. 
Az ersemjéni táncosokon kívül a Szigligeti 
Színház partnere volt még a Nyíló Akác Nép-
tánccsoport, a Monospetri Bábota Néptánccso-
port, valamint az Érkörtvélyesi Rakottya Nép-
tánccsoportok. 

Az előadásban résztvevő mintegy 150 fő gyer-
mek-, ifjú és felnőtt néptáncosok, sóvidéki- és 
mezőpaniti táncokat tanulhattak több alkalom-
mal, Rácz Lajos a Nagyvárad Táncegyüttes 
táncosától és segítője Laczikó Zitátol. 
A Hídavatás elnevezésű projekt eredményeként 
megszületett előadás a Magyar Kormány, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
val valósult meg. 
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Ó vodánk életében a 
nyári hónapok is 
színes esemé-

nyekben bővelkedtek.  
Kicsinyeinkkel részt vet-
tünk a Tótiban megrende-
zett „A népdal a legdrá-
gább kincsünk” elnevezé-
sű népdalvetélkedőn. A 
résztvevő hat gyerek közül 
mindenki dicséretben ré-
szesült és ketten még kü-
löndíjjal is gazdagabbak 
lettek. Név szerint: Béres 
Hanna és Béres Gergő kü-
löndíjban, Munkácsi Dá-
vid, Szabó Bence, Takács 
Viktória, Kovács Kamilla 
dicséretben részesültek. 
Az idén is részt vettünk az 
immár hagyománnyá vált 
„Együtt a gyerekekért” el-
nevezésű jótékonysági es-

ten, kicsit eltérőbben a 
megszokottól. Ez alkalom-
mal néhány nappal az est 
előtt a szülőkkel és gyere-
kekkel közösen egy jó han-
gulatú, családias légkör-
ben megszervezett kézmű-
ves foglalkozás keretében 
asztaldíszeket készítettünk 
az ünnepi vacsoraasztalra. 
Az est bevételének egy ré-
széből biztosítottuk óvodá-
saink számára a gyerek-
nap színesebbé tételét. 
Ezen a napon számos ér-
dekes játékban próbálhat-
ták ki ügyességüket, ráter-
mettségüket a gyerekek. 
Nagy sikert aratott a kötél-
húzás, az alagút bújócska, 
a lufi kardvívás, a buborék 
fúvó verseny, a színes go-
lyók egyensúlyozása asz-
talterítőn, az aszfaltrajz és 

az ugráló labda versenyek 
és a várépítés. A nap vé-
gén jóízűen fogyasztotta el 
minden óvodás a jutalom-
ként kapott csokis kiflit és 
narancs üdítőt. 
A tanévet minden csoport 
színes műsor bemutatásá-
val zárta. A műsorszámok 
közül a közönség tagjai 
választhattak kedvükre 
valót, hiszen volt rövidke 
jelenet, népi gyermekjáték 
gyűjtemény, verses össze-
állítás és különböző műfa-
jú tánc is bemutatásra ke-
rült. 
Bízunk benne, hogy ősszel 
ismét kellemes környezet-
ben, gazdag programokkal 
köszönthetjük az óvodáso-
kat. 
 

az óvónők 

Mindennapok az óvodában 
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N yári szünet 
van már, an-
nak is lassan a 

vége, így augusztusban. 
Tanítók, diákok a jól meg-
érdemelt vakációnkat tölt-
jük, s gyűjtjük az friss erőt 
a szeptemberi új tanév-
kezdéshez. 
A jó idő beálltával úgy el-
röpültek az utolsó iskolá-
ban töltött hónapok, hogy 
észre sem vettük. Az végső 
nagy „hajrában” igyekez-
tük úgy beosztani a ren-
delkezésünkre álló hete-
ket, hogy tanulásra és kö-
zösségépítő tevékenysé-
gekre egyaránt jusson idő, 
s egyik se menjen a másik 
rovására. 
A tavaszi vakáció előtt 
még megtartottuk az 

„Iskola másképp” elneve-
zésű nevelő-hetet. Minden 
napnak megvolt a maga 
tematikája. Így tartottunk 
sportnapot, egészség-
napot, néptáncoltunk, 
gyermekjátékokat tanul-
tunk, készülődtünk a Hús-
vétra, locsolóvers-mondó 
versenyt tartottunk, tojást 
festettünk stb. Nagyon jól 
éreztük magunkat, megta-
pasztalhattuk, hogy az is-
kolában a tanórákon kívül 
is lehet újat tanulni, élmé-
nyeket gyűjteni. 
Áprilisban megszerveztük 
a „Kazinczy Ferenc” Sza-
valóversenyt. Több mint 
egy évtizede, hogy ennek 
hagyománya elmaradt. 
Ezt kívántuk most felele-
veníteni és újra elindítani, 
egyelőre csak helyi szin-

ten, de annál nagyobb lel-
kesedéssel. Vasvári Kata-
lin-Judit és Vanyó-Kecskés 
Éva-Andrea tanítónők 
szervezésével megvalósult 
és szülők, gyermekek kö-
rében nagy sikert is ara-
tott. Támogatót is talál-
tunk, Békefi Lászlót Ma-
gyarországról, aki a díja-
kat finanszírozta. Köszö-
net neki érte!  
Május 3-án a harmadiko-
sok és a negyedikesek 
Élesden képviselték is-
kolánkat a „Lugosi Mi-
hály” Megyeközi és Hatá-
ron Átívelő Szépolvasó 
Versenyen.  
Láng Natália (IV. o) I. dí-
jat, Györki Henrietta 
(III. o.), Pap Nikoletta 
(IV. o), Boda Gabriella-
Orsolya (IV. o), Talpas 

Nyár végén így emlékezünk… 
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Krisztián Tamás (IV. o) 
dicséretet kaptak.  
A nagyváradi Varadinum 
alkalmából- Szent László, 
a lovagkirály című rajz-
versenyen Zohorák Zsa-
nett, I osztályos tanuló 
dicséretet kapott a Szent 
László portréja kategóri-
ában. 
A „Számok szárnyán” or-
szágos levelező matemati-
kai versenyen az elsősök 
közül ezüstérmet kaptak es 
II. helyezést értek el a kö-
vetkező tanulók: Bíró Ger-
gő, Craciun Fruzsina, Ga-
zsi Andrea, Nitrai Ri-
chárd és Tasi Ervin. A ro-
mán és magyar szakos I. 
osztályos tanulók részt vet-
tek egy országos projekt-
ben is: Tedi - a biztonság 
iskolája (Scoala 
sigurantei Tedi) 
 Május végén idén is 
megrendeztük az „Együtt 
a gyermekekért” elneve-
zésű jótékonysági estünket. 

Minden osztály egy-egy 
színpadi produkcióval ké-
szült, amellyel a meghívott 
vendégeket, támogatókat 
szórakoztattuk. Az össze-
gyűlt adományokat osztá-
lyonként elosztva megkap-
tuk, s gyermekeinkre köl-
töttük. Az előkészítő-, I, II. 
és román tagozatos osztá-
lyok gyermeknapot szer-
veztek a Sportcsarnokban. 
Voltak ügyességi- és sport-
játékok: csokievő- verseny, 
zsákba-futás, staféta játé-
kok, pizzázás, fagyizás, nap 
végén pedig mindenki ka-
pott egy kis ajándékcsoma-
got. 
A III. osztályosok Zsibóra 
kirándultak autóbusszal a 
kapott összeget felhasznál-
va. Meglátogatták a Botani-
kus Kertet s egy élmények-
ben gazdag szép napot töl-
töttek el. A IV. osztályosok 
Szatmárnémetibe utaztak 
vonattal, ami már önmagá-
ban is nagy kaland volt. Ott 

megnézték a város neveze-
tességeit, a Kossuth-
kertben kisvonatoztak, ko-
csikáztak, guruló- bicikliz-
tek és vízi bicikliztek is. A 
nap fénypontja pedig a 3D-
s mozi volt, hisz nagyon 
sok gyereknek első mozi-
élménye volt a közösen 
megnézett animációs film. 
Most pedig már a Faluna-
pokra készülünk. Minden 
osztály színpadra lép kü-
lönböző táncokkal, szom-
bat délelőtt pedig a tanítók-
kal, óvónőkkel, tanárokkal 
kézműves foglalkozásokat 
szervezünk a gyerekeknek 
a Népkertben. Ez lesz a 
nyár utolsó nagy esemé-
nye, utána már hamarosan 
kezdődhet az iskola!  
Jó pihenést még mindenki-
nek! 
 

Vanyó-Kecskés  
Éva-Andrea  

tanítónő  
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A z Iskola Más-
ként hete és a 
tavaszi vakáció 

után újabb megpróbálta-
tások vártak diákjainkra 
és pedagógusainkra egy-
aránt. 
A már megkezdett iskolai 
tevékenységsorozatot 
folytatva, minden hónap-
ban próbáltuk tudatosíta-
ni diákjainkban az egész-
séges táplálkozás fontos-
ságát. Tevékenységeink 
során gyakorlatban is 
hasznosítottuk az elsajátí-
tott ismereteket: közösen 

gyümölcssalátát készítet-
tünk, tej és tejtermékeket, 
valamint teljes kiőrlésű 
termékeket fogyasztot-
tunk. Reméljük, a további-
akban hasznosítani fogják 
a megszerzett tapasztala-
tokat.  
Újabb kihívásokkal bővel-
kedett a májusi hónap. A 
VI. osztályos tanulók 
Nemzeti felmérőn vettek 
részt, a VIII. osztályos ta-
nulók újabb próbavizsgán 
estek át, a többiek pedig a 
félévi dolgozatok megírá-
sára készültek. Eközben a 
Varadinum Szent László 

lovagkirály rajzpályázatra 
neveztek be diákjaink, a 
Nagyváradon megrende-
zett „Mozgás és átalakulás 
a Karpát-medencében és 
Erdélyben” versenyen és 
a Szilágysomlyón zajló 
„Corvin Mátyás nemzet-
közi Tanulmányi- és Rajz-
versenyen” vettek részt 
Csorba Mihály felkészítő 
tanár kíséretében. Részvé-
teli oklevelekkel, tapaszta-
lattal és új barátságokkal 
tértek vissza; köszönjük a 
tanár úr kitartó munkáját 
mely által mások is megis-
merhették iskolánkat. 

Iskolai életünk  
az utóbbi három hónapban 
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 Mindenki lázasan készülő-
dött a már hagyománnyá 
vált „Együtt a gyermeke-
kért” jótékonysági rendez-
vényre. Sokan tiszteletüket 
tették e rendezvényen fel-
áldozva a szabadidejüket, 
tapssal és adományokkal 
jutalmazva a diákok erőfe-
szítéseit. Szinesebbé téve a 
programot, az összefogás 
és hagyományőrzés jegyé-
ben, településünk Nótáska-
pitánya tiszteletére Fráter 
nótákat adott elő a diák-
pedagógus kórus. Szeret-
nénk megköszönni támo-
gatóinknak az adományo-
kat és iskolánk minden dol-
gozójának a munkáját. Az 
összegyűlt adományból 
minden osztály részesült, 
melyet új élmények meg-
szerzésére használhattak 
fel. 
Június elején a Környezet 
világnapja alkalmából 
filmvetítés, plakátkészítés 
és kerekasztal beszélgeté-

sek zajlottak iskolánkban, 
felhívva a figyelmet a tiszta 
környezet megőrzésére. Az 
V. és VI. osztályosok Nagy-
váradra, a Körösvidéki Mú-
zeumba és az Állatkertbe 
látogattak Szakál Tímea, 
Máté Tünde és Sferlea Ele-
na tanárnők kíséretében. 
Az osztályon belüli össze-
tartás jegyében, a VII. osz-
tályos diákok, Beke Csaba 
tanár úrral mozi látogatá-
son vettek részt Nagyvára-
don. Reméljük, hogy bár a 
távolság nem volt olyan 
jelentős, sikerült élménye-
ket és szép emlékeket sze-
rezni. 
A tanév utolsó hete mér-
földkövet jelentett a VIII. 
osztályos diákok életében: 
részt vettek a Nemzeti fel-
mérőn melynek eredmé-
nye pozitívan befolyásolta 
a későbbi pályaválasztásu-
kat. Könnyes búcsút vettek 
iskolánktól, az utolsó na-
pon megrendezett tanévzá-

ró ünnepségen. A VII. osz-
tályos diákok ünnepélyes 
és megható búcsúztató mű-
sorral készültek, Baghiu 
Mónika tanárnő irányításá-
val. A tanévzáró ünnepsé-
gen a kimagasló tanulmá-
nyi eredményeket elért ta-
nulóink átvehették a meg-
érdemelt jutalmakat peda-
gógusaiktól és az iskola ve-
zetőségétől.  
Bár elkezdődött a vakáció, 
diákjaink türelmetlenül 
várták a közös kirándulást 
a tordai sóbányába. Az öt 
osztályfőnök számára kü-
lön öröm volt, hogy ötven 
diáknak szereztek egy em-
lékezetes, jókedvvel zajló 
kirándulást. 
Iskolánk minden diákjának 
és dolgozójának kellemes, 
pihentető vakációt kívá-
nunk. 
 

Máté Tünde és  
Szakál Tímea  
pedagógusok 
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Amerika, egy cívis álom 

A  debreceni Fazekas 
Mihály Gimnázium 
diákjaiként jelentkez-

tünk csapatommal a Debrecen-
ben megrendezett három fordu-
lós „Cívis Álom” helytörténeti 
vetélkedőre. Csapatunk, mely a 
CívIstenek nevet viselte, kitartó 
munka árán elnyerte a fődíjat. Ez 
pedig nem más volt, mint egy 
utazás Debrecen valamelyik test-
vérvárosába. Az utazás minden 
költségét (repülőjegy, belépők, 
szállás) Debrecen város önkor-
mányzata, illetve a Debreceni 
Tankerületi Központ állta. 
Társaimmal úgy döntöttünk, hogy 
az Egyesült Államokban található 
New Brunswickba szeretnénk 
elutazni. A hat fős csapat mellett 
további 19, a versenyben tevé-
kenykedő, diákot, illetve 3 kísérőt 
vihettünk magunkkal. 
Az indulásra Július 5-én került 
sor. A debreceni reptérről Mün-
chenig a Lufthansa repülőgép 
társulat kisgépével utaztunk, 
majd még aznap továbbindulhat-
tunk a müncheni Münich reptér-
ről egyenesen New Yorkba. Ide 
csütörtök éjjel érkeztünk meg és 
a reptérről egyenesen a New 
Brunswick-i szállásunkhoz, a The 
Heldrich Hotelhez vezetett utunk. 
Másnap reggel korán ébredtünk 
és indultunk is első városnéző 
túránkra New Yorkba. Úgy gon-
dolom, hogy ez a nap volt a leg-
mozgalmasabb. Első utunk Ma-
gyarország Főkonzulátusára ve-
zetett, ahol megismerhettük az 
ott zajló munkákat. Ezután renge-

teg híres épületet, emlékhelyet 
látogattunk meg (pl. Empire State 
Building, az ikertornyok helyére 
épített Oculus épület, Time 
Square). A felhőkarcolók tömkele-
ge után elsétáltunk a Central 
Parkba. Utunk a kikötőbe vezetett 
tovább, majd kompra szálltunk és 
elhajókáztunk a Liberty Island 
nevezetű szigetre, ahol megtekin-
tettük az eddig csak a filmekben 
látott Szabadság Szobrot. Ez a kis 
séta volt az egész kirándulás 
alatt, ami a legszebb kilátást nyúj-
totta nekünk. Körülöttünk csak az 
óceán, a messzeségben pedig 
New York volt látható, előttünk 
pedig ott magasodott a Szabadság 
Szobor. Ezután visszamentünk a 
belvárosba, ahol még nézelőd-
tünk kicsit, majd visszatértünk 
szállásunkra.  
Szombaton, július 7-én pihenős 
napot tartottunk. Ellátogattunk a 
Point Pleasant Beach (New Jer-
sey) elnevezésű óceánparti 
strandra. Egész nap itt tartózkod-
tunk, élveztük a nap sugarainak 
simogatását, az Atlanti Óceán 
habjainak hűsítő érintését. Estére 
visszatértünk a kis kertváros jel-
legű New Brunswickba. 
Másnap idegenvezetőnk, Michael 
és családja körében kerti partiz-
hattunk a házuk udvarán. Me-
dencéztünk, beszélgettünk, sőt 
énekeltünk is közösen.  
A következő nap, hétfőn kora 
reggel indultunk is 4 órás utunk-
ra Washingtonba. Megérkezésün-
ket követően megtekintettük a 
Fehér Házat és a környékén talál-
ható híres-neves épületeket. Sé-

tánk a Magyar Nagykövetségre 
folytatódott, majd ismét a szállás-
ra. 
Kedden New Bruswickot vettük 
célba. Reggel elsétáltunk a helyi 
gimnáziumba, ahol az igazgatóúr 
körbevezetett minket. Utunk ez-
után a városházára vezetett, ahol 
találkozhattunk e kis város pol-
gármesterével Jim Cahill-el, aki 
kedvesen fogadott minket. Beszél-
gettünk vele, elmesélte, hogy New 
Brunswick egy magyarok által 
sűrűn lakott város. A városházát 
követően a Rudgers Egyetemet 
látogattuk meg, illetve sétálgat-
tunk még egy kicsit a városban 
majd beültünk a helyi moziba. 
Szerdán elérkezett a kirándulá-
sunk utolsó napja. Reggel még 
ellátogattunk néhány magyar 
helyre New Brunswickban (egy 
magyar templomhoz, egy 1956-os 
forradalom emlékére állított em-
lékműhez, egy a magyar történe-
lemmel foglalkozó múzeumba). 
Majd szedtük a kis csomagunkat 
és indultunk a reptérre. 21:15-kor 
indult is a gépünk Münchenbe, 
ahova másnap délelőtt érkeztünk 
meg és azonnal szálltunk is át a 
Debrecenbe induló gépünkre. 
Úgy vélem, hogy 16 évesen eljutni 
Amerikába nem kis teljesítmény 
és nagyon is hálás vagyok min-
denkinek, aki segített, támogatott 
minket a versenyben. Életem 
egyik legnagyobb élménye volt ez 
az utazás és úgy hiszem az is ma-
rad. 

 
Kardos Nikolett  
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Forrás: www.pinterest.com  
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HALOTTAINK 

Nyugodjanak békében! 

 
 
Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri  
  Hivatala,  
Balázsi József polgármester 
Érsemjén, tel: 0259/356172 
Szerkesztő: Csorba Sándor 
Számítógépes tördelés: Csorba Sándor 

 
 

KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS  
TÁMOGATÁSÁVAL 
 
Készült az Europrint nyomdában.  
A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a  
felelősséget! 

ÚJSZÜLÖTTEK 

 
Gratulálunk! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
 
 
 

Sok boldogságot kívánunk! 

Hajdú Ferenc 63 éves Érsemjén 
Cosma Gheroghe 61 éves Érsemjén 
Kovács Erzsébet 76 éves Érsemjén 
Szellő Sándor 83 éves Érsemjén 
Bersenczki József 76 éves Érsemjén 
Gordán Zsuzsanna 95 éves Érselénd 
Bálint Anna 88 éves Érsemjén 
Serdan Valér 79 éves Érselénd 
Richard Anna 81 éves Érselénd 
Nagy Ibolya 82 éves Érsemjén 
Nagy Gábor 50 éves Érsemjén 
Cărciumaru Oprea 78 éves Érselénd 
Kiss András 77 éves Érsemjén 
Stéfán György 74 éves Érsemjén 
Buda Irén 61 éves Érsemjén 
Rézműves Vilmos 57 éves  Érsemjén 
Sandor Ioan  86 éves Érkenéz 
Goia Maria 90 éves Érkenéz 
Ludász Sándor 90 éves Érsemjén 
Németi Anna 76 éves  Érsemjén 
Venkli Piroska 81 éves Érsemjén 
Condre Ileana 65 éves Érsemjén 

Gheran Silvia Cristina Érsemjén 
Farkas Szabrina Noémi Érselénd 

Oláh Zsófia Érsemjén 
Papp Máté Bence Érsemjén 
Balog Melánia Viviána Érselénd 
Farkas Maita Fernanda Lucia Érselénd 
Ali Anas Adam Érsemjén 
Sojmusán Milán Érsemjén 
Balog Gratiela Monica Érselénd 
Oláh Natali Hanna Érsemjén 
Fazekas Jázmin Kamilla Érsemjén 
Cosma Hanna Érsemjén 
Kovács Anett Hanna Érsemjén 
Balázs Sándor Attila Érselénd 
Magyar Dominik Érsemjén 

Dán József    Geszti Krisztina Klára Érsemjén 
Sturtz Petrisor Mihaita Mihale Mihaela Adriana Érsemjén 
Lakatos János   Dienes Ilona Érsemjén 
Balász Zsolt   Lukács Beatrix Alexandra Érsemjén 
Cosma János Róbert  Venkli Judith Érsemjén 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai 


