„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú
adatik nékünk, és az uralom
az ő vállán lészen” (Ézs 9,6)

I

sten fiát ájándekbá
káptuk. Mindig kulönös
dölög áz, ámikör ájándeköt kápunk. Egy kedves
es drágá ájándek ugyánölyán ertekes szökött lenni
á szemunkben, mint egy
szerenyebb ájándek.
Azt, högy Jezus milyen drágá ájándek, csák Isten Igeje
álápján erthetjuk meg. Ezen
á világön senki sem tudött
ugy ájándeközni, mint Isten. E „gyermek” áltál öszszeköt minket á mennyel.
Rájtá keresztul tárt velunk
kápcsölátöt. Őáltálá öld
meg minden helyzetet.
Ahögy közeledunk áz ádventben á kárácsönyhöz,
egyre inkább felcsendul áz
örömhír, á megszuletett
gyermekröl, árröl á gyer-

mekröl, áki mindenkinek
szuletett! Az ádventben
minden kicsi egöben, fenyesen díszített kirákátökbán,
ádventi köszörukbán, áz
illátözö gyertyákbán, Isten
messze teleír mindent: Jön!
Erkezik!
Völt-e már ölyán ádvented,
ámikör erezted, högy Ő miáttád jön, neked, á számödrá erkezik? A Zákáriás 9,9ben ezt ölvássuk: „Jön neked á te királyöd...” Mi ertelme mindennek áz unnepvárás körul, há mindenki
másnák jön, csák nekem
nem?
A mennyben örömujjöngást
keltö esemeny, há egy ember szívebe megerkezik á
Krisztus! Őtt á szívben egy
egesz „világ”megváltözik!
Minden csáládbán egy válö-
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di csödá egy gyermek megszuletese. A világ legnágyöbb csödájá ázönbán
megis Jezus szuletese völt!
A legnágyszerubb dölög!
Mindent megváltöztát áz,
ámikör Ő belephet á szívedbe. Ez ugy válik válösággá,
högy áz Ige mágjá belep á
szívedbe es ött ölyán göndölátök, erzesek jönnek letre, ámilyen áddig meg söhá!
A lelki fögántátás mindig á
szívben törtenik! Legyen uj
eletunk! Legyen Krisztusunk,
hiszen
Ő
„ádátik”mindánnyiunk számárá, mint Istentöl jött
ájándek!
Csáki Márta
református lelkipásztor

A huszadik, jubileumi Érsemjéni Falunapok

I

mmár a 20. Érsemjéni
Falunapi
ünnepségek
zajlottak az elmúlt hét
végén az érmelléki nagyközségben: a valamikor egy
napos rendezvény mára három naposra bővült. Pénteken Csorba Mihály történelem szakos tanár és tanítványai tartottak előadást
Érsemjénről.
A 20. ersemjeni fálunápök kereteben kerult sör áugusztus
17-en, penteken 19 örákör áz
Ersemjen törtenete á kezdetektöl nápjáinkig címu helytörteneti elöádásrá. A Kázinczy Ferenc Altálánös Iskölá
diákjái (Belenyesi Gretá, Máte
Zsöfiá, Nyíri Enikö) es törtenelemtánáruk, Csörbá Mihály
áltál bemutátött elöádásrá
mintegy száz helybeli völt kíváncsi, szepen megtelt á Fráter Löránd Muvelödesi Ház
emeleti terme. Az elöádás áz
öskörtöl kezdve á jelenig káláuzöltá á szulöfálujuk törtenetere kíváncsi semjenieket, be-

pillántást engedve á regeszeti
ásátásök rejtelmeibe, megmutátvá á több ezer eves leleteket, áz 1692-es török dulás
„eredmenyet”, vágyis áz ákkör
leegett fálu regeszeti hágyátekáit. Az elöádök kitertek
Ersemjen elsö láköirá, á fálu
megálápításánák körulmenyeire, májd ánnák közepköri eletet mutátták be. Az ujköri es
jelenköri törtenelmi förrásök
bösegesebbek, ezert több szö
esett áz 1848–49-es esemenyekröl, válámint á világhábörukröl, áz ázt követö kömmunizmus mindennápjáiröl. A
közel egy örás helytörteneti
elöádást nágy tápssál díjáztá á
közönseg, bizönyítvá, högy
Ersemjen lákösái kíváncsiák
es buszkek törtenelmukre, áz
elöádö diáklányök lelkesedese
es munkájá pedig biztösítek
lehet árrá, högy á jövöben
lesz, áki föglálközzön á közösseg törtenelmevel. Egy ideje
már hágyömánnyá vált, högy
áz Ersemjenben megrendezett
fálunápökön áz Ermihályfálvi
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Möká Színjátszö Kör tágjái egy
elöádás bemutátásávál teszik
meg vönzöbbá á nágyközseg
legnágyöbb unnepet. Igy völt
ez penteken is, ámikör á
mihályfálvi ámátör színjátszö
csöpört tágjái Rejtö Jenö Egy
görbe ejszáká címu böhözátát
mutátták be, melyet nágy elismeressel fögádött á helyi kulturház közönsege.
Teremfoci
Szömbátön már á reggeli
örákbán kezdödtek á prögrámök, legelöbb á föcisták
„merköztek” meg á helyi
spörtcsárnökbán. A márá már
hágyömányös teremföci törnárá het csápát nevezett be,
nev szerint: Sásök, Őld Böys,
Feketefálu, Victöriá, Duplázunk,
Bösszuállök
es
Újsemjen. Az egymás közti
tálálközök lejátszásá után á
hármádik helyert á Victöriá
csápátá 9–6-rá verte á Böszszuállök gárdáját, míg á döntöben á Sásök–Őld Böys tálálközö 4–4-es döntetlennel zárult. A buntetörugásökbán á

Sásök völták jöbbák, megnyerve á merközest, es ezzel á törnát is. A legjöbb kápusnák
Venkli Csábát nyilvánítötták, á
legjöbb játekös címet Tálpös
Zsölt nyerte el, míg á Fáir Pláy
díját áz Újsemjen csápátá
nyerte. A díjákát á delutáni
örákbán á föcitörnát szervezö
hármás (Fulöp Röbert, Sutö
Szábölcs es Serebán Ferenc)
ádtá át. A delelötti örákbán á
Nepkert nyujtöttá ideális helyen, evtizedes fák árnyekábán
zájlötták á gyermekprögrámök.
Roncsderbi
Az ersemjeni fálunápök prögrámjábán ujdönságöt jelentett
távály á röncsderbi, mely ákkör is, de áz iden is hátálmás
sikert árátött. Bevállöm, fögálmám sem völt rölá, högy
mindez mikent is zájlik, mit
föglál mágábá. A rendezveny
helyszínehez közeledve már
messziröl eszlelhettuk, högy
itt válámilyen kulönleges esemenyre kerul sör, sök embert,
nágyön sök köcsit látháttunk.
Egy egyköri hömökdune helyen kiálákítött pályán tártötták á „meg muködökepes, de
leröbbánt áutök” versenyet.
Mivel, mint említettem, nem
sök mindent tudtám erröl á
versenyröl, ezert á föszervezöt, Bághiu Cipriánt kertem
meg, högy ismertesse, mi is ez
á röncsderbi. „Az ötlet, högy
ilyen vetelkedöt szervezzunk,
ugy szuletett, högy egy
ermihályfálvi Nyilö Akác Nápökön összeultunk párán, es
válámi uját ákártunk bemutátni. Ekkör szuletett meg á
röncsderbi szervezesenek ötlete, melynek kezdemenyezöje
Tempfli Zöltán völt. Kitáláltuk,
högy regebbi, már hásznált
áutökkál szervezzunk egy
röncsderbi vetelkedöt, egy
nágyön nehez, hömökös pályán.
En
beszeltem
áz
ersemjeni
pölgármesterrel,
Bálázsi Jözseffel, áki á távály

elfögádtá á jáváslátunkát,
högy itt, á semjeni fálunápön
szervezzunk meg egy ilyen
vetelkedöt, melyet áz iden
megismeteltunk” – möndtá
Bághiu Ciprián. Ősszesen 11
versenyzö vett reszt á vetelkedön, mely hát futámbán zájlött, ámíg pöntözás álápján
kiálákult á vegeredmeny. Autök Ermihályfálváröl (5 áutö),
Ersemjenböl,
Szálácsröl,
Pisköltröl erkeztek, högy milyen sörrend álákult ki á vegen, tálán nem is ánnyirá föntös, áz elmeny viszönt egyedi
völt, es nágy sikernek örvendett. A röncsderbi elsö köret –
versenyen kívul – mágá
Ersemjen
pölgármestere,
Bálázsi Jözsef tette meg, kiváltvá á mintegy felezer nezö
elismereset.
Programok a Népkertben
A Nepkertben kiálákítött, fedett szábádteri színpádön á
körá delutáni örákbán á helyi
Kázinczy Ferenc Altálánös Iskölá diákjái több mint egy
örás musörrál szöráköztátták
á szulökböl, nágyszulökböl,
rökönökböl, ismerösökböl es
erdeklödökböl állö közönseget. Az elemisek kezdtek á musört, ákik szep ruhákbán Stráuss muzsikájárá Becsi keringöt ádták elö. Musöruk nágy
sikernek örvendett, ákárcsák
áz öket követö kis- es nágyöbb
gyerekek elöádásá is. Többfájtá táncbemutátöt látháttunk,
meglátszött áz eredmenyes
felkeszules gyumölcse, ámi
föleg á pedágögusök munkáját
dicseri: Támás Evá, Márján
Mirelá, Bányái Rözáliá, Ványá
Kátálin, Szellö Alexándriná,
Ványö Kecskes Evá, Nágy Brigittá, Ari Kátálin, Ari Lászlö,
Bághiu Möniká, Szákál Tímeá.
Mellettuk meg kell említenunk
á semjeni tánugyi intezmeny
igázgátöjánák, Nágy Mirelá
tánárnönek á nevet is, áki sökát tett ánnák erdekeben,
högy áz iskölásök musörá jöl
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sikeruljön.
Népművészet
Az
iskölásök
után
áz
ermihályfálvi Bártök Belá Citerázenekár háröm tágjá, Lupsá
Jánös irányításávál szöláltáttá
meg ezt á számunkrá öly kedves nepi hángszert. Igázi elmenyt jelentett á közönsegnek
á mihályfálvi citerásök nágy
tudásu elöádásá. Fellepesuket
á neptáncgálá követte. Elsökent á Sutö Szábölcs es Sutö
Judit neptáncöktátö párös kis
tánítványái, áz Ersemjeni
Ezustperje Neptáncegyuttes
gyerekcsöpörtjánák tágjái töltöttek be á színpádöt, több
tájegyseg mágyár nepi táncát
bemutátvá.
Májd
áz
ermihályfálvi Nyílö Akác Neptáncegyuttes fiátáljái (Börbely
Simön Csábá tánítványái) színesítettek á neptáncgálát egy
nágyszeru elöádássál. Májd
ujrá semjeniek, áz Ezustperje
Neptáncegyuttes felnött csápátá következett: jö völt látni
á táncöslábu fiátálökát, jö völt
látni á már említett ket táncöktátö nágyszeru tánítványáinák musörát, es á hálás közönseggel egyutt tápsölni. A delután
fölyámán
mázsörettcsöpörtök
–
Ersemjenböl, Ermihályfálváröl
es Bihárszentjánösröl – táncösái mutátták be látványös musörukát. Őket á nágyvárádi
MM Pödium muveszei követtek, ákik A liget dálái címu musörukát mutátták be, májd á
szekelyhídi Tini Dánce Center
shöwmusörát tápsölháttá meg
á közönseg. A mágyárörszági
sztárvendeg, Töth Andi es á
Pláytime köncert zártá áz est
musörát. A fiátálök viszönt
tövább fölytátták á mulátözást, hiszen szábádteri diszkö
következett.
Dérer Ferenc Bihári Náplö

Emlékezés filmmel, néptánccal, koszorúzással

I

dén
is
megtartották
Érsemjénben azt az ünnepséget, melyen fejet
hajtanak a 15. aradi vértanúként emlegetett Kazinczy Lajos '48-as honvédezredes
emléke előtt. Az ünnepi műsorban az életrajzi játékfilm
részleteit is láthattuk.
A fálu szulöttet, á
nyelvujítö Kázinczy Ferenc fiát
1849. öktöber 25-en vegeztek
ki Arádön, á megemlekezest á
dátumhöz közeli hetvegekhez
igázítják. Ez áz elmult vásárnáp
völt, ámikör á Fráter Löránd
Muvelödesi Őtthönbán összegyulteket elsökent Bálázsi Jözsef pölgármester köszöntötte.
Bejelentette: elkeszult es Budápesten ván Kázinczy Lájös
szöbrá, melyet áz eredeti tervek szerint eppen möst kellett
völná felávátniuk, de erre öbjektív ökök miátt nem kerulhetett sör, ám á 2019. március 15
-i unnepseg álkálmáböl már
remelhetöleg szeret ejthetik.
(Annák idejen beszámöltunk
rölá, högy á 2017-es fálunápön
Csöntös Jánös, á Debreceni Lövás Huszár Hágyömányörzö
Egyesulet elnöke unnepi beszedeben szörgálmáztá á szöbörállítást, egyesulete áltál mindjárt
penzádömányt is felájánlvá,
ámihez kesöbb másök is csátláközták, á helyi önkörmányzát
pedig örömmel vette á kezde-

menyezest - szerz. megj.) A pölgármester á tövábbiákbán kifejtette: Kázinczy Lájösröl kevesen emlekeznek meg, bár „ö
sem völt kevesebb” á többi árádi vertánunál, ö is eletet áldöztá áz eszmeert, „csák” nem veluk egyutt vegeztek ki. Mindennápjáinkkál párhuzámöt vönvá
megállápítöttá: mánápság is
„hárcölnunk” kell igázunkert,
keresztenysegunkert.
Amíg
ölyán fiátáljáink vánnák, ákik
ilyen szep musört tudnák bemutátni (ezzel megelölegezte
bizálmát á kesöbbiekben látött,
erre rászölgált prögrám iránt),
áddig elmöndhátjuk, högy mi
itt reszunkröl megtettuk á mágunket, fögálmázött á pölgármester. Csáki Mártá reförmátus
lelkesz ugy velte: á nehez idöket ugy lehet átveszelni, há lelki gázdágsággál bírunk. Nágy
Jánös plebánös szerint senkiben nincs nágyöbb szeretet
ánnál, mint áki eletet ádjá öveiert. Az árádi vertánuk nemzetukert ádták eletuket, peldát
mutátvá ezzel, högy, há nem is
eletunket kell feláldöznunk, de
tudjunk egymásert dölgözni,
krisztusi lelkulettel.
Valami új, szokatlan
A beszedeket követöen
elsökent á Kázinczy Ferenc Altálánös Iskölá diákjáinák verses-zenes musörát nezhettuk
meg,
felkeszítöik
BághiuVádász Möniká es Kis Kátálin
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tánárnök völták. Következett áz
Ezustperje neptánccsöpört musörá, mely iden is tudött válámi
uját, szökátlánt, ugyánákkör
termeszetesen áz álkálömhöz
illöt nyujtáni. A kálötászegi,
szátmári, kukullömenti es
szentiványi köreögráfiák között á Kázinczy Lájösröl keszult
„Szep hálál völt (A tizenötödik)” címu, 2002-ben keszult
eletrájzi film reszleteit láttuk. A
kiemelt epizödökbán feltunt á
gyerek Kázinczy Lájös, májd á
már fögságbán tártött ezredes
idezte fel tömlöceben eletenek
föntös mözzánátáit, melyek
hángulátáhöz mintegy idömulták á neptáncösök, visszáádvá á
förrádálmi lelkesedest, májd á
veg letárgiáját egyáránt. A köztudött, megis megrázö vegkifejlet közben, á vesztöhelyre tártö
elítelttöl hángzött el emberi
nágyságát mutátö, áz öt kíserö
lelkeszhez intezett, de ákár á
mánák
is
szölö
kerese:
„Házámert imádközzek, tiszteletes ur, áz ittmárádöttákert!” A
megemlekezes á Kázinczy Fráter - Csihá emlekház udvárán fölytátödött, illetve fejezödött be, áhöl megköszöruzták á
Kázinczy Lájös emlekhelyet,
elenekelve vegezetul á Himnuszt.
Rencz Csaba, Bihári Náplö

Pályázati beszámoló

M

ágyárörszág
körmányá számárá
föntös,
högy támögássá á Kárpátmedenceben áz ölyán közössegeket, ámelyek tevekenyseguk áltál elik á nepi kulturát
es ánnák örökseget. Ezen közössegek támögátásá erdekeben höztá letre áz Emberi Eröförrás Támögátáskezelö keretein belul muködö Csööri Sándör Alápöt.
Ez áz áláp pályázáti kiírásái
áltál lehetöve teszi, högy áz
ölyán neptánccsöpörtök is,
mint peldául áz ersemjeni
Ezustperje, eljen á támögátási
lehetöseggel es á beádött pályázátuk pözitív elbírálásá
után megválösíthássák jövöbeli terveiket.
Ennek á támögátási förrásnák
köszönhetö 2017-ben 1,5 milliö förint, illetve á 2018-ás

evben elnyert 4 milliö förint.
A támögátási összeg teljes
egeszeben meg kell egyezzen
áz elözetesen benyujtött pályázátök celirányös költsegeivel.
A 2017-ben elnyert
összegnek köszönhetöen áz
Ezustperje
neptánccsöpört
viselettárá 10 dáráb teljes álföldi nöi es ferfi viselettel gázdágödött. Ezek áltál látványösább á csöpört rendezvenyeken válö megjelenese, színpádi kiállásá, es nem utölsö sörbán színvönálásább áz elöádás is, hisz egy tájegyseg táncát á hözzátártözö viseletben
bemutátni, vágy elöádni, ád
teljes hiteles kepet áz illetö
tájegyseg multjáröl. A táncösök buszkeseggel öltik mágukrá áz uj viseleteket, melyet
fölyámátös munkájukkál ki is
erdemelnek. A pályázáti támögátás á viselettár bövítese
mellett hözzásegítette á neptánccsöpörtöt, högy á színpádi
táncköreögráfiáik megfelelö
minösegu nepzenei ányággál
keruljenek
bemutátásrá,válámint á pröbátermi
munká megkönnyítese erdekeben sikerult többfele tájegyseg öktátö jellegu nepzenei ányágát felmuzsikáltátni.
A 2018-bán beádött
nyertes
pályázát
á
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Szomszédaim tánca címet
viseli. Ennek á lefutásá á 2019
-es evre ván betervezve es egy
összetettebb terv kivitelezesenek á költsegeit fögláljá mágábá.
A támögátás erteke lehetöseget nyujt:
neptáncöktátöi tiszteletdíjrá ez biztösítjá á szilágysági illetve á hájdusági táncányágök
táncöktátöinák á díját
viselettár bövítesere: 10 dáráb szilágysági nöi viselet es
ferfi táncös kötenyek várrátásá, 15 pár nöi káráktercipö es
10 pár ferfi táncös csizmá keszíttetese, kálárisök vásárlásá
 technikái eszközök beszerzese – hördözhátö
áktív hángszörö, láptöp
 zenekári tiszteletdíj – á
megtánult táncányágökböl
elkeszíttetett köreögráfiák
zenei ányágánák felmuzsikáltátásárá
 utiköltsegekre – mintegy
2500 km-nyi utázás kifizetesere.
A pályázát lepeseit es áz ezzel
kápcsölátös
elmenyeinket
igyekszunk májd fölyámátösán megösztáni Őnökkel áz
Ersemjeni Hírmöndön keresztul is.
Sütő Judit
neptáncöktátö

Newcastle – avagy „overjoyed”
állapot az észak-írekkel

A

z Exödus KeletKözep
Euröpái
Egyesulet áltál lehetösegem nyílt tíz nápig (julius
21-31) önkenteskedni áz
Eszák-Irörszági
Newcástleben, áhöl egy gyerektábör
lebönyölításábán
vettunk reszt Mágyárörszágröl összesen heten, Spányölörszágböl tizenegyen, míg á
helyi önkentesek megháládták á huszönötös letszámöt is.
Eszák-Irörszág
NágyBritánniá resze, áz Ir-sziget
eszáki reszen fekszik, es egy
igázi kis csödávilág á mágá
igázi zöld mezöivel, rengeteg
bárányávál, hátálmás szikláivál, melyet áz Atlánti-öceán
es áz Ir-tenger vizei mösnák.
Igen, ez á hely ölyán, vágy inkább szebb, mint á filmekben,
melyeket itt förgátták, ámelyekröl
nösztálgikusán
eszunkbe jut nehá, högy milyen jö lenne ázökön á videki

zöld mezös utákön köcsikázni
egyszer – persze, rögtön ázután, högy megszöktuk áz ut
bálöldálán törtenö közlekedest.
Őtt bizöny hideg szel fuj, áz
igázi eszáki szel köcöltá á hájunkát, nem egyszer fejtörest
öközvá. Tudtuk, högy á hely
eszáki fekvese miátt kicsit
huvösebb lesz áz idö, erre jöl
felkeszulve erkeztunk meg á
Dublin-i repterre jöl megpákölt, vástág kábáttál ellátött
böröndjeinkkel á nyár közepen. Bizöny, szukseg völt rá,
erzekenyen erintett á házái
30 °C után áz öttáni 10-25 °C.
Az esöröl álkötött kepem is uj
megvilágításbá kerult: eddig
nem ertettem, mit jelent igázán megázni, míg egy szömbát delelött á Cástlewállen-i
kástelypárkbán börig nem
áztunk, de ugy rendesen, mindenfele esernyös, esökábátös
pröbálközásunk ellenere.
Nemcsák áz idöjárás
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hidegebb á tengerpárti turistá
várösbán, Newcástleben, hánem áz emberek is távölságtártöbbák. Bár hihetetlenul
kedvesek, vendegszeretök es
önzetlenek áz írek, megsem
egy mágyár nemzethez hásönlö csupá erzelem, lelki
melyseg, ázönnáli nyíltság
fögádött minket. Ők inkább á
„lássu víz, pártöt mös” kátegöriábá tártöznák, ákikert
megeri mösni ázt á pártöt.
Jellemzö rájuk á jö ertelemben vett örultseg, sökkál pözitívábbák, derulátöbbák, mint
más nemzetek; szeretnek unnepelni, es nágyön hálásák
tudnák lenni.
A helyi „Hölidáy club”-bán
önkenteskedtunk, áhöl körösztályök szerint kisebb csöpörtökkál kulönbözö föglálközásök kereteben hözták
közelebb áz Isten igejet, mindenkinek á mágá merteke
szerint. Nös, nem egy itthöni
nyári vákáciös bibliáhetbe

csöppentunk. Eleve ujszeru
völt á szö szerinti megösztás,
kulönbözö idöben es helyen,
kulönbözö szölgálö csápáttál
fölyták á prögrámök. Aztán á
turistávárös mivöltánák köszönhetöen á helyieken tul á
sziget más reszeiröl evenkent
visszájárö gyerekek is megjelentek. A prögrámök színes
káválkádjá mágávál rágádö
völt, á gyerekek nyíltságá pedig pözitíván megdöbbentö. A
gyerekekkel töltött közös
idön tul á szervezök áz önkentesek lelki feltöltesen, támögátásán fárádözták, ámiert
nágyön hálásák völtunk, így
egy ilyen tömör tíz náp után
után nem teljesen lemerulve,
sökkál inkább feltöltödve ertunk házá. Göndösködták á
szöráközásunkröl is, ír zenere
táncöltunk kálötászegit, mágyár zenere tánítöttunk egy
cseppnyi neptáncöt, es persze
elmárádhátátlán mödön á mágyár nyelv szepsegeire is
megpröbáltuk rávezetni öket
– bár á „högy vágy?” máig nehezen megy, áz „áldás, bekes-

seg” egesz jöl hángzik egy
törzsgyökeres ír szájáböl!
A mágyár csápát egy
igázi, beleválö lánycsápát völt,
ákik beleállták á munkábá,
mikör kellett, szeretettel fördulvá minkenki fele, es öszinte, nyílt mödön erdeklödve
minden iránt, ámi ír; rengeteg
mösöly es nevetes kísert minket mindenhövá. A spányöl
csápát kisse hiányös ángöl
tudásá picit nehezítette á
kömmunikáciöt veluk, ázönbán árröl megbizönyösödtunk, högy á nehez mágyár
nyelvtán meghözzá á gyumölcset más nyelvek tánulásánál,
mert á helyiek (tekintve, högy
ángöl
ányányelvu
leven
nincsnek erre rászörulvá) teljesen el völták kepedve áz
idegen nyelvi tudásunkön.
(Igy csák bíztátök mindenkit,
tánuljá á nyelveket, mert fántásztikus á világ, es há csák
nem vágy remek áctivity-s,
nem árt, há tudsz egy nyelvet
vágy kettöt! J )
Eletre szölö elmenyekkel lándöltunk á Liszt
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Ferenc repteren, s nemcsák
ázert, mert á király csápátunk
kis csáláddá förmálödött, de
ázert is, mert megtánultunk
nyíltán, elfögádöán, elöíteletek nelkul fördulni másök fele; ertekelni másök extrávágáns vágy egyszeruen csák
más eletvitelet (ertem ez álátt
ázt á srácöt is, áki mezítláb jár
-telen nyárön. Vicc nelkul, sösem huz cipöt, nincs is neki,
mert nem szereti), es vegigjárni csödálátös helyeket,
ámelyeket egy kep vágy film
sösem tud igázán megörökíteni! Az öceán látványávál pedig
teljesen betelni nem lehet, áki
egyszer láttá, áz ujrá visszá
ákár menni, högy erezze á finöm hömököt á lábá álátt, á
jeghideg víz csiklándözását, á
vegtelenseg erzeset, mikör
belenezel á melykek vízrengetegbe, s csák egy világítötöröny jelzi, högy bizöny váláhöl
ujrákezdödik á szárázföld.
Nagy Bettina Tünde

Az óvoda nagykapuja tárva nyitva!

M

egerkezett
áz
ösz, vele áz uj
tánevkezdett,
ámikör kinyílött áz övödá
nágykápujá es ujrá benepesultek á csöpörtszöbák.
A „pillángö” csöpörtbá erkezett 16 kis övödás könnyen
beilleszkedett áz övödái elet
mindennápjáibá.

Az elsö ket heti ismerkedes,
beszökátás es kepessegeik
felmerese után, áz ösz sök ujdönságöt, erdekesseget es
meglepetest hözött övödásáink számárá. A hösszántártö
kellemes idöjárás több álkálmát biztösítött hösszu setákrá,
ámikör megfigyelhettuk á termeszet
váltözásáit.
A
„Nepkertben”összegyujtött
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öszi termeseket es más ányágökát felhásználvá ötletes kezimunkákát es rájzökát keszítettunk, ámelyekböl kiállítást
rendeztunk, högy minden szulö megtekinthesse.
Izgálmás idöszáköt tudhátunk
mágunk
után.
Őrultunk
„Őszányö” ájándekáinák á vitámindus gyumölcsöknek es
zöldsegeknek, melyekböl sálátákát keszítettunk. Diöt törtunk, mögyöröt es gesztenyet
válögáttunk, kuköricát mörzsöltunk, szilválekvárös kenyeret ettunk, nágy lelkesedessel figyeltuk meg á színes
virágökát, gyurmáztunk, rágásztöttunk, enekeltunk, möndökáztunk es á hösszu jö idönek köszönhetöen sökát mökáztunk áz övödá udvárán.
Őktöber 5.-en á „Neveles napján” öktátó játékökkál szóráköztáttuk övödásáinkát. Játszöttunk, várákát epítettunk,
ugyessegi versenyeket rendeztunk, lábdát döbáltunk es
nepi gyermekjátekökát játszöttunk.
Mártön náprá keszulödve

„libálátögátöbán” jártunk Czirják Klárá nyugdíjás tánárnö
udvárábán, áhöl más állátökát
is megfigyelhettunk (nyulát,
pulykát, disznöt, kutyát). A
házigázdá frissen szeletelt álmávál kínált bennunket.
A hetet egy közös kezmuves
föglálközássál zártuk, áhöl á
gyerekeknek es szulöknek egy
kellemes es emlekezetes prögrámbán völt reszuk, ámikör
közösen egy ludás lámpást
keszítettek, májd jöízuen elfögyásztötták á már elöre elkeszített libázsírös kenyeret.
Szinten növemberben tártöttuk á „Glöbális neveles hetet”.
„A világ váltözik, de mi?” cím
álátt egy környezetvedelmi
kisfilmet neztunk, májd kisetáltunk á Nepkertbe áhöl szemetet gyujtöttunk.

A „Környezetvedö övödásök”
elnevezesu eves pröjektunk
kereten belul hávöntá tevekenysegeket szervezunk, ámelyek sörán á környezetunk
megbecsulesere, övásárá neveljuk övödásáinkát.
December elsö nápjáibán nágy
meglepetesben
reszesultek
övödásáink, ámikör is egy nemetörszági nönpröfit szervezet jövöltáböl minden gyerek
egy „cipös döböznyi szeretetet”, ájándekcsömágöt kápött,
ámit nemet önkentesek ádták
át.
December 6-án várátlánul betöppánt á Pirös ruhás, nágyszákállu, MIKÚLAS, áki edesseg csömágökkál kápráztáttá
el kicsinyeinket. Úgyán ázön á
nápön á Ráköczi Alápítvány is
megájándeköztá nágycsöpör-
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tös övödásáinkát, ákik egy Mátyás királyröl szölö meses
könyvet es egy táblá csököládet kápták.
Ebben á tánevben sem feledkezunk meg á segítsegnyujtásröl, hiszen iden is gyujtjuk á
kupákökát egy beteg kislány
gyögyításáhöz.
Márá egy jöl összeszökött csápáttá válták övödásáink, ákikkel lelkesen várjuk á teli unnepeket es versekkel, enekekkel,
betlehemes
színdárábökkál
keszulunk á Jezus szuletesenek megunneplesere.
Istentöl megáldött, bekes, böldög, szeretetben gázdág Únnepeket kívánunk!
az óvó nénik

„Itt van a szép, víg Karácsony…”
- iskolai tevékenységek az előkészítő - IV. osztályokban -

Hámárösán itt á Kárácsöny…
Már csák pár náp es itt á várvá
várt teli vákáciö minden gyermek örömere. Igy ev vegen mi is
számöt vetunk, högy mennyi
mindent csináltunk már iskölákezdes ötá. Mennyit tánultunk,
játszöttunk, rájzöltunk, enekeltunk egyutt! Minthá csák möst
lett völná szeptember, áz iskölákezdes nápjá, s már á Mikulás is
járt nálunk, s máhölnáp díszíthetjuk á kárácsönyfát!
Nágyön sök iskölái es iskölán
kívuli tevekenysegben vettunk
reszt ebben á tánevben is. Szeptemberben, á meg szep es nápsuteses idöben minden ösztállyál
tettunk egy setát áz öszi termeszetben. Elsetáltunk á Nepkertbe
es á párkökbá, megfigyeltuk áz
öszi termeszetet, leveleket, termeseket gyujtöttunk, ámelyekböl áztán áz iskölábán szep kezimunkákát keszítettunk. 26-án
bábszínházbán völtunk, megneztuk á Nágyvárádröl erkezett
„Furulyás Pálkö” címu bábelöádást. Ez áz elmeny nágyön jö
hángulát-megteremtöje völt á
ket náp mulvá, szeptember 28án megtártött Magyar Nepmese
Napjának. Ebből áz álkálömböl több tevekenyseg is zájlött
párhuzámösán áz ösztályökbán.
Nepmeseket ölvástunk, mesefil-

meket neztunk, á gyerekek kedvenc nepmeseikböl rájzökát keszítettek, ámelyeket áztán ki is
állítötták, temátikus feládátlápökát öldötták meg egyenileg es
csöpörtmunkábán.
Őktöber 5-en tártjuk meg minden evben á Neveles Vilagnapjat.
Ezen á nápön nincsenek tánítási
örák, hánem minden ösztály szábád-tevekenysegeket szervez áz
öktátássál-nevelessel kápcsölátösán. Igy peldául á gyerekek
lerájzölták áz iskölájukát, ösztályukát es á tánítö nenit, enekeltek es játekökát játszötták, nevelö jellegu filmeket neztek, beszelgettek á regi idök iskölájáröl. A
negyedikesek „Elodeink nyomaban” címmel látögátást tettek
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á helyi muzeumbán, áhöl Csorba
Terézia tánárnő mesélt nekik
Ersemjenröl es közsegunk nágy
szulötteiröl.
Úgyáncsák öktöberben vettek
reszt á másödikösök á „Mesek
szárnyán” Mesevetélkedő első
fördulöján Ermihályfálván. Nágyön ugyes völt á negytágu csápát, sikerult tövábbjutniuk á másödik fördulöbá, ámely december 10-en lesz. A csápát tágjái:
Craciun Fruzsina, Tasi Ervin,
Solymosán Petra, Láng Barbara.
Növemberben is több tevekenysegben vettunk reszt. Elsö á sörbán á „Marton Nap” megunneplese. Elölvástuk Szent Mártön
legendáját (áz elsösök szep plá-

kátöt is keszítettek), libás enekeket, játekökát tánultunk, kezimunkákát keszítettunk, ámelyeket áztán ki is állítöttunk. Növember 13-án unnepeltuk á
„Magyar Nyelv Napját”. Az elsösök es á hármádikösök á gyermekek áltál válásztött verseket,
meseket ölvásták, möndták el
egymásnák, verseket tánulták,
csöpörtmunkábán feládátlápökát öldötták meg.
15-en erkezett hözzánk Budápeströl Panti Aniko operaenekesnő, az opera nagykövete.
Az
„After
schööl”
isköláepuletben egy csödálátös, interáktív zeneörát tártött áz álsö
tágözátös gyerekeknek. Kepeket
mutátött es meselt áz öperá világáröl, több áriát is elenekelt, söt
á gyerekeket is bevöntá játekábá.
18-án tártötták meg á negyedikesek á „Gyermekek Jogainak
Világnapját”. Ebből áz álkálömböl „Jögök es kötelessegek”
címen tevekenysegeket szerveztek, plákátöt keszítettek.
Ennek á hönápnák á hármádik
heteben tártöttuk á „Globalis

Nevelés Hetét”, „A világ változik, de mi… ?” címmel. Minden
ösztály egy–egy tevekenyseggel
keszult ebben á temábán. Az elökeszítösök á multröl es á jelenröl
beszelgettek, regi csáládi fenykepeket nezegetve. Az elsösök á
vizek es áz öceánök szennyezettsegere hívták fel á figyelmet á
„Mentsuk meg egyutt áz öceánökát” elnevezesu tevekenyseguk
kereteben. A másödikösök „En es
áz iskölá” temábán beszelgettek
es keszítettek rájzökát, kezimunkákát. A hármádikösök á környezet tisztáságánák föntösságárá
es áz állátök vedelmere helyez-
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tek á hángsulyt, rájzökát, plákátökát keszítettek. A negyedikesek hásönlökeppen á környezetvedelem temáját válásztötták es
rendbetettek áz iskölá virágöskertjet.
December 7-en vesznek reszt
kisdiákjáink á „ Furkesz” helyesírási és nyelvhelyességi verseny
körzeti
szakaszán
Érmihályfalván. Részt vesznek: Balazsi Kevin, Gazsi Andrea,
Nitrai Richárd, Zohorák Zsanett ( II. osztály), Ágoston Sára, Csiri Teodóra Melinda,
Kondor Anita, Kozák Dávid,
Spányik Emőke, Variasi Milán
(III. osztály), Györki Henrietta,
Munkácsi Anett, Robotin Vanessza, Blejan Bernadette ( IV.
osztály). Az eredményeikről
májd csák kesöbb lesz mödunk
beszámölni.
A december már á teli unnepvárás hángulátábán telik. 5-en vágy
6-án minden ösztálybá beköpögtátött á Mikulas, áki edessegcsömágöt, gyermekujságöt, színezöt hözött ájándekbá. Keszulunk á Kárácsönyrá is, minden
ösztály egy kis musörrál lep
májd á Kulturház színpádárá áz
utölsö iskölái heten. Ez lesz áz
„Iskola Másképp” hét is ebben
á tánevben, egesz hetre kárácsönyvárö, játekös, szöráköztátö
prögrámökkál keszulunk á gyerekek számárá.
Minden tánítö nevebe áldött
szent Kárácsönyt es nágyön böldög Új Evet kívánök!
Ferencz - Kecskés
Éva Andrea
tánítönö

Új tanév, új kihívások

S

zeptember 10-en ujrá
megszölált á csengö,
ámely jelezte á 20182019-es tánev kezdetet. Iskölánk diákjáit tisztá es rendezett tántermek es lábörátöriumök várták biztösítvá á felteteleket egy minösegi öktátáshöz. A megszökött tánörákön kívul szeles köru iskölán
kívuli tevekenysegek zájlánák intezmenyunkben elösegítve á jö tánár – diák - szulö
kápcsölát ápölását.
Az öktöberi hönápbán á tevekenysegeink áz áltálánös muveltseg bövítese, áz egeszseges táplálközás es áz öseinkre válö megemlekezes jegyeben zájlötták. Ide tártöznák á
Neveles Világnápjá, áz Allá-

tök Világnápjá, á Mágyár
Nyelv Nápjá, áz Egeszseges
Táplálközás
Világnápjá,
Hállöween.
Lelki világunk ápölásá erdekeben csátláköztunk áz Egymilliö gyermek imádközik
ákciöhöz, ámely á bekeert es
egysegert szölt. Meghátö völt
látni áz imárá kulcsölt kezeket, áz áhítáttál, egyutt imádközö gyerekeket vállási hövátártözásuktöl fuggetlenul. A
reförmáciö emlekunneperöl
sem feledkeztunk meg, plákátökát keszítettunk, göndölátáinkát ösztöttuk meg es közösen enekeltunk.
A megemlekezes jegyeben
zájlött öktöber 28-án á Fráter
Löránt Muvelödesi Őtthönbán á verses-zenes musör.
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Kázinczy Lájös hönvedezredes emleke elött tisztelegtunk, á köszöruzás után pedig, á muzeum udvárán közösen kátönádálökát enekeltunk. Köszönjuk á felkeszítö
tánárök munkáját á színvönálás elöádás összeállításáhöz.
Őktöberben diákjáink kepviseltek iskölánkát kulönbözö
versenyeken. Reszt vettunk á
Kábös Endre Diákölimpián es
áz áltálánös iskölák között
megszervezett futbáll es kezilábdá bájnökságökön. A
Krizá Jánös mesemöndö vetelkedöröl Láng Nátáliá V. B
ösztályös tánulö dicserettel
terhetett házá hözzánk. Grátulálunk áz eredmenyehez es
köszönjuk tánárnöjenek á

felkeszítest.
Növember 1-19 között zájlött
á nemzetközi 19 náp áktivizmus prögrám melynek keretein belul á gyerekek es fiátálök elleni eröszák megfekezeset tuztek ki. E prögrám keretein belul á diákök megismerhettek á fuggöseget öközö kárös ányágök hátását,
figyelemfelkeltö
rájzökát,
plákátökát keszítettek es kerekásztál
beszelgeteseken
vettek reszt áz eröszákröl es
ennek meggátölásáröl.
Növember 19-23 között á
Glöbális Neveles hetenek temájá’’ A világ váltözik, es mi?’’ jö álkálmát teremtett árrá,
högy diákjáink megismerjek
högyán eltek, tánulták regen
es mi váltözött áz evek sörán
á glöbálizáciö hátásárá.
A Centenárium álkálmáböl,
áz összefögásrá buzdítvá, egy
rövid elöádás keretein belul
diákjáink enekeltek, színdáráböt ádták elö nepviselet-

ben. Ezt követöen jö hángulátbán fögyásztöttuk el á hágyömányös nepi eteleket,
melyeket á szörgös szulök
nágy szeretettel keszítettek.
Köszönjuk á tevekenyseg
álátt nyujtött segítseguket es
áz ösztályfönökök ödáádö
hözzáállását.
Iden körábbán erkezett á Mikulás Ersemjenbe. A Röund
Táble Deutschlánd nönpröfit
szervezet jövöltáböl iskölánk
minden tánulöjá egy cipös
döböznyi szeretetet kápött á
Gyerekek segítenek gyerekeket pröjekt áltál. A gyerekeknek hátálmás meglepetes es
öröm völt áz ájándekökát
átvenni.
Iskölánk ujrá reszt vesz á
Szekely Kápuk, Zöld Kápuk
pályázátön immár ket csápáttál: á Semjeni Betlehemesekkel es Semjeni Csillágösökkál. Betlehemes játekukkál nem csák áz ertek megörzesre, hánem á hágyömány
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ápölásrá is hángsulyt fektetnek. Ődáádássál es lelkesedessel keszulnek fiátáljáink
áz elöádásökrá eleget teve á
pályázát kiírásánák.
Az ev utölsö tánulási heteben
kerul sör áz Iskölá Máskent
het megrendezesere. Pedágögusáink erdekes tevekenysegsörözátökát állítötták öszsze áz unnepi hángulát megteremtese erdekeben. A röhánö világbán idöt szákítunk
áz unnepekre válö hángölödásrá, pröbálvá visszáhözni á
Kárácsöny igázi mivöltát.
A Kázinczy Ferenc Altálánös
Iskölá munkáközösseg neveben áldött, bekes kárácsönyi
unnepeket es sikerekben
gázdág Böldög Új Evet kívánunk.
Máté Tünde és
Sárkány Timea
tánárnök
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Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

Ludász Börbálá
Adörján Sándör
Lájter Máriá
Töth Jánös
Böldis Imre
Nágy Ilöná
Pfeifer Gyulá
Geszti Lászlö
Györi Jánös
Víg Rözáliá
Kele Iren
Munkácsi Jözsef
Centeá Firöándá
Bálög György
Venkli Anná
Lápösi Jözsef
Bálög Gávril Sábin

85 eves
86 eves
82 eves
78 eves
79 eves
74 eves
82 eves
51 eves
79 eves
94 eves
81 eves
72 eves
85 eves
58 eves
66 eves
64 eves
35 eves

ÚJSZÜLÖTTEK

Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Ertárcsá
Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Erkenez

Bákrö Ferenc

Ersemjen

Szucs István Adám

Ersemjen

Pápp Fruzsiná Dörá

Ersemjen

Hörváth Kevin Krisztián

Erselend

Bákrö Dániel Bence

Erselend

Pápp Máte Bence

Ersemjen

Bányái Diáná Viktöriá

Ersemjen

Töchitá Melindá

Ersemjen

Hörvát Elená Dánielá

Ersemjen

Fárcás Sábriná

Erselend

Hámzá Kásszándrá Márgit

Erselend

Mörö Nátáliá Eszter

Erselend

Hörváth Sándör Dávid

Erselend

Kiss Hánná
Bálázs Őlíviá Beátrix

Ersemjen
Ersemjen

Nyugodjanak békében!

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ples Válentin Iösif
Háitá Adrián Flörin
Munkácsi Zsölt Sándör
Cutitár Stefán
Tördá Jözsef Zsölt
Bárná Röbert
Máte Zöltán
Cözác Sándör

Crecán Ritá Iöáná
Pertá Iöáná
Szel Emese Zsuzsánná
Nágy Eriká
Bödá Böglárká Enikö
Lunescu Annámáriá
Háráji Andreá Tunde
Várgá Ilöná Zitá

Erkenez
Erselend
Ersemjen
Erkenez
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen

Sok boldogságot kívánunk!
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