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A z é rsémjé ni Ezü st-
pérjé né ptá nccso-
port ifjü sá gi- é s 
gyérmék csoportjá 

há romnápos ko rütázá son 
vétt ré szt á Dé l-Erdé lyi szo r-
vá nybán. Az ütázá s ko ltsé gé t 
áz Embéri Ero forrá sok Mi-
niszté riümá nák, á 2018-ás 
é vbén élnyért Csoo ri Sá ndor 

álápü  pá lyá záti tá mogátá s-
nák ko szo nhéti. 
A ko rü t élso  mégá llo já Ará-
don áz árádi vá r ko zélé bén 
volt. A 13 vé rtánü k téré n áz 
árádi vé rtánü k émlé kmü né l, 
májd Arád fo téré n á tsé tá lvá á 
Mégbé ké lé s párkbán félá llí -
tott Szábádsá g-szobor táláp-
zátá ná l émlé kézték á vé rtá-
nü krá. Félémélo  é rzé s volt á 
tá ncosok szá má rá ott á llni 
némzétü nk ho séinék émlé k-
hélyéi élo tt, ákikro l mindén 
é vbén mé lto n émlé kéznék é s 
ákiknék ho si csélékédétéit 
szá mtálánszor é nékélté k é s 
tá ncoltá k má r él á némzéti 

ü nnépék álkálmá vál. 
A ko rü t Má riárádná n á t vézé-
tétt Dé vá félé , áhol á csoport 
mégtékintétté á mágyár Má -
riá-kégyhélyék égyiké t, á 
má riárádnái kégytémplomot. 
A féréncés réndi, impozá ns, 
ké ttornyü  témplom má is égy 
kültiküs zárá ndokhély. 
A ko rü t má sodik nápjá n Dé -

vá vá rá hoz félsé tá lvá, á vá r 

fálái ko zo tt ro gto nzo tt szé-
réposztá sbán idé zté k még á 
Ko mí vés Kélémén né pbállá-
dá t. A dé vái vá r ütá n Vájdá-
hünyádrá ütázták á t, áhol á 
Hünyádiák dicso sé gé t á 
„vá rák kirá lyá t”, Erdé ly, so t á 
to rté nélmi Mágyárorszá g 
égyik léglá tvá nyosább, lég-
monüméntá lisább vá rkásté -
lyá t lá togáttá k még. 
A házáütázá s nápjá rá há rom 
mégá llo  volt bétérvézvé. Az 
élso  mégá llo  Erdé ly o si, to r-
té nélmi fo vá rosá bán volt, á 
Gyüláféhé rvá ri vá rbán, áhol 
sájnos á Szént Mihá ly szé kés-
égyhá zát csák kí vü lro l cso-
dá lháttá k még á né ptá nco-
sok, mivél áz ü nnépi szént-
misé miátt ném éngédték bé 
lá togáto kát. Ú tjük á dicso  
mü ltü , á to rté nélém vihárái-
bán sokszor ü jjá é pí tétt Nágy-
ényédré vézététt, áhol á vá -
ros fo  lá tniválo it kérésté k fél: 
á vá rát, mélynék tí z mé tér 
mágás fáláin bélü l á réformá -
tüs vá rtémplom ván, é s á hí -

Szórványban tett látogatást az 
Ezüstperje néptánccsoport  
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rés Béthlén Gá bor Kollé giü-
mot. A hármádik mégá llo  To-
rocko n volt áz égykori bá -
nyá szvá rosbán, á Szé kélyko  
há rmás csü csá álátt, áhol á 
bétélépü lt szé kélyék to bb, 
mint ézér é vés né phágyomá -
nyokát is o riznék, s ézékét á 
lákosok má is fénntártjá k. A 
télépü lé s Erdé ly légnyügá-
tibb szé kély vé gvá rá, é s tálá n 
égyik légszébb fálüjá. 
Az Ezü stpérjé tá ncosáit élkí -
sé rté k bárá táik is, 
Monospétribo l á Bá botá fél-
no tt né ptá nccsoport né há ny 
tágjá méllétt áz é rsémjé ni 
Csorbá Sá ndor ré gé sz, to rté -
né sz á Pro Sémjé n Egyésü lét 
élno ké é s Fárkás Gá bor to rté -
nélém szákos táná r Büdá-
péstro l, ákik mindén to rté -
nélmi hélyszí nén hásznos 
informá cio vál lá ttá k él á gyé-
rékékét á mágyársá g to rté -
nélmi mü ltjá vál kápcsolát-
bán. 
Féléjthététlén é lmé nnyél té r-
ték házá á tá ncosok, s á ko rü t 
sorá n égyü tt to lto tt ido  hoz-
zá já rült ko zo ssé gü k mégéro -
sí té sé héz is.  
A csoport tá ncos é lété á hü s-
vé ti ü nnépék ütá n má jüs ho -
nápbán folytáto dott, ámikor 
is á Nágyvá rád Tá ncégyü ttés 
Tánc az ugaron című projékt-
jé vél kápcsolátbán to bb féllé -

pé sü k is volt. Elso  álkálom-
mál á XXVIII. Féstüm 
Várádinüm kérété n bélü l 
Nágyvá rádon á Szigligéti 
Szí nhá z élo tti té rén mintégy 
300 tá ncossál égyü tt roptá k á 
szátmá ri tá jégysé g tá ncá t 
(tyükodi tá ncá t ), májd ézt 
ko véto én á Nágyvá rádi vá r-
üdvárbán ádták rá ádá st. A jo l 
élsájá tí tott tyükodi tá nccál áz 
E rméllé kén is féllé pték, mé g-
pédig áz é rmihá lyfálvi Nyí lo  
Aká c fésztivá l kérété n bélü l, 
áhol má r á háládo  gyérmék-
csoport is kivétté ré szé t á 
nágy ko zo s tá ncbo l. 
Jü niüsbán Micské n á XVII. 
Pártiümi Né ptá nctálá lkozo n 
vétték ré szt, jü liüsbán pédig 
Fügyivá sá rhélyén szo rákoz-
táttá k á fálünápi lá togáto kát. 

A féllé pé sék méllétt folyámá-
tosán égyéztétik é s térvézgé-
tik á tová bbi nyá ri tééndo két. 
Jü liüs vé gé n égyhétés édzo tá -
borbán lésznék á szé kélyfo ldi 
Rügonfálvá n, áhol á Nágyvá -
rád Tá ncégyü ttés ké t tá nco-
sá to l sájá tí tjá k májd él á szil-
á gysá gi tá jégysé g tá ncá t, ko z-
bén pédig félké szü lnék á to-
vá bbi féllé pé séikré, í gy á 
Szé kélykérésztüri Kisté rsé gi 
Nápokon bélü l, áz é rsémjé ni 
Fálünápon, Szént Istvá n ki-
rá ly ü nnépé n Pá pá n, májd 
ismé t idéházá á Márgittái 
Szábádsá gfésztén ismértétik 
é s né pszérü sí tik á né ptá ncot. 
 

Sütő Judit 
né ptá ncoktáto   
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M ind á gyérékék, mind á pédágo -
güsok á mégé r-

démélt váká cio jükát to ltik. 
Ezálátt á szü nido  álátt min-
dénki félto lto dik énérgiá vál, 
kipihéni mágá t é s ü j é lmé -
nyékkél ké szü lnék á ko vétké-
zo  táné vré. 
Visszápillántvá áz élmü lt tán-
é vré, élmondhátjük, hogy áz 
ütolso  héték is bo vélkédték 
ésémé nyékbén.  
Lá zásán ké szü ltü nk á táné v-

zá ro  ü nnépsé gré. A nágycso-
portosok bü csü t vétték kéd-
vés kis o vodá jükto l, nágy é r-
déklo dé ssél vá rjá k áz élo ké -
szí to  osztá ly kézdété t. Szí nés 
kis mü sorrál ké szü lték á kis- 
é s ko zé pcsoportosok is á tán-
é v bü csü ztátá sá rá. 
Má jüs vé gé n, ko vétvé áz élo -
zo  é v hágyomá nyá t, ké zmü -
vés foglálkozá srá hí vtük á 
szü lo két, mélynék sorá n ádo-
má nyáikkál hozzá já rülták á 
jü niüsbán mégréndézé sré 
kérü lt szo rákoztáto  Gyér-
méknáp lébonyolí tá sá hoz.  
A jélés nápon szá mos é rdé-
kés já té kbán pro bá lháttá k ki 
ü gyéssé gü két, rá térméttsé -
gü két á gyérékék. Légná-
gyobb sikért á ko té lhü zá s 
áráttá, dé ézén kí vü l á hüllá-
hoppozá sbán, á büboré kfü -

vá sbán, á lábdászédégété s-
bén, ügrá lo lábdá vérsénybén 
pro bá lháttá k ki rá térméttsé -
gü két. 
Ném csák á já té k to lto tté ki 
hé tko znápjáinkát, háném áz 
á prilisbán mégréndézétt 
Népdalvetélkedőn is jéléskéd-
tü nk immá r á hármádik álká-
lommál, áhonnán á dicsé ré-
ték, oklévélék é s kü lo ndí ják 
méllétt ájá ndé kcsomágbán is 
ré szésü lték o vodá sáink. Né v 
szérint Külinyá k Johánná, 
Ko vé r Esztér, Ghérán Otto, 
Nyé ki Kámillá é s Rá cz Dá vid. 
Rémé nyéink szérint o sszél 
mégü jült éro vél, kipihéntén 
vá rhátjük áz ü j táné v kézdé-
té t. Mindén gyérékét nágy 
szérététtél vá rünk! 
 

Az óvónők  

Óvodánk nyári hónapjai  

Zelk Zoltán:  
Vakáció 
 
Hova menjünk, 
milyen tájra? 
Hegyre talán, 
vagy pusztára? 
Folyópartra, 
vagy erdőre? 
Faluszéli 
zöld mezőre? 
Lepkét fogjunk, 
vagy horgásszunk? 
Vagy mégiscsak 
hegyet másszunk? 
Akár erdő 
akár folyó, 
Gyönyörű a 
vakáció!  
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N ágyon hámár éltélik 
á nyá ri váká cio . Má r 
áügüsztüs ván, á 

Fálünápokrá ké szü lü nk, s ko zé-
lébb ván áz ü j táné v kézdété, 
mint áz élo zo nék á vé gé, jü niüs.  
Mint mindén é vbén ázonbán 
most is bészá molünk árro l, 
hogyán is télték áz ütolso  hété-
ink, ho nápjáink áz iskolá bán, 
mi mindén to rté nt vélü nk Hü s-
vé tto l táné vzá ro ig. Ko zvétlénü l 
á távászi váká cio t mégélo zo én 
to bb tévé kénysé gét is tártot-
tünk: 
A prilis 11-é n Jo zséf Attilá szü -
lété snápjá n ü nnépéltü k á Ma-

gyar Költészet Napját. Ebből áz 
álkálombo l kü lo nbo zo  osztá ly-
tévé kénysé gékét tártottünk. 
Mégismérkédtü nk á nágy má-
gyár ko lto  é lété vél, árcké pé vél, 
gyérmékvérséivél. Az élo ké szí -
to  osztá lyosok mégtánültá k á 
Kedves Jocó című vérsét, á né-
gyédikésék áz Altato t. Ari Kátá-
lin tání to no  hármádikosái pé-
dig égy-égy á ltálük vá lásztott 
vérssél ké szü lték, mélyékét 
élszáválták tá rsáiknák áz osz-
tá lytérémbén. 
A prilis 17-é n ismé t mégszér-
véztü k á Kazinczy Ferenc Sza-
valóversenyt, mélyré égy-égy 
szábádon vá lásztott mágyár 

gyérmékvérssél jéléntkézhét-
ték á gyérékék. Az ésémé nynék 
áz Aftér School iskoláé pü lét 
ádott otthont, áhol ko zél 30 
gyérmék mé rté o sszé vérsmon-
do  tüdá sá t. Kü lo n o ro m volt 
szá münkrá, hogy idé n áz 
é rsélé ndi kisiskolá sok is bé-
kápcsolo dták Küpá s Gittá tání -
to no  irá nyí tá sá vál. A szérvé-
zo k, Vásvá ri Kátálin-Jüdit é s 
Féréncz-Kécské s E vá tání to no k 
ko szo nik á szérvézé sbén, á zsü -
rizé sbén é s á félké szí té sbén 
nyü jtott ségí tsé gét Nágy Mirélá 
igázgáto no nék, Ciorbá Téré ziá 
nyügálmázott táná rno nék, Sü to  
Szábolcs kültü rréférénsnék, 

„Visszatérünk gondolatban, iskolánk” 
- tanév vége felé az előkészítő -IV osztályban -    
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Bághiü Vádá sz Mo niká é s Má té  
Tü ndé táná rno knék, válámint 
Nágy Iré n Brigittá tání to no nék. 
Kü lo n ko szo nét Bé kéfi Lá szlo -
nák, áki ányági tá mogátá sá vál 
léhéto vé  tétté, hogy dí jázottáink 
szé p ko nyvékét é s é déssé gékét 
kápjánák ájá ndé kbá. 
A prilis 18-á n iskolá nk ré szt vétt 
égy mégyéi névélé si projéktbén, 
mélynék cí mé: Az agresszio  e s 
az erőszak megelőzése kisiskolás 
korban. Ennék á projéktnék á 
ré széké nt Ari Lá szlo  tání to  I. 
osztá lyos diá kjáivál tártott égy 
tévé kénysé gét Tala lj te egy meg-
oldást címmél. Féldolgozták Elé-
ná Fárágo A sa nta kiskutya cí mü  
vérsé t, májd bészé lgétték é s ko -
vétkéztété sékét vonták lé áz 
ágrésszí v visélkédé s ko vétkéz-
mé nyéiro l, ámélyét á kis á llátok 
éllén ko vétnék él á gyérékék.  
Má jüs ho nápbán Anya k Napja 
álkálmá bo l mégémlé kéztü nk áz 
é désányá kro l, vérsékét, é néké-
két tánültünk, ké zimünká o rá n 
szé p ájá ndé kokát ké szí téttü nk. 

Ennék á ho nápnák á vé gé n tár-
tottük még immá r hátodik álká-
lommál áz Egyu tt a gyermeke-
kért élnévézésű jótékonysági és-
tü nkét. Mindén osztá ly égy-égy 
zéné s-tá ncos mü sorrál ké szü lt. 
Az o sszéá llí tá sok igázá n vá ltozá-
tosák volták, hiszén lá tháttünk 
to bbfé lé té má t féldolgozo , to bb-
fé lé stí lüsbán bémütátott élo -
ádá sokát. Mégélévénédték á Ká-
rib-téngér kálo zái, lá tháttük á 
Nox égyü ttés zéné jé ré koréográ-
fá lt tü z-tá ncot, vágy á szinté n oly 
né pszérü  Forogj vila got. Dé já r-
ták á kisébbék Mácáréná-t, vágy 
vidá m romá n gyérmékdálrá mo-
dérn tá ncot, é s lá tháttünk égy 
ré szlétét áz oly né pszérü  gyér-
mékmüsicálbo l, á Dzsüngél 
ko nyvé bo l is. A tá mogáto k á ltál 
o sszégyü lt pé nzádomá nyokát 
égy, áz ütolso  tání tá si hé tén 
mégszérvézétt Gyérméknáp ké-
rété n bélü l ko lto ttü k él ájá ndé -
kokrá é s é déssé gré, ézén kí vü l 
széptémbérré pihéno  pádokát 
réndéltü nk á kis iskolá üdvárá rá, 

hogy légyén miré ü lniü k szü nét-
bén é s á szábádbán mégtártott 
tání tá si o rá kon á gyérékéknék 
é s tání to iknák,  
Jü niüsbán má r á táné vzá ro rá é s 
á négyédikésék bállágá sá rá ké -
szü lo dtü nk. Mindén osztá ly égy 
kis mü sorrál bü csü zott á tání to -
já to l é s tá rsáito l, ézékét áz iskolá 
üdvárá n, áz osztá lytérémbén, 
illétvé á Kültü rhá zbán tártottük 
még.  
Most pédig má r á Fálünápi élo -
ádá sáinkrá ké szü lo dü nk. Ú jrá 
bémütátjük á táné v folyámá n 
mégtánült é s bégyákorolt tá ncá-
inkát, é s égy kis ké zmü vés fog-
lálkozá ssál is ké szü lü nk szom-
bát dé lélo ttré á Né pkértbén. Er-
ré szérététtél hí vjük é s vá rjük á 
fálü kisgyérmékéit.  
Kí vá nünk kéllémés váká cio t é s 
jo  pihéné st mindénkinék! 
 

Féréncz-Kécské s E vá Andréá 
tání to no   
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Az utolsó hónapok iskolánk életéből 

A  távászi váká cio  
ütá n sok kihí vá s é s 
tééndo  vá rt réá nk. 

Má jüsbán élkézdo do tt á Ném-
zéti Félmé ro  á II, IV é s VI osz-
tá lyosok szá má rá, ámély nágy 
figyélmét igé nyélt ü gy á diá -
kok, mint á pédágo güsok ré -
szé ro l. Mindézék méllétt mé g 
vá ltozátos tévé kénysé gékré 
ké szü ltü nk é s véttü nk ré szt.  
Má jüs 20-á n E rsémjé n ádott 
otthont á béréttyo ü jfálüi Bihá-
ri Mü zéüm é s Bihári Mü zéüm 
Bárá ti Ko ré á ltál szérvézétt 
Bihar története című vétélké-
do nék, mélyét Kázinczy Fé-
rénc szü lété sé nék 260. é vfor-
dülo já álkálmá bo l réndézték 
még. A mágyárorszá gi csápá-
tok méllétt iskolá nk is ké pvi-
séltétté mágá t. A ké t ré szbo l 
á llo  vété lkédo  sorá n iskolá nk 
csápátá (Lá ng Nátá liá, Páp Ni-
koléttá, Szé kély Früzsiná V. 
osztá lyos tánülo k) II. hélyé-
zé st é rték él á ko zé piskolá sok 
mézo nyé bén. Ezü ton szérét-
né nk mégko szo nni Csorbá Té-
ré ziá nyügálmázott pédágo güs 
félké szí to  münká já t.  
Má jüs vé gé n kérü lt mégréndé-
zé sré immá r 7. álkálommál áz 
Együtt a gyermekekért jóté-

konysá gi ést. A szí nvonálás 
élo ádá sokát to bbhétés pro bá k 
élo zté k még, mindén osztá ly 
pro bá ltá á légjobbát nyü jtáni. 
Ezü ton is ko szo njü k á kitárto  
münká t é s tá mogátá st.  
Szinté n má jüs 31-é n égy 7 tá-
gü  diá kcsápát vétt ré szt Nyí r-
ácsá don á Nemzeti o sszetarta s 
névü  vété lkédo n mélynék cé l-
já tüdátosí táni á diá kokbán á 
némzéti o sszétártá s fontossá -
gá t. Nágyon jo l é rézté k mágü-
kát diá kjáink á kü lo nbo zo  vér-
sényszá mokon é s jo  téljésí t-
mé nyt nyü jtották.  
Jü niüs 3-á n égy mégyéi szintü  
kámpá ny kérétéin bélü l áz 
égé szsé gés tá plá lkozá s fontos-
sá gá t tüdátosí tottük diá kjáink 
ko ré bén. Kiémélt szérépét 
kápták á téj s téjtérmé kék, mé-
lyék éléngédhététlénék áz ém-
béri szérvézét szá má rá. A té-
vé kénysé gék kérékásztál bé-
szé lgété sék, bémütáto k é s 
ké zmü vés mü hélyék formá já -
bán zájlották.  
Jü niüs 8-á n á há zigázdá széré-
pé t vá lláltük fél, véndé gü l lá t-
tük á Szácsváy Imré A ltálá nos 
Iskolá é s á Iosif Vülcán Pédá-
go giái Lí céüm tánülo it é s kí sé -
ro  táná ráikát. A hélyi mü zéüm 
lá togátá sá ütá n véndé géink-

nék bémütáttük E rsémjé n to r-
té nété t. Jo  álkálom volt mégis-
mértétni E rsémjé n gázdág 
mü ltjá t é s ü j bárá tsá gokát ko t-
ni.  
Jü niüs 14-é n ütoljá rá szo lt á 
cséngo , jélézvé á 2018-2019-
é s táné v vé gé t. A kiémélkédo  
é s jo  tánülmá nyi érédmé nyé-
két élé rt diá kok á tvéhétté k 
mégé rdémélt oklévélü két é s 
ko nyvjütálmáikát. A táné vzá ro  
hángülátá t méghitté  tétté á 
VIII. osztá lyos diá kok bállágá -
sá. A vérsés-zéné s o sszéá llí tá s 
ko nnyékét csált ki á ré sztvé-
vo k széméibo l tüdátosí tvá 
mindénkibén áz élvá llá s élké-
rü lhététlénsé gé t. Kí vá nünk 
nágyon sok sikért é s kitártá st 
szá mükrá.  
Aügüsztüs 7 é s 14 ko zo tt isko-
lá nk bétléhémés csápátái ré szt 
vésznék á Sze kely Kapuk, Zo ld 
Kapuk pályázáton mégnyért 
jütálomtá boron, á horvá t tén-
gérpárton. Jo  ké szü lo dé st é s 
kikápcsolo dá st kí vá nünk né-
kik.  
Iskolá nk münkáko zo ssé gé né-
vé bén kí vá nünk kéllémés é s 
é lmé nyékbén gázdág váká cio t.  

Máté Tünde és  
Sárkány Tímea  

pédágo güsok  
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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! 

Sáná Jolá n 74 é vés E rsélé nd 

A dá m Tibor 58 é vés E rsémjé n 

Tátá r Já nos 73 é vés E rsémjé n 

No tin Anná 90 é vés E rsémjé n 

Timá r Bárnábá s 66 é vés E rsélé nd 

Féricél Ioán 87 é vés E rsémjé n 

Kozá k Aléxándrü 51 é vés E rkézné z 

Kérésztüri Irmá 83 é vés E rsémjé n 

Brádéá Cornél 49 é vés E rsémjé n 

Tivádár Docá 91 é vés E rkézné z 

Miszovits Zoé  E rsémjé n 

Cozác Vánésá Nátá liá E rsélé nd 

Pféifér Doroti E rsélé nd 

Angyál Aléxándrá Iásminá E rsélé nd 

Bákráü Pátrí ciá Nádiá E rsémjé n 

Sérbá n Milá n E rsémjé n 

Gá rdán S téfán Cristián E rsémjé n 

Sté fá n Cséngé Má riá E rsémjé n 

Soci Pátrik Já nos E rsémjé n 

Cozác Má riá Zitá E rsélé nd 

Simon Lévénté Norbért E rsélé nd 

Süciü Sá ndor Lo rá nd E rsélé nd 

Rá cz Sá ndor   Chétán Eniko  Má riá E rsémjé n 

Sébo k Norbért   Tordá Anitá Má ri E rsémjé n 

Gávrilás  Florián   Crécán Máriá E rkéné z 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai 


