Helyhatósági választások
Bihar megyében
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zinte alig telt el két hónap az országos helyhatósági választások lezajlása óta. Június 5-én a
megyei-, illetve a helyi önkormányzatok élére választhattuk
meg vezetőinket. Az országos
kimutatások szerint a megyei
önkormányzatok esetében a felnőttek 49,77 százaléka élt szavazati jogával, míg a helyi önkormányzat tagjaira, illetve a polgármesterekre országos szinten
a lakosság 48,17 százaléka adott
le voksot.
Ha az országos eredmények síkján maradunk, a megyei önkormányzatok képviselőire leadott
szavazatok 37,58%-át a PSD
(Partidul Social Democrat – Szociáldemokrata Párt), 31,49%-át a
PNL (Partidul Național Liberal –
Nemzeti Liberális Párt), 5,73%-át

Fotó: Erdon.ro
az ALDE (Alianța Liberalilor și
Democraților – Liberális - Demokrata Szövetség), 5,33-át az
RMDSZ (Románia Magyar Demokrata Szövetség), míg 4,27-át a
PMP (Partidul Mișcarea Populară
– Népi Mozgalom Pártja) szerezte
meg.
A helyi önkormányzatok tekintetében a megszerzett szavazatok
országos aránya többé-kevésbé
megegyezik a fentiekkel, azaz a
PSD 33,64%-ot, a PNL 29,6%-ot,
az ALDE 6,52%-ot, az RMDSZ 4,66
-ot, a PMP pedig 4,30%-ot tudhat
magáénak.
Azonban ha a Bihar megyei
eredményeket figyeljük meg, a
két nagy párt (PNL és PSD) sikere
egyáltalán nem áll összhangban
az országos
eredményekkel,
vagyis úgy a megyei, mint a helyi
önkormányzatok csataterén a
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PNL könyvelhető el győztesként,
amelyik a szavazók 44,54%-nak
bizalmát élvezi, a Bihar megyeiek 25,23%-a PSD-nek adta szavazatát, az RMDSZ-nek a voksok
18,19-át sikerült megszereznie,
míg az ALDE Bihar megyei platformja a szavazatok 5,3%-át tudhatja a magáénak. Az előbbiekben jelzett választási eredmények lehetővé tették, hogy a 2016
-2020 periódusban Bihar megye
élén az RMDSZ zászlaja alatt
kandidáló Pásztor Sándor álljon.
Érsemjénben a megadott határidőig az RMDSZ, az EMNP
(Erdélyi Magyar Néppárt) és a
PSD állított jelölteket a helyi önkormányzati testületbe, míg a
polgármesteri tisztség megszerzéséért mindössze két párt, az
RMDSZ – Balázsi Józsefet jelölve
továbbá az EMNP – Ványi Attilát

indítva – szálltak ringbe. A szavazatok százalékos megosztását
külön táblázatban közöljük, amihez mindössze annyit tartunk
fontosnak hozzáfűzni, hogy június 23-án a Helyi Önkormányzat
megtartotta alakuló ülését, melynek során a polgármesteri választásokból nyertesen kikerülő
Balázsi József letette a polgármesteri esküt, megkezdve ezzel
immár hetedik mandátumát. Az
abszolút RMDSZ többségű testület az alpolgármesteri tisztséget
immár negyedik alkalommal adta Timár Sorin kezébe. Ezt köve-

tően megválasztották a helyi önkormányzat négy szaktestületének tagjait is. A helyi önkormányzatba az RMDSZ-nek tíz
(Tămaș
Éva,
Timár
Sorin,
Kereszturi Lajos, Máté Zsolt Sándor, Csorba Terézia Mária, Gali
András, Vég Sándor, Geszti István, Serebán Ferenc, Sima Adalbert), az EMNP-nak kettő (Bányai
Levente, Ványi Attila), míg a PSD
-nek (Sandor Loredana) egy tagot
sikerült bejuttatnia.
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A közösség hangja

icsérjétek az Urat! hangzik a felszólítás a
150. Zsoltárban, s mi
igyekszünk ennek eleget tenni. Célunk a furulyázás
elsajátítása, egymás megismerése
jókedvvel és szolgálat Isten dicsőségére.
Érsemjénben a furulyaoktatást
Ghitea Angéla ének-zene tanárnő
kezdte el 2011-ben, később pedig
Csáki Károly református kántor
folytatta a megkezdett munkálatokat.
Kezdetben még csak egyszerű
ifjúsági énekek kíséretében hallhattunk furulyaszót, nem sokkal
később az istentiszteletben szereplő zsoltárok és dicséretek színesítéseként is felcsendültek.
Többszólamú művekkel készült
az „első furulyás generáció” 2012
őszén az Érszőlősön megtartott
II. Érmelléki Ifjúsági Furulyástalálkozóra, ekkor még kizárólag
szoprán furulyán játszott dalokkal.
2013-ban folytatódtak a próbák,
az Egyházmegyei Ifjúsági Kórustalálkozón az érsemjéni ifjak dicsőítő dalait furulyaszóval díszítettük. A III. Érmelléki Ifjúsági
Furulyás találkozóra négyszóla-

mú, szoprán furulyaművekkel
készültünk, néhol gitárkísérettel.
Nem sokkal ezután, kissé kinőve
már a szoprán furulyákat, az egyház támogatásával előbb egy alt,
később meg egy, két tenor és két
basszus furulyával egészítettük
ki már meglévő hangszereinket.
Új lendülettel készültünk különböző ünnepekre, egyházi alkalmakra. Bár a körülbelül nyolc fős
furulyacsoportnak a kántor úr
vezénylésével nem mindig sikerült összegyűlni, igyekeztünk minél többet kihozni alkalmainkból.
2014 novemberében, a nagy érdeklődésre támaszkodva, beindítottuk a „második generációs”
furulyacsoportot, a jelen sorok
szerzőjének vezetésével. Az alapoktól indulva első, már kétszólamú előadásunk Szenteste történt meg, bemutatkozva a gyülekezet előtt.
A változó létszámú (néhol hat,
máskor kilenc fős) csapat folyamatos gyakorlása gyümölcsöt
hozott, hiszen 2015 február végén létrejött a „harmadik generációs” furulyacsoport is, kezdetben hatalmas lelkesedéssel és
létszámmal. Az idő múlásával

bár
a
létszám
csökkent
(hozzávetőleg hét fő), a megmaradó tagok lelkesedése nem hagyott alább.
Míg az „első generációs” csoport
más elfoglaltságokra hivatkozva
megszakításokkal mutatkozott,
addig a második és harmadik
generáció töretlenül folytatta a
gyakorlást. Felléptek az ünnepek
(például
karácsony,
húsvét,
anyák napja, pünkösd) és más
gyülekezeti események (mint
imahét, idősek vasárnapja) alkalmával.
Mindhárom generáció képviseltette magát 2015 őszén az V. Érmelléki Ifjúsági Furulyás találkozón, Érszőlősön. A gyerekek csodálkozva fogadták más csoportok
műveit és egy áldott délutánt tölthettünk együtt.
Nyáron, kisebb-nagyobb szünetekkel, folytattuk a felkészülést
az idei találkozóra. A második
generáció megkezdte az alt, tenor
és basszus furulyák technikájának elsajátítását, négyszólamú
műveket játszva, míg a harmadik
generáció háromszólamú darabokkal fejleszti polifonikus hallását.
További célunk egy negyedik generációs gyermekcsoport létrehozása, és a furulyák
számának és egyéni repertoárunknak a bővítése.
Ezúton is megköszönünk
minden segítséget, úgy az egyház,
a presbiterek, gyülekezeti tagok
részéről, akik valamilyen formában hozzájárultak a furulyázás
tudásának művelésében és továbbadásában. Különös köszönet
illeti Kereszturi Zsuzsát, aki, ahol
tudott, segített.

Nagy Bettina Tünde
Furulyaoktató, ifjúsági tag
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azinczy életművét méltatni szinte lehetetlen,
hiszen
munkássága
olyan sokoldalú, hogy azt kimeríteni képtelenség. A megemlékezések alkalmával csupán egy-egy
kiemelkedő tevékenységéről készülhet egy vázlatos bemutató,
amely felkeltheti ugyan a hallgatóság érdeklődését, de kimerítő
képet róla létrehozni nem tud.
Így történik ez most is, mikor Kazinczy erdélyi útjáról szeretnénk
megemlékezni, utazásának 200.
évfordulóján.
Kazinczy baráti körében
nagyon sok erdélyi értelmiségit
és irodalomkedvelő, felvilágosult,
nemzeti érzelmekben gazdag
egyéniséget találunk. Nem érhet
tehát felkészületlenül bennünket
Kazinczy azon elhatározása, hogy
meglátogatja Erdélyt. Az utazásra
1816-ban kerül sor és megszervezésében az oroszlánrészt Döbrentei Gábor vállalta. Az utazás
során szerzett élményeit az Erdélyi levelek című kötetében foglalja
össze, mely hosszú évtizedeken át
az egyetlen összefoglaló magyar
nyelvű mű volt Erdélyre vonatkozólag, amelyben megfigyelő te-

Kazinczy Erdélyben
hetsége, sokoldalú tudása, szellemes és vonzó előadása egyaránt
ragyog. A könyv előszavában Kazinczy a következőképpen érvel
„Magyarország nem ismeri Erdélyt. Megszokván nyugat felé
venni utunkat, feledjük, hogy kelet felé egy rokon nép lakik, melyet nem illik nem ismernünk”.
Az útjára Érsemjénből indult. Az
első levél kezdő sorai erről árulkodnak: „Vége azon művelt és
mindent buján termő mezőségnek, melyen Érsemjéntől, születésem és első éveim kedves
honjoktól Váradig játékosan elhintett
szőlőhalmok
mellett
elmenék”. Nem tudni milyen sorszámmal látta el Kazinczy azt a
levelét, amelyben érsemjéni honfitársairól emlékezik meg mély
szeretettel és rajongással, de az
Erdélyi levelek megjelent kötetéből hiányzik. Talán a szerkesztőt
zavarta Kazinczy rajongása szülőföldje iránt és mint annyiszor a
Kazinczy hagyaték feldolgozásakor, a feljegyzéseket alaposan
megcenzúrázva
közlik,
ha
Érsemjénről esik szó.
„Én gyermeki éveimnek
nem kis részét Biharban éltem, a
magyar nyelvű s magyar szelle-

Ilyennek láthatta Kazinczy Kolozsvár főterét
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A mű egyik kiadásának borítója

mű magyarok közt: s innen is történhetik, hogy midőn a Zemplény
és Abaúj magyarjai közül, kik
korcsosodni kezdenek a tót nyelvűek között, s ezeknek színeket,
önmagok által is meg nem sejtve,
fel-felszívják, ide letérek visszaadva érzem magamat egykori honomnak, s örvendve, gyönyörködve nézem a szép, a jó fajnak
ezt a délceg tűzét, valamíg rosszkedv nem feketíti”.
Az utazás három hónapig
tartott és valóságos diadalút volt.

Időhiány miatt nem térhetünk
ki az útvonal aprólékos ismertetésére, csupán az utazás néhány
érdekes állomását említjük meg:
Kolozsváron
a
Wesselényiházban fogadták erdélyi barátai,
Marosvásárhelyen Teleki Sámuel híres könyvtárát látogatta
meg, megnézte a Hunyadiak és
Bethlenek működéséről híres
helyeket, Martinuzzi Fráter
György branyicskai házát, Gyulafehérváron a Székesegyházat,
síremlékeket, könyvtárat. Nagyenyeden jegyzeteket gyűjtött a
Bethlen-nemzetségről. A könyv
történeti része inkább csak tájékoztató jellegű. Annál érdekesebbek az egyes tájakról, városokról és emberekről írt portréi,
jellemzései. Elsősorban az erdélyi magyar írókról, tudósokról
és művelődési intézményekről
írt, de értékesek a nép életéről, a
tájakról tett feljegyzései is. Erdélyi útjára Kazinczy egy román
nyelvtant vitt magával, Alexi
nyelvtanát. Őszinte örömmel
csodálkozik rá a román művelődés
haladására:
„van
gramaticájuk ’s lexikonok, Alexi
Jánostól: zsebkönyvet is kaptak
Budán, Moldvában Ujságlevelek
nyomtattatik” írja lelkesedéssel.
Hunyad megyei élményeit megörökítő levelében többek közt a

Fráter György síremléke

román nyelv fejlődés és könyvkiadás eredményeiről szólva így
folytatja: „Ki ne örvendjen, hogy
az emberi Nemnek egyik osztálya, emelkedik a kiművelődés
pályáján, s nyelve fejtegetni kezdi erejét? Ponori Thewrewk
(ejtsd: tyurevk) e román népdalt
közlé velem, magyar ortográfiával
és
magyar
fordításával”.Talán nehéz elhinni, hogy a
nemzetéért legnagyobb áldozattól sem vissza riadó magyar, az
akkor kisebbségben élő román
nemzet szellemi felemelkedésének örülni tud. Kazinczy azonban meggyőződéssel hitte, hogy
a különböző nemzetek csak akkor fognak békességben élni
egymással, ha civilizált, kulturált emberekké válnak, akik ismerik és tisztelik egymás hagyományait, szokásait és közös céljuk a társadalom előrehaladása.
Kazinczy erdélyi látogatásának személyes vetülete is
van. Ő tudta, hogy ereiben a magyarság nagy személyiségének,
Fráter Györgynek vére csörgedez, hiszen II. Fráter István 1703
-ban bekövetkezett halála előtt
már leközölte a Fráterek családfáját. Ezzel magyarázhatóak az
átszellemült szavak, amelyeket
a branyicskai ház láttán jegyez
le: „…még áll a ház, de megújított színben, ahol lakott midőn
az uralkodás gondjai után
megpihene: még áll a kápolna,
melyben miséjét mondogatta, s
ez régi színében, feketén s csudás alakjába”. Fráter György Alvinczi kastélya mellett elhaladva felidézi és aprólékosan leírja
a püspök borzalmas meggyilkolását. A dicső előd egész életét
Magyarország újraegyesítésére
tette fel. Ebben a harcban egyedül állt, barátok és hű társak
nélkül, egyedül nézett szembe
hóhéraival is, és élettelen teste
több napon keresztül hevert el6

hagyottan az alvinci kastélyban.
Végül a gyulafehérvári székesegyházban Kazinczy hódolata
elér a tetőpontjára:
„Még egyszer betértem a templomba,
megállottam
a
Martinuzzi kövén, s órámat és
jegygyűrűmet rátevém a vajda
sírkövére, hogy azáltal szenteltetést vegyenek, s ezt gyermekeimnek jegyzém fel itt. Menjen
által érzésem minden maradékaimra!”. Az apa óhaja meghallgatást nyert az egekben. Kazinczy fiai közül három vett részt
az 1848-as forradalomban és a
legkisebbik Lajos a 15. aradi
vértanú lett.
Az utazás Zsibón ért véget báró Wesselényi Miklós birtokán. Kazinczy hálás érzelmeit
a 25 levél utolsó soraiban így
fogalmazza meg: „Mely irigylést
érdemlő szerencse juta nekem,
hogy Erdélyt láthatám! …Jó föld!
Tiszták és nem tiszták mindenhol vagynak, nálunk mint nálatok, s nálatok mint nálunk. De te
valóban nem vagy elromolva,
mint mi. E vallással térek el innen, s ezt mondom majd azoknak, kik ide jőnek, hogy meglássanak, s remélem, hiszem, amit
érzék, érzeni ők is fogják”.
Ezeket az érzelmeket Kazinczy
versben is megörökítette.
Áldott föld, Isten veled!
Mint a szerelmes néz elnedvesült
Szemekkel a hű lányka rejtekére,
Ahonnan őt vad sorsa most elűzi:
Akként
tekint
rád
végpillantatom.
Áldott hazája sok nagy férfiadnak
Szorult mellemből lassú fájdalommal
Ez ront, ez tör elő: Isten veled!
Érsemjén, 2016 aug.10

Csorba Terézia Mária
ny. tanárnő

Eseménydús óvodai élet
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vodásaink izgatottan
várták a téli Ünnepeket. Versekkel, énekekkel, betlehemes színdarabokkal készültek a kultúrotthonban és az óvodában megrendezett „Fenyőfa ünnepélyre”. Ezt követte a három hetes
téli vakáció, melyről visszatérve kihasználtuk a frissen
lehullott havat, sokat játszottunk. A „Téli játékok” című
tematikus projektünket a félév végi felmérés követte,
mely során több szempont
szerint figyeltük meg a gyerekek fejlődését az év elejéhez
képest. A felmért gyerekek
közül mindenki jó eredményekkel zárta az első félévet.
A második félév azonnal eseménydúsan kezdődött, ugyanis a „Farsangi bálra” készülődtünk. Mindenki ötletes jelmezekbe bújt, rövid versikékkel bemutatkozott, majd önfeledten táncolva, játszva szórakozott. A talpalávalót, mint
minden évben, Venkli István
biztosította, és a szülőknek

köszönhetően a kis pocakok
sem maradtak üresen.
Márciusban a nők megünneplésére egy kézműves nyílt napot szerveztünk, amikor az
anyukák, nagymamák gyerekeikkel együtt készítettek el
köszöntőket, apró kis emlékeket, amiket hazavittek. Minden gyerek verssel köszöntötte a szeretett nőt.
A húsvéti locsolkodást még ki
sem pihenték, már új izgalmak várták a gyerekeket az
óvodában. Az „Iskola másként” nevezetű hét következett. Minden napra szórakoztató és tanulságos tevékenységeket szerveztünk. Sütő Szabolccsal
gyermekjátékokat
játszottunk, részt vettünk
sport játékokban, vetélkedőkön, Balázsi Józseftől a méhészkedésről tanultunk, hagyományőrző bemutatót láthattunk
az érmihályfalvi
Pusztai Farkasok Íjászegyesülettől, ellátogattunk a helyi
katolikus templomba.
Áprilisban
Érmihályfalván
rendezték meg a „Csigabiga,
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gyere ki…” című mondókaversenyt, melyen négy gyerekkel vettünk részt. A középcsoportból Ágoston Bence és
Blejan Letiszia oklevéllel, valamint a nagy csoportból
Balazsi Kevin II. díjjal és
Zohorák Zsanett különdíjjal
tért haza.
A már hagyománnyá vált
„Együtt a gyerekekért” nevezetű jótékonysági esten minden óvodás gyerek részt vett
a kiállított munkáikkal és a
nagy csoportosok egy modern
táncot is bemutattak.
Elérkezett a június, a várva
várt hosszú nyári vakáció. A
kis- és középcsoport előadással, versekkel, tánccal zárta a
tanévet, a nagycsoport pedig
elballagott, elbúcsúzott az
óvodától, őket az iskola előkészítő osztálya várja.
Szeptemberben újra nyílik az
óvoda kapuja, friss erővel
várjuk a játszásra, tudásra,
izgalmakra éhes kisgyerekeket.
az óvónők

„Tavasz után jött a nyár, minden
gyerek erre vár…”
Iskolai élet az I-IV osztályban
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zép és mozgalmas tavasz áll mögöttünk. És
úgy elrepült, szinte
észre sem vettük. Mintha megrövidültek volna a napok és a
hetek, csak teltek és teltek, mi
pedig tanítók és kisdiákok
együttes erővel végeztük iskolai feladatainkat: tanítottunk
és tanultunk, játszottunk, énekeltünk, próbákra jártunk és
szerepekre, kirándultunk és
környezetet óvtunk…
Idén nagyon hamar jött a Húsvét. Alig tértünk vissza a félévközi vakációról és ünnepeltük
meg március 8-án a nőket,
már itt is volt a hónap végén.
Nagyhéten minden osztály erre készülődött. Ünnepi hangu-

latban vártuk Krisztus feltámadását, tojást festettünk és
húsvéti nyulat, tojásfát díszítettünk és locsolóverseket tanultunk. A másodikosok locsolóvers-mondó versenyt is rendeztek, ahogy ez már hagyománynak számít náluk.
Nem felejtettük el idén sem a
Víz Világnapját. Ennek célja a
tanulók figyelmének felkeltése
a vizeink tisztaságának megvédésére. Plakátokat készítettünk, rajzoltunk, a harmadikosok pedig filmet néztek: A
nagy csendes-óceáni szemétsziget címmel.
Április 18. és 22. között ebben
a tanévben is megszervezésre
került a „Hogy többet tudj,
hogy jobb legyél” elnevezésű
tanulmányi hét. Ennek célja
olyan iskolai és iskolán kívüli
tevékenységek megvalósítása,
amelyek pozitív hatással vannak a gyermekek testi és lelki
fejlődésére, melyek során bővülnek ismeretei az őt körülvevő világról, tapasztalati élményt nyújtanak az iskolapadon túl és maradandó értékeket közvetítenek.
Hétfőn előadásokat hallgathattak a tanulók a község művelődési házában: vendégünk volt
Csiri Melinda asszisztensnő - a
helyi orvosi rendelő részéről
és dr. Ciuciu Vlad Dumitru
érsemjéni fogorvos, akik az
egészségünk megóvásáról beszéltek. Később Bodogai Dan
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rendőr beszélt a rendőri munka szépségeiről és nehézségeiről, a közlekedési szabályokról
és a helyes viselkedésről. Az
előadások végén a gyerekek
feltehették kérdéseiket és beülhettek egy rendőrautóba is.
Kedden Sportnapot tartottunk
az iskola tornatermében. Hat
osztály melegített be, versenyzett és játszott közel 4 órán
keresztül. A tanítók irányításával zajlottak az események s a
végén minden osztály részvételi emléklappal távozhatott.
Szerdán népi gyermekjátékokkal és a néptánc alapjaival ismerkedhettek meg a tanulók.
Sütő Szabolcs kultúrreferens
és az érsemjéni Ezüstperje
Néptánccsoport
vezetőjeoktatója irányította a tevé-

kenységet és elmondhatjuk,
hogy tanítók-tanulók együtt
táncoltak, játszottak a délelőtt
folyamán.
Csütörtökön és pénteken a fő
tevékenység az a tanulmányi
kirándulás volt, amely során
az alsó tagozatos gyerekek
meglátogatták Kiskoh faluban
a Medve-barlangot. Két napon
két autóbusznyi gyermek és
tanító indult útnak megismerni megyénk szépségeit, hegyet
és barlangot nézni, amilyet az
érmelléki gyermek csak nagyon ritkán vagy még sohasem látott. Nagy élmény volt
ez mindenki számára és senki
sem tért haza szép emlékek és
vásárfia nélkül.
Az itthon maradtak ezalatt különálló osztályszintű tevékenységeket szerveztek: meglátogatták a helyi pékséget és
varrodát, cserebere-vásárt tartottak és a szülők segítségével
palacsintát sütöttek. Április 22.
a Föld Napja, ez alkalommal
környezetvédelemmel kapcsolatos kézműves tevékenységek

zajlottak, volt szemétszedés és
osztálytakarítás is.
Májusban az Anyák
Napja volt az első ünnep, amire készültünk. Május első vasárnapjára minden osztály
minden tanulója verssel és
ajándékkal
kedveskedett
édesanyjának, nagymamájának.
„A jövő ma kezdődik! –
Tiszta, egészséges környezetet!” című projekt keretében
Ciorba Terézia tanárnő előadást tartott a gyerekeknek
Érsemjén védett növény- és
állatfajairól a Fráter Lóránd
Művelődési Házban.
Ebben a hónapban rendeztük
meg immár negyedik alkalommal az „Együtt a gyermekekért” elnevezésű jótékonysági
estünket. Támogatókat kerestünk egy nagyszabású Gyermeknap
megszervezéséhez.
Iskolánk minden osztálya egyegy színpadi előadással készült, hogy ezzel viszonozzuk
szponzorainknak a felajánlott
támogatást. Az I-IV. osztályos
tanulók szinte kivétel nélkül
jelen voltak ezen az eseményen, tanítóik felkészítésével
táncoltak, énekeltek, szórakoztatták a közönséget. Itt említeném meg és mondanék köszönetet a Szülőkórus tagjainak,
akik vállalták gyermekeikért a
színpadra állást és együtt énekelhettük
Cserháti
Zsuzsa
„Édes kisfiam” című dalát.
Június hónap már a tanévzárás jegyében telt. Minden diák
igyekezett a lehető legjobban
teljesíteni az év végi teszteken,
az utolsó három hét hajrája
tanítót-diákot egyaránt kimerített. Erre volt „gyógyír” a június 22-én megtartott Gyer9

meknap, amire a már említett
jótékonysági esten gyűjtöttünk. Gyermekeink színes
programokon vehettek részt:
volt ugrálóvár, gyerek buli,
arcfestés, népi gyermekjátékokat lehetett kipróbálni. Mindenki kapott pizzát és innivalót is, egyszóval nagyon jól
szórakoztunk.
Már csak a tanévzáró volt hátra. Ebből az alkalomból minden osztály ünnepi műsorral
készült a szülőknek, majd az
iskola udvarán évértékeléssel
és jutalmazással zártuk a tanévet.
Jelenleg pedig már a jól megérdemelt szünidőnket töltjük…. Csendes az iskola, lakói
erőt gyűjtenek most a szeptemberi újrakezdéshez. Még
hátra van egy közös nagy feladat: készülünk a Falunapokra. Az augusztus ezzel
fog telni… Hogy milyen lesz?
Ősszel majd beszámolunk róla. Addig is:
Jó vakációt mindenkinek!
Vanyó-Kecskés Éva Andrea
tanítónő

Tavaszi-nyári tevékenységeink

M

árcius
22-én
megrendezésre
került
Érmihályfalván az „Őszirózsa”
népdalverseny, melyen iskolánk is képviseltette magát egy
VII. osztályos tanulóval. Műsorszámát oklevéllel jutalmazták a
szervezők. Köszönjük Baghiu
Mónika
tanárnő
felkészítő
munkáját.
A „Víz napja” alkalmából, az általános iskola diákjai
egy Powerpoint bemutatót tekinthettek meg, mely kihangsúlyozta a víz és környezetvédelem fontosságát. Ezután a diákok rajzokat és plakátokat készítettek melyekkel üzenni próbáltak a víz szennyezése ellen.
Április 11-én a „Költészet nap-

ját” ünnepeltük az iskolánkban, rövid verses-zenés összeállítással.
Április 18-22 között zajlott az „Iskola Másként” hete
melynek keretein belül változatos programokban vehettek
részt diákjaink. A programokon belül szülők is részt vehettek segítve ezzel pedagógusaink munkáját.
Az első nap témája a
környezetvédelem volt. Újrahasznosítható anyagokból készült tárgyakból bemutatót
szerveztünk. Voltak ruhaköltemények, dísztárgyak, hangszerek, játékok kiemelve a diákok
kreativitását és a környezetükkel szembeni törődést. Párhuzamosan a kézügyességgel rendelkező diákok kipróbálhatták
a gyöngyfűzést. A nap további
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részében csapatokat alkottunk
és a pedagógusok irányítása
alatt
elkezdődött
a
„szemétgyűjtési akciónk” községünk megtisztításáért.
A második nap a gasztronómia jegyében zajlott. Minden osztály és tanár elkészített
valamilyen
ételkülönlegességet, melyet a nap végén jóízűen elfogyaszthattak. Készült
franciasaláta, pizza, szendvics,
szalámi-tészta, palacsinta, kocsonyatészta, hamburger, hidegtál, muffin, Oreo-torta. Ez a
tevékenység bizonyult az egyik
legsikeresebbnek,
diákjaink
nagyon segítőkészek és felszereltek voltak.
A harmadik napon diákjainkkal ellátogattunk a közeli
„Ezüstperje” rezervátumba. Ott
Ciorba Terézia nyugalmazott

biológia tanárnő várta a nagy
számú csapatot egy érdekes
előadással erről a ritka növényfajtáról. A nap további részében a közelben levő turisztikai
ház udvarán gyermekek és pedagógusok közös kinti sütögetésen vettek részt, kellemesen
eltöltve a délelőttöt. Köszönjük
az önkormányzatnak a lehetőséget hogy ott lehettünk.
A negyedik napon párhuzamos tevékenységek folytak. A két nyolcadik osztály
meglátogatta a falunkban lévő
gyárakat, néhány osztály a helyes közlekedésről szerezhetett
információkat, míg a többiek a
fizika-kémia laboratóriumban
kiállított egyházi kegytárgyakat
tekinthették meg. Ezután került
megrendezésre a kultúrotthonban a tehetségkutató verseny.
Különböző produkciókkal léptek színpadra a merészebb diákok, melyeket a zsűri nagy lelkesedéssel pontozott. Minden

résztvevőt oklevéllel jutalmaztak.
Az utolsó napot a mozgásnak és a sportnak szenteltük. A sportcsarnokban különböző csapat és egyéni versenyszámokban mérhették össze
fizikai képességeiket.
Május 27-én megrendezésre került a már hagyománynyá vált „Együtt a gyermekekért” jótékonysági est. Az eseménynek az idén a sportcsarnok adott helyet. Nagy izgalommal készültek a diákok és iskolánk minden dolgozója, hiszen
a befolyt adományokat a gyermeknap megszervezésére fordítottuk. Minden osztály ügyesen előadta műsorszámát, jó
hangulatot teremtve. Ezúton
szeretnénk megköszönni a támogatóknak és adományozóknak hogy hozzájárultak a gyermeknap megszervezéséhez.
Június 10-én három diákunk ellátogatott Szentjobbra
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ahol az „Our school, our
future” nevű versenyen vettek
részt.
Június 22-én a gyerekeké volt a főszerep, ekkor került
sor a gyermeknap megrendezésére. A tanulók szórakozhattak
az ugráló-várban, az airsoft bemutatón és a Playtime koncerten. Az érsemjéni pékség jóvoltából a diákok pizzát fogyaszthattak.
Június 23-án utoljára
szólt a csengő ebben a tanévben, VIII. osztályos diákjaink
elballagtak. A köszöntő beszédek után az osztályfőnökök
megjutalmazták a legszorgalmasabb diákokat. A végzős osztályok búcsúműsora után hivatalosan is véget ért az idei tanév. Kellemes vakációt kívánunk
iskolánk minden diákjának és a
pedagógusoknak.
Máté Tünde
Szakál Tímea

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK
Szabó Rozália
Fórián Margit
Cocerhan Gheorghe
Nica Viorel
Demeter József
Mesaros Ileana
Panea Florea-Irina
Takács Erzsébet
Sereban Iuliu
Meszaros Alexandru
Dascal Gheorghe
Bányai Alexandru
Takács Alexandru
Szellő Mária
Ursui Rozália
Ármós Ágnes Katalin
Torda József
Grigonta Maria
Usvát Anna
Dorogi Mihály
Győri József
Kereszturi Ferenc
Sterp Aurel
Cardos Gavril

85 éves
75 éves
77 éves
52 éves
83 éves
87 éves
80 éves
72 éves
67 éves
61 éves
69 éves
80 éves
52 éves
77 éves
78 éves
45 éves
53 éves
86 éves
83 éves
43 éves
63 éves
84 éves
56 éves
79 éves

ÚJSZÜLÖTTEK

Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érkenéz
Érsemjén
Érkenéz
Érkenéz
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz

Oláh István József
Terjei Attila Alex

Érselénd
Érsemjén

Nagy Szófia Olívia
Matei Zsombor
Farkas Szilvia Meri
Santa Dániel Miguel
Antal Andrei
Bakro Zoltán Levente
Gábor Krisztián
Szabó Zsófia Eszter
Kardos Mária Natália
Szász Carolina Alexandra
Antal Melinda Elisabeta
Imre Imre Dávid
Fazekas Fanni Fruzsina
Horvát Cristina Miryam
Perta Corina Teodora
Serebán Bálint Csongor
Simon Patricia Sandra
Böszörményi Norbert Crisan
Farkas Sebastian József

Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érkenéz

Nyugodjanak békében!

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bodnár Zsolt
Pfandl Arnold-Teofil Szabadhegyi László Zoltán Rácz József
Totos Alexandru Daniel Papp László
-

Béres Enikő
Ványi Orsolya
Erimescu Carmen Lavinia
Dorogi Katalin
Soimosan Anita Erzsébet
Ötvös Erika

Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén

Sok boldogságot kívánunk!
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