Újabb mérföldkő a helyi
infrastruktúra fejlesztésében

A

községnek biztosan
nincs
olyan
lakosa,
aki ne figyelt
volna fel a falvainkban
már több hónapja folyó
nagyléptékű munkálatokra. Az olykor kellemetlenséget is biztosan okozó infrastrukturális beruházás, a
község szennyvízhálózatának kiépítése nemcsak a
lakosok
kényelmét
és
egészségét szolgálja majd,
de a környezetvédelem
szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bír.
A csatornarendszer kiépítésére egy uniós támogatási forrásból már 2012-ben
elkészültek a szükséges
hatástanulmányok, továbbá a technikai tervdokumentáció, így a jelenlegi
beruházás
előkészítése
már a megvalósításra benyújtott projekt leadása
előtt előrehaladt állapotban volt.
A beruházáshoz szükséges
anyagi erőforrásokat azonban a Regionális Fejlesztési
és Közigazgatási Minisztériummal 2015. június 10én aláírt támogatási megállapodás biztosítja. A szerződés értelmében a kivitelezésre négy év áll községünk
rendelkezésére,
amely határidőt legtöbb

két évvel lehetséges meghosszabbítani, így a munkálatok lezárásának végső
időpontja legkésőbb 2021ig tolható ki.
A teljes beruházás értéke
18.049.184 új lej, ebből az
állam 17.794.404 lejt biztosít. A különbözetet az önkormányzatnak természetesen önerőbél kell a rendelkezésre bocsájtania, erre a célra már el is különítették a szükséges összegeket.
A szennyvízhálózat vezetékeinek hossza község szinten 42,23 km. Ebből 32,33
km hosszan szabadesésben
vezetik majd el a szennyvizet, azonban egy összesen
9,93 km hosszú szakaszon
pumpálni kell majd a vizet.
A csatornahálózat falvakra
bontva a következő hosszal
rendelkezik:
Érsemjén
20,22 km (a Feketefaluban
további 4,23 km); Érselénd
14,13 km; Érkenézben pedig 7,71 km.
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A szerelőaknák, illetve a
pumpaállomások tekintetében a következő statisztikai adatokkal rendelkezünk: Érsemjénben 266
akna és 6 pompaház (a Feketefaluban további 45 akna
és
1
pompaház);
Érselénden 155 akna és 4
pumpaállomás, míg Érkenézben 117 akna és 2 darab pompaállomás épül
majd fel, illetve kerül beszerelésre.
A tervek szerint maga a
víztisztító állomás Selénd
falu közelében lesz felépítve, ez a központi víztisztító
fogja ellátni mindhárom
falut.
A csatornahálózat megépítése mindenképp jelentős
mozzanat
településünk
történetében, ugyanis hiányában akár közép- akár
hosszútávon meglehetősen
nehezen óvható meg a talajvíz és ezáltal a talaj tisztasága.
Csorba Sándor

A

A megfiatalodás éve az
Ezüstperjében

generációváltás
által fiatalodik az
Ezüstperje NTCS
Érsemjénben,
hisz míg a felnőtt csoport
tagjai a nagybetűs életért
küzdenek nap, mint nap, így
egyre kevesebb idejük és
energiájuk marad, ahhoz,
hogy fizikailag és lelkileg is
helyt álljanak a község kulturális életében. Minden véletlenszerű találkozás ünnep számukra és egy-egy
lehetséges kis közös fellépés
is bearanyozza még az életüket, előhozza belőlük az
elmúlt 12 év emlékeit.
Az idei március 15. ünnepségre már csak az Ezüstperje néptánccsoport ifjúsági
csoportja készítette a néptáncos emlékműsort, melynek sikere nem ért véget egy
nap alatt, mint más években. A magyar nemzeti öszszefogást hangsúlyozó előadásba fektetett munka
több alkalommal is megtérült. Számos olyan alkalom
adódott az elmúlt félévben,
ahol a műsor tematikájával

beilleszkedett a rendezvények programjaiba, így a
lelkes közönségének tapsvihara még jobban megerősítette a műsor sikerességét.
Április 30-án Réven, a helyi
Református Egyházközség, a
Pro Rév Egyesület és az
RMDSZ helyi szervezete Kistérségi találkozót szervezett.
Fellépőként érkeztek a megfiatalodott Ezüstperje néptánccsoport tagjai, ahol jó
magyar embereknek mutatták be a nemzeti összefogásra bíztató kis műsorukat. Az
előadás után a házigazdák
vendégfogadással
kedves-
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kedtek, majd ezt követően a
közeli Királyerdő hegységben kirándultak, ahol meglátogatták a Zichy-barlangot
(cseppkőbarlang).
Május hónapban két rendezvény fellépői voltak a táncosok. Május 13-án a magyarországi Hajdú-Bihar Megyei
Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport- és Kulturális Egyesület az érsemjéni
önkormányzattal együttműködve történelmi emlékezést szervezett Érsemjénben, ennek keretén belül
lépett fel az Ezüstperje. A
huszárdiplomácia körében

bemutatott előadást hatalmas
ováció kísérte, majd a gyerekeknek és a csoport vezetőinek, a Sütő házaspárnak külön
gratuláltak. Az előadás alatt
láthattunk könnybe lábadt
huszárszemeket, de olyan pillanat is volt, hogy a művelődési ház falai közül hangos közös
éneklés hallatszott, egy-egy
közismert katonanóta kapcsán. A műsor sikerességét
bizonyítja, hogy a jelenlévő
huszárok köréből azonnali
meghívást kapott a csoport, a
székelyföldi Szentegyházára,
hogy a műsor ereje ott is erősítse a lakosságban a nemzeti
összefogás szükségességét. A

táncosok már nagyon várják
az utazást, remélik, hogy létre
is jön majd, hisz a közös élmények erősítik bennük a csapatszellemet.
Május 20-án Érmihályfalván a
25. Nyíló Akác Napok fesztivál
keretén belül megrendezett
néptáncgálán voltak jelen.
Júniusban
Magyarországon
vendégeskedtünk. Míg 10-én
néhányan a csoportból részt
vettek a Hétmérföldes szabad
bálon, ahol a debreceni Hajdú
táncegyüttes évadzáró táncházat szervezett, addig 23 és 25
között az Ezüstperje néptánccsoport 3 tagja vendégeskedett
„tüzérségi kiképzésen” Komá-
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romban, a Monostori erődben
a helyi 1848/49-es Forradalom
és
Szabadságharc
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
szervezésében
a
„Korszakos tüzér kiképző táborban”. Egeresi Sándort, Székely Mátyást és Tácsik Lászlót,
Sütő Szabolcs és Fülöp Róbert
kísérték el. Pénteken kora este
érkeztek a tábor helyére, ahol
másnap elkezdődött a katonás
program, amibe azért bőven
belefért egy kis városnézés,
kikapcsolódás, ismerkedés és
szórakozás.
Július 14-15-én Margittán az V.
Szabadságfeszten ismertette
és népszerűsítette az Ezüstperje mindkét csapata a néptáncos örökségünket. Idén első
alkalommal bővült a fesztivál
a folksátorral, ahol mintegy
100 néptáncos fiatal ropta a
táncot, majd pedig mulatott
közösen.
Az augusztusi hónap is
ígéretesnek mutatkozik, hisz
mindegyik hétvégére jutott
felkérés, sőt még néhány hétköznapra is, de mindezekről
majd egy következő számban
írunk.

Sütő Judit
Sütő Szabolcs
néptáncoktatók

A

természet újraéledésével
párhuzamosan,
óvodánk
életében is felgyorsultak az
események. Április első napjaiban a pillangók és halacskák
csoportjából négy gyerekkel
részt vettünk a Tótiban megrendezett „A népdal a legdrágább kincsünk” elnevezésű
népdalvetélkedőn. Itt Béres
Hanna a korcsoportjában II.
helyezést ért el, Pál Sebastian,
Ágoston Bence, Bozga Viktória
pedig dicséretben részesültek.
Ezt követte a Húsvéti várakozás időszaka, amely alatt megismerkedtek a gyerekek a Húsvéti hagyományokkal és népszokásokkal. Erre a szép tavaszi ünnepre hangolódva locsolóverseket tanultunk, húsvéti
történeteket ismerhettek meg
és szebbnél szebb ünnepi asztaldíszeket és dekorációkat
készítettünk. Legnagyobb sikere a tojásfestésnek volt.
Májusban az „óvoda másként”
elnevezésű szabad foglalkozások hetében számos érdekes és

Óvodai élet
hasznos tevékenység várt a
kicsiny óvodásokra.
A változatos programok között
mindenki talált kedvére valót.
Íme néhány példa: néptáncoktatás, látogatás a varrodába, sporttevékenységek, mezőgazdasági géppark látogatás,
találkozás a közlekedési rendőrrel. E hét folyamán sok új
ismerettel gazdagodtak óvodánk apróságai.
A hét utolsó napján péntek
délután került megrendezésre
az „Együtt a gyermekekért”
elnevezésű jótékonysági rendezvény.
Fellépésükkel a nagycsoportos
gyerekek is még színesebbé
tették az amúgy is szórakoztató és változatos műsor színvonalát.
A bevételből egy felejthetetlen
gyermeknapot szerveztek az
iskola vezetői.
Az ugráló várban és hernyó
alagútban kedvükre szórakozhattak, hancúrozhattak a gyerekek. De az óriás építőkockák
sem maradtak figyelmen kívül, változatos építmények
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születtek darabjaikból.
Éhen, szomjan sem maradtak
a gyerekek, ugyanis mindenki
egy csokis kiflit és friss ásványvizet kapott.
Június hónapja már az évzáróra való készülődés jegyében
telt. Minden csoport a korosztályának megfelelő műsorral
lépett a közönség elé, melyet a
nagyérdemű óriás tapssal jutalmazott.
az óvónők

„Év vége felé” -

S

így zártuk a tanévet kisiskolások és tanítók
az év végi nagy megméretzinte elrepült ez a

tetésre, s szinte minden ta-

tanév is!

nító részt vesz benne felké-

Mintha csak most

szítőként vagy javítóként. A

kezdtük volna, s már min-

másodikosok már április-

denki a tanévzárásra ké-

ban elkezdték, a negyedike-

szülődött. A húsvéti vaká-

sek pedig májusban. A gye-

ció nagyon hamar eltelt, s

rekek igyekeztek jól teljesí-

bizony nagyon jól esett fel-

teni, s ha nem is mindenki-

töltődni az utolsó nagy haj-

nek, de azért legtöbbjüknek

rá előtt.

jól sikerült.

Főleg a másodikosoknak és

Alig volt két hónapunk még

a negyedikeseknek volt ne-

az év végéig, s bele kellett

héz ez a tanév. Ezeknek az

ebbe férnie több tevékeny-

osztályoknak minden év-

ségnek is a tanításon, tanu-

ben egy kompetenciavizs-

láson kívül.

gán kell megméretniük ma-

Áprilisban két nagy esemé-

gukat, amely egy nagyon

nyen is részt vettünk. Az

szemügyre vették egy két

összetett tesztet jelent ro-

első az Érkeserűben meg-

órás séta alkalmával.

mán

rendezett

Számadó Ernő

Az előkészítő osztály és az

nyelvből és matematikából.

szavaló- és mesemondó ver-

első osztály tanulói részt

Egész évben készülnek erre

seny volt. Itt Érsemjént tíz

vettek a „Kenguru meséi”

nyelvből,

magyar

kisdiák

képviselte.

Több

díjat is hoztunk: Blezsán
Bernadett III. díj (II. osztály), Láng Natália I. díj (III.
osztály), Takács Nikoletta
Katalin II. díj (III. o) és Kulcsár Pál II. díj (IV. o)
Megünnepeltük a Föld Napját rajzokkal, környezetvédelemről szóló fogalmazásokkal,

beszélgetésekkel.

Kisétáltunk a természetbe,
a parkokba, a harmadikosok

a

szántóföldeket
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is

című anyanyelvi versenyen,

Viktória Erika, Majerkukk

tük azt a nagyszabású Gyer-

amelyen nagyon ügyesen

Patrícia, Borbély Patrick Mi-

meknapot, amit az utolsó

szerepeltek és jó eredmé-

chel, Venkli Patrícia, Csiri

iskolai héten rendeztünk a

nyeket értek el. Felkészítőik

Teodóra Melinda, Czegő Ré-

gyermekeknek.

Ari Katalin és Nagy Brigitta

ka. Az előkészítősök közül

ugrálóvár, népi gyermekjá-

négy gyerek kitűnő minősí-

tékok, uzsonna. Egész dél-

tést kapott: Balazsi Kevin,

előtt játszottak, szórakoztak.

Bíró Gergő, Robotin Dávid

Mindenki nagyon jól érezte

és Tasi Ervin.

magát.

Májusban

harmadikos

Most már a nagyvakáció

Székely Éva Fruzsina részt

örömeit élvezzük. Az utolsó

vett Élesden a IX. Lugosi Mi-

hetek évzáró dolgozatai, a

hály Megyeközi- és Határon

sok felelés és izgalom alapo-

Átívelő

Verse-

san elfárasztott tanítót és

különdíjat

diákot is. Vannak azonban,

hozott haza és nagyon ügye-

akik nyáron is találkoznak:

sen szerepelt. Felkészítője

szalonnát sütnek vagy osz-

Vanyó - Kecskés Éva Andrea

tálykirándulásra mennek. A

volt.

Falunapokra pedig mind-

Idén iskolánk májusban tar-

annyian készülünk, hiszen

totta meg a „Hogy többet

kicsik-nagyok,

tudj, hogy jobb legyél” elne-

színpadra fog állni egy-egy

vezésű Iskola Másképp He-

tánc erejéig.

tanítónők voltak. A verseny

tet. Minden napnak megvolt

Kellemes

elsős

Spányik

a maga tematikája: tartot-

nyarat kívánok mindenki-

Emőke, Kondor Anita, Ko-

tunk Sportnapot, Egészség-

nek!

zák Dávid, Variasi Milán,

napot, néptáncoltunk és né-

Vanyó-Kecskés Éva

Ágoston

pi gyermekjátékokat játszot-

Andrea tanítónő

nyen,

résztvevői:

Sára,

Soimusán

a

Volt

Szépolvasó
ahonnan

tunk, felfedeztük községünk

szépségeit és nevezetességeit.
Ezt a hetet zártuk a már hagyományos „Együtt a gyermekekért” jótékonysági esttel. Ezen az eseményen minden alsó és felső tagozatos
osztály egy-egy zenés-táncos
előadást mutatott be. Sokat
készültünk erre a rendez-

vényre, ami idén is nagyon
jól sikerült. Az itt összegyűlt
adományoknak köszönhet7

mindenki

vakációt,

szép

Iskolánk életéből dióhéjban

N

agy készülődés
előzte meg a
gyerekek által
várva-várt Iskola Másként
hetet, amikor a megszokott tanórákat változatos
programok, tevékenységek váltották fel.
A minden napra összeállított tevékenységek által
diákjaink játszva tanultak
új dolgokat és fejleszthették képességeiket. Iskolánk pedagógusai hangsúlyt fektettek a kreativi-

tás és kézügyesség fejlesztésére, a természet megvédésére, az újrahasznosítás
fontosságára és nem utolsó sorban az összetartás
növelésére. Tevékenységeinkből
szemezgetve
megemlítenénk a szemétgyűjtést, Szakácsok és
cukrászok gasztronómiai
tevékenységet, babakiállítást és újrahasznosított
anyagokból készült tárgyak kiállítását, aszfaltrajzot és az Európa nap alkalmából tartott bemuta-
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tót. Külön említést érdemel az Iskola Másként hét
záró programja, az Együtt
a Gyermekekért jótékonysági est, melynek a Sportcsarnok adott otthont.
Minden diák és pedagógus
és iskolánk minden dolgozója buzgón készülődött
az eseményre melynek
célja egy felejthetetlen
Gyereknap szervezése diákjaink számára. A változatos előadásokat tapssal
jutalmazta a nagy számban összegyűlt közönség.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden adományozónak és támogatónak
a hozzájárulásukat a gyereknap
megszervezéséhez!
Május 29 és június 8 között került megrendezésre
először Érmihályfalván a
Kabos Endre Diákolimpia.
Iskolánk diákjai egyéni- és
csapatversenyszámokban
mérték össze fizikai képességeiket. Büszkék lehetünk diákjainkra, hiszen
több
versenyszámban
(futball, kézilabda, atlétika) jó helyezéseket értek
el.
Június 13-án került megrendezésre diákjaink örömére a Gyereknap. Tanulóinkat ugráló vár, rodeóbika és airsoft bemutató
szórakoztatta. Mindez idő

alatt a jó hangulatról
Venkli István gondoskodott, aki a programok
alatt végig zenélt diákjainknak. Az érsemjéni pékség jóvoltából a gyerekek
kiflit fogyaszthattak. Köszönjük mindenkinek a
hozzájárulását a Gyereknap jó hangulatban való
eltöltéséhez.
Június 15-én utoljára szólt
a csengő az idei tanévben
az Érsemjéni Kazinczy Ferenc Általános Iskolában.
A szülőket, családtagokat
és természetesen a diákokat köszöntötték iskolánk
vezetői és községünk elöljárója. A tanítók, osztályfőnökök jutalmazták a jó
tanulmányi eredményeket
és kiemelkedő sportteljesítményeket. A VIII. osztályok ballagási műsora
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megható
pillanatokat
szerzett a jelenlevők számára, lezárva a 2016-2017
-es tanévet.
Iskolánk a vakáció alatt is
szeretné lekötni diákjait,
hogy aktívan és hasznosan töltsék a nyári szünidőt. Ezért augusztus 1619 között nyári tábor megrendezésére kerül sor, különböző programokkal és
tevékenységekkel várjuk
diákjainkat.
Az Érsemjéni Kazinczy
Ferenc Általános Iskola
munkaközössége
élményekben gazdag, kellemes
nyári vakációt kíván minden gyereknek!
Máté Tünde
Szakál Tímea
tanárnők

V. Bánházi Tibor emlékkupa

I

dén ötödik almalommal került megrendezésre a Bánházi
Tibor emlékkupa. A tornára nyolc csapat jelentkezett, kettő Érsemjénből, az
Öregfiúk és a Semjén City,
Érmihályfalváról a Lima
és az Amasport, Éradonyból az Adony FC és az
Adony SLC, valamint Tarcsa csapata és Szentmiklós csapata, az 1 Gólt
SE. Összesen hét fordulót
játszottak a csapatok, vasárnap délutánonként. A
mérkőzéseket, az előző
években megszokott bírói
páros, Erdélyi Sándor és
Kis Sándor vezette. Jó

hangulatú és kiélezett
meccseket játszottak a
csapatok, az élbolyban
annyira szoros volt az állás, hogy az első és második hely sorsa csupán az
utolsó hétvégén dőlt el az Adony SLC javára a
Semjén Cityvel szemben.
A mérkőzésekre az előző
évekhez képest többen
voltak kíváncsiak, rendszeresen 80-90 szurkoló
buzdította a csapatokat.
Az utolsó napi „döntőre”
pedig meg is telt a lelátó.
Köszönjük nekik a sok
buzdítást és szurkolást,
jövőre is visszavárunk
titeket!
Az utolsó forduló után került sor a díjátadóra és azt
követően az ünnepi ebédre. Az első helyen az
Adony SLC végzett, második helyezett Semjén City,
harmadik
helyezett
Adony FC lett. A legjobb
játékos címet Micovschi
Claudiu kapta (Adony
SLC), a gólkirály Kiss Sán10

dor (Adony FC), a legjobb
kapus pedig Mészáros Dávid (1 Gólt SE) lett. Ezúton
is szeretnénk megköszönni azoknak, akik nélkül
nem jöhetett volna létre
ez a torna, Balázsi József
polgármester úrnak, hogy
rendelkezésünkre bocsájtotta a sportcsarnokot és a
támogatását, a résztvevő
csapatoknak,
a
lelkes
szurkolóknak és mindenkinek, aki részt vett az
eseményen: köszönjük!

Fülöp Róbert
a szervező csapat tagja

B

izony Ló Leopoldot
már nagyon fárasztotta az iskola.
Este későn feküdt,
reggel alig lehetett felkelteni.
Meleg nyári napsugár simogatta az arcát iskolába menet.
Szívesebben ment volna a játszótérre. Nem akarta tömni a
fejét a sok-sok tanulással. Az
iskolában unatkozott, ezért
mindig azon törte a fejét, hogyan szórakoztathatná a társait.
Pedig Bagoly tanító néni sok
okosságot tanított a gyerekeknek, de ezek Ló Leopoldot
nem érdekelték. Legszívesebben olyan dolgokat tanult volna, hogy hogyan lehet vadul
nyargalászni megbotlás nélkül, hogyan lehet egy levegővétellel a legnagyobbat nyeríteni, hogyan lehet a fülével
vicces jeleket billegetni.
De Bagoly tanító néni ilyeneket nem tanított.
Csak unalmas számtant, fárasztó olvasást, patagyötrő
írást és torokkínzó éneket.
- Az iskolai életben a legjobb a
szünet! – mondta pajtásainak
Leopold.
- Igazad van! – nevettek Róka
Regina és Szarvas Szilvi és boldogan futkostak a szünet alatt.
- Az lenne a jó, ha a szünet lenne egy óra, a tanulás pedig tíz
perc – nyerített nagyot Leopold és a nyomukba eredt.
- Hú! Az ám a jó! – nevettek a
lányok. – Mennyit lehetne akkor játszani?!
De sajnos már megint csöngettek és kezdődött az újabb taní-

Jön a vakáció
tási óra, az olvasás.
- Majd nyáron! – súgta oda
Szarvas Szilvi és az olvasó
könyve fölé hajolt.
- Mi lesz nyáron? – kérdezte
Leopold.
- Nyári szünet! Vakáció! Az ám
a jó! – suttogta vidáman Róka
Regina és ő is a tanító nénire
figyelt.
Ló Leopold pedig álmodozva
kibámult az ablakon.
Már alig várta, hogy nyári szünet legyen. Vakáció!
- Mi az a vakáció? – dünnyögte
maga elé, de Bagoly tanító néni éles füle meghallotta a suttogást is.
- Kérdeztél valamit Leopold?
- Igen, tanító néni. Véletlenül
kiszaladt a számon, hogy mi
az a vakáció?
Bagoly tanító néni nem haragudott. Látom, várjátok már a
hosszú nyári szünetet. Az
tényleg nagyon jó lesz. Sokat
játszhattok, és nem kell iskolába járni.
A vakáció az az időszak, amikor nincs iskola. Várod már
Leopold?
- Igen! Nagyon!
- Én is várom! – mondta kedvesen Bagoly tanító néni és
megsimogatta Leopold kobakját. – Mindenkinek nagyon jó
lesz, mert pihenhet, erőt gyűjthet, és felkészülhet a következő tanévre.
- Tényleg? Bagoly tanító néni
is várja a vakációt? – csodálkozott Leopold.
- Bizony. Én is várom. Jó lesz
pihenni. De persze szívesen
látlak benneteket akkor is,
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csak nem az iskolában, hanem
az otthonomban. Bátran felkereshettek, ha van valami kérésetek vagy kérdésetek.
- Mit csinál a tanító néni a vakáció idején?
- Sokat fogok olvasni.
- Olvasni? A vakáció alatt?
Nem unalmas az?
- Nem! – nevetett Bagoly tanító
néni. – Nagyon szeretek olvasni. Sőt! Nektek is ajánlom!
Gyertek el és szívesen kölcsönadok egy-két izgalmas könyvet. Most már megtanultatok
olvasni az iskolában. Az olvasás olyan tudomány, hogy ennek segítségével világokat
utazhattok keresztül. Járhattok a Holdon. Lemerülhettek a
tenger alatti világba. Elkalandozhattok Meseországba vagy
az indiánok földjére.
Ezernyi kincset fedezhettek fel
az olvasással.
- Tényleg? – csodálkozott Leopold. – Még a Holdon is járhatunk? Az jó lehet!
- Esős napokon jólesik az olvasás! - Most pedig folytassuk az
olvasás órát!
Leopold alig várta, hogy rá kerüljön a sor az olvasásban.
Igyekezett minél jobban olvasni, mert most már tudta, hogy
olyan kulcsot kapott, amivel
kincses ládákat fog kinyitni.
Így lett Ló Leopold kitűnő tanuló olvasásból. S valóban
nagy felfedezések vártak rá a
nyári szünetben, a vakáció
alatt. Csodák ajtaját nyitotta
meg előtte az olvasás tudománya.
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