Boldogok, akik nem
látnak és hisznek

B

ékesség néktek!”
„És nyolc nap múlva ismét benn voltak az Ő tanítványai,Tamás is ővelük. Noha
az ajtó zárva volt, bement
Jézus és megállt a középen és
monda: Békesség néktek!”
A feltámadás titka sok ember
hite számára egy felfoghatatlan dolog. Miként kap új testet egy halott ember? Hogyan
lesz élet ott, ahol addig csak
halál volt? Milyen test az,
amely közlekedik a bezárt
ajtók ellenére?
Isten ad új testet a feltámadáskor! Isten az élet ura! Neki
van hatalma új testet adni!
Krisztusnak a feltámadás
után egy dicsőséges teste lett.
Mindent megtehetett, de nem
voltak testi szükségei: nem
kellett ennie, hogy életben
maradjon, de enni is tudott,
amikor a tanítványok megkínálták Őt. A bezárt ajtók ellenére kedvére közlekedett és

ott jelent meg, ahol Ő akart.
Aki a feltámadás tényét és
valódiságát tagadja, az majd
egyszer megláthatja, hogy
milyen a dicsőséges test, de
túl késő lesz már, hogy meg is
kaphassa ajándékba az Úrtól,
mert egykori hitetlenségével,
örökre elutasította azt.
Az evangéliumban olvasunk
Tamásról, aki a fenti igénk
szerint, jelen volt, amikor az
Úr látogatást tett. Tamásnak
különösen szüksége volt bizonyosságra a feltámadott Úrral
kapcsolatban.
A mi emberi életünknek is
szüksége van bizonyosságra.
Ma is vannak „Tamások”,
akik valahol mindig hitetlenségben vannak, akik sokszor
lemaradnak az engedelmességben, akik gyakran kételkednek, vagy éppen lemaradnak az átadásban. Az Úr Jézus
nagyon szereti és érti ezeket
az embereket is! Számukra is
ad lehetőséget, hogy mellette
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döntsenek! Külön eljön Tamásért, hogy bizonyosságot adjon számára. Ez a hitében
megtört tanítvány, amikor
látta a feltámadott sebeit, a
bizonyítékokat, csak ennyit
tudott mondani összetörten,
alázattal, Jézus lábaihoz esve:
„Én Uram és én Istenem!”.
Erre az alázatos pillanatra
van szükségünk nekünk is,
amikor „lábaihoz hullunk tört
reménnyel, mert por és hamu
vagyunk csupán”, ahogy az
egyik szép énekünk mondja.
Jézus
ezt
is
mondotta:
„boldogok, akik nem látnak
és hisznek!”. Ezt a belső lelki
látást és hitet kell kérnünk
mindannyiunknak
Istentől.
És meg is fogja adni mindazoknak, akik alázattal ezt
kérik.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott feltámadás ünnepet!
Csáki Andrea Márta
Református lelkipásztor

Márciusig jelesre vizsgázva!

A

z idén már február
közepén indult az
évad a néptánccsoportnak, hiszen a
magyarországi Rákóczi Szövetség meghívására Gyömrőre
(Pest megye) utaztunk, ahol a
csoport egy tematikus előadással melynek címe „Most jó lenni katonának”, osztatlan sikert aratott a mély érzésű magyar emberek körében. Ottó
bácsi egy nyugdíjas pedagógus
(maga mutatkozott be így) öntötte szavakba: „Én minden ifjú
táncos számára névtelenül kiállítottam egy képzeletbeli oklevelet az itt előadott műsor kiválóságáért. Köszönjük az élményt!”
Az előadást követően buszra
szálltunk és tovább utaztunk
Budapestre, ahol az éjszakát

töltöttük. Másnap a Parlament
meglátogatásával kezdtük a
napot, ami felejthetetlen élményt nyújtott. A látogatás
után gyalog indultunk útnak a
Lánchídon át a Budai várba,
ahonnan megcsodálhattuk Budapest szépségét a halászbástyáról letekintve. A fellépéssel
egybekötött kirándulás egy csodálatos élmény marad a csoportunk számára!
Készülődés nemzeti ünnepünkre
Március 15-re emlékezni, a
néptánccsoport életében nagyon fontos dolog, amit az idén
is komolyan vettünk. Álmodtunk egy merészet és az álomból valóság lett, hiszen a néptáncot, népzenét ötvözve rock
zenével egy csodálatos népi
rockballadát állítottunk szín-

3

padra melynek címe „Zúg
március”.
Az előadást Érsemjénben március 11-én, Nagyváradon a Szigligeti színházban március 14-én
mutatta be az Ezüstperje néptánccsoport
a
Playtime
rockzenekar, Koczkás Zsolt, ifj.
Lupsa János, Molnár Árpád Zoltán zenész barátainkkal közreműködve. Az előadás sikerét mi
sem bizonyítja jobban, minthogy a közönség mind a két
alkalommal felállva tapsolt,
ami az előadóknak a legnagyobb fizetség önzetlen munkájukért cserébe. Reméljük még
sok ilyen élményben lesz részünk az idén, amit majd egy
következő újságcikkben megosztunk Önökkel.
Sütő Judit és
Sütő Szabolcs

„Zúg március” Érsemjénben

”

M

árcius 11-én a
déli harangszó
hívta össze az
ünnepelni
vágyókat
az
érsemjéni „Fráter Lóránd”
művelődési otthonba. Nagy
örömünkre, a terem zsúfolásig megtelt a helybéli és a
környező településekről érkező vendégekkel, érdeklődőkkel.
A jelenlevőket Sütő Judit
néptáncoktató
köszöntötte,
kihangsúlyozva e jeles ünnep
szellemét, mely végig kísér
bennünket az év ezen időszakában. A megemlékezés dátumának
kiválasztásában
közrejátszott a hétköznapok
zsúfoltsága, mely megnehezíti a közös tisztelgést a márciusi ifjak emléke előtt.
Ünnepi gondolatait megosztotta velünk Balázsi József,
községünk polgármestere is,
valamint Csáki Márta refor-

mátus, Nagy János rómaikatolikus lelkipásztorok, továbbá Borsi Imre Lóránt, a
Bihar megyei RMDSZ ügyvezető alelnöke. Mindannyian
kihangsúlyozták, hogy március 15. az egyik legszentebb,
legigazabb és legőszintébb
ünnepünk.
A megemlékezést a Kazinczy
Ferenc Általános iskola diákjainak műsora nyitotta meg.
Zenés-verses műsorral készültek, melynek minden pillanata tükrözte a márciusi
ifjakkal szembeni tiszteletüket: „… A hősöknek meg kellett halnia / S meghaltak,
mint az istenek / Emlékük
tízmillió magyar szívében
remeg / És élni fog, amíg csak
egy magyar terem”.
Ezt követően színpadra lépett
az érsemjéni Ezüstperje néptánccsoport, az érmihályfalvi
Playtime
rockzenekar,
Koczkás Zsolt billentyűs, ifj.
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Lupsa János és Molnár Árpád
Zoltán hegedűművészek bemutatva a „Zúg március” című összeállításukat. Az élő
zene, a különböző néptáncstílusok és a rendkívüli dramaturgiai felépítés csodálatos, könnyekkel áztatott hangulatot varázsolt a terembe.
Látva a tökéletesen összehangolt előadást, a közönség szíve megtelt szeretettel, büszkeséggel. Elismerésüket percekig tartó tapssal fejezték ki.
A taps elcsendesülésével „egy
emberként” énekeltük a magyar himnuszt.
A megemlékezés záróakkordjaként koszorúzásra került
sor az érsemjéni emlékparkban. Borsi Imre Lóránt szavait idézve: büszkék lehetünk
és kell legyünk ifjainkra.
Máté Tünde és
Szakál Tímea
pedagógusok

Új év, újabb lendület

A

2018-as évet friss
erővel és nagy
lendülettel kezdtük. Már az első napokban
kimozdultunk a szabadba,
örvendve a kevés hónak, hócsatáztunk,
hógolyóztunk,
hóembert építettünk.
Az egészséges életmódra nevelési tevékenységek során
különös hangsúlyt fektettünk a vitaminbevitelre és a
vírusok elleni védekezésre a
téli időszakban.
Februárban elkezdtük a farsangi készülődést, amely jó
hangulatú mulatsággal zárult és ötletes jelmezekbe
bújva búcsúztatták a telet. A
táncban és játékban elfáradt
gyerekek jóízűen fogyasztották a szülők által készített
farsangi fánkokat és süteményeket.
Március 7-én a „Nyílt kapuk”

tevékenység alkalmával a
nagycsoportos óvodások a
szülők és az óvó néni, Bányai Rozália, látogatást tettek a IV. osztályba, ahol a
tanító néni, Vanyó Kecskés
Éva Andrea, és a gyerekek
bemutatták az iskolát, majd
apró ajándékokat osztogattak. Mivel egy gyerek román
tagozatos osztályba készül,
az óvodások betekintettek
Szellő Alexandrina tanító
néni osztályába is, ahol kis
meglepetéssel fogadták őket,
az óvodások pedig a kellemes fogadtatást egy-egy közösen készített képpel viszonozták.
A várva várt tavasz beköszöntével eljött az a nap,
amikor világszerte a nőket
ünneplik. Erre az alkalomra
minden csoport verssel és
egy kézimunkával készült.
Március másik nagy ünne-
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pén, március 15-én, megemlékeztünk az 1848-as forradalom eseményeiről. Kokárdát tűztünk, nemzeti színű
virágot készítettünk, énekeket tanultunk a huszárokról,
történeteket meséltünk a
forradalom hőseiről, a márciusi ifjakról.
Március első heteiben, az
iskola igazgatónője, ünnepélyes keretek között nyújtotta
át a leendő előkészítő osztályosoknak a szülők jelenlétében, a magyarországi Rákóczy Alapítvány iskolakezdő csomagjait.
E cikk írásakor az óvónők
már javában készülődnek a
húsvéti hangulat megteremtéséhez. Az óvoda az a hely,
ahol soha nem lehet unatkozni, a gyerekek új és változatos programokon vesznek
részt nap mint nap.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk minden kedves
érsemjéni lakosnak!
az óvó nénik

Így kezdtük az új esztendőt.
Tevékenységek az I-IV. osztályban

N

em sok idő telt
még el a téli
vakáció óta. Jó
hosszúra sikeredett, három hét pihenés állt tanító
s diák rendelkezésére,
hogy kipihenjük az Ünnepeket és feltöltődjünk az
félév utolsó heteire.
Ez a három hét volt a legnehezebb: ismétlések és
tesztek sokasága követke-

zett. Versenyt futva a rendelkezésünkre álló idővel
tanultunk,
dolgozatokat
írtunk, naplót, ellenőrzőket zártunk.
Mindeközben
voltak
egyéb, oktató-nevelő tevékenységeink is. Minden
osztály részt vett a „Szép a
tél, és mi gyerekek óvjuk
madarainkat” című projektben. Ennek keretében
beszélgettünk a hasznos
madarakról, a nálunk telelőkről és a vándormadarakról, énekeket, verseket
tanultunk, szép kollázsok
készültek, melyek folyosónk falait díszítik.
A félévet immár hagyományosan Farsangi bállal
zártuk. „Jelmezt öltve, síppal, dobbal, lármáztunk
egy keveset…”, a szülők
fánkot sütöttek, a gyerekek vidám játékokat játszottak, táncoltak, buliztak.
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Aztán elkezdődött a második félév. Az I. és II. osztályosok február 12-én részt
vettek a NyelvÉsz Országos Anyanyelvi Tanulmányi Versenyen. Craciun
Fruzsina, Tasi Ervin, Ágoston Sára, Spányik Emőke,
Kondor Anita, Venkli Patrícia, Csiri Teodóra Melinda, Kozák Dávid, Variasi
Milán, Tasi Ervin (I. osztály) és Ágoston Sára (II.
osztály) továbbjutottak a
megyei fordulóba.
Még januárban zajlott a
III. Stylus Szépírási Verseny megyei szakasza,
melyen iskolánk több diákja is részt vett. II. osztály: Kondor Anita és
Spányik Emőke. III. osztály: Bleján Bernadett,
Györki Henrietta és Horváth Viktória
Kondor Anita sikeresen
továbbjutott innen az országos szakaszra, melyet

Vésztőn, Magyarországon
rendeztek meg. II. díjat hozott haza, ami nagyon
szép eredmény!
És lassan megjött a várva
várt tavasz. A román tagozatos kisdiákok minden
osztálynak egy-egy saját
készítésű
márciuskával
kedveskedtek. Aztán a Nőnapra készülődtünk virággal, ajándékkal az édesanyáknak.
Március a szavalóversenyek hónapja. 14-én iskolánk több diákja is részt
vett
Érmihályfalván
a
Kányádi Sándor Szavaló-

versenyen. I. osztály: Gazsi Andrea, III. osztály:
Bleján Bernadett, Munkácsi
Anett és Nagy Sándor Dominik. IV. osztály: Láng Natália és Pap Nikoleta. Pap
Nikoleta I. díjat kapott,
ezzel Nagyszalontán képviseli majd iskolánkat a
megyei szakaszon, március 23-án.
Március 15-ről minden
évben
megemlékezünk.
Verseket tanulunk, kokárdát készítünk, hazafias énekeket éneklünk. Idén minden osztállyal megkoszorúztuk Kazinczy Lajos ara-
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di vértanú fejfáját, magyar
zászlókat helyeztünk köré
és énekeltünk.
Ez a hónap még sok tevékenységet tartogat. Következik az Iskola Másképp
hét, így a húsvéti vakáció
előtt. Közben pedig tanítunk-tanulunk,
végezzük
szorgalmasan feladatainkat. És várjuk nagyon a
Húsvétot!
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Vanyó-Kecskés
Éva Andrea
tanítónő

Sikerekben gazdag új év

A

karácsonyi ünnepek és a téli vakáció után feltöltődve kezdtük meg az új esztendőt.
Megkezdődtek a felkészítések a különböző tantárgyversenyekre nem kímélve
szabadidőnket és energiánkat. A januári hónapban a
Mikes Kelemen tantárgyverseny körzeti szakaszára került sor melynek eredményeként diákjaink továbbjutottak a megyei megmérettetésre. A kitartó munka megmutatkozott az eredményekben: Máté Zsófia VIII. osztályos tanuló dicséretben részesült, Tasi Letiszia, V. osztályos tanuló pedig képviselheti iskolánkat az országos
szakaszon. Szintén sikereket
könyvelhettünk el a Simonyi
Zsigmond versenyen, ahol
ugyancsak az V. osztályos
Tasi Letiszia utazhat Kolozsvárra az országos döntőre.
A vallás tantárgyversenyen
is jeleskedtek diákjaink,
nagy örömünkre iskolánk
neve elsőnek szerepelhetett
az eredményt hirdető táblázatban. Béres Iasmina VI.
osztályos diák maximális

pontszámot elérve képviselheti iskolánkat az országos
döntőn.
Minden résztvevő diákunknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk a kitartó
munkáért és további sikereket kívánunk nekik.
A Székely Kapuk – Zöld Kapuk pályázatba benevező
„Semjéni betlehemesek” csapat hagyományápoló tevékenységéért
elnyerte
az
Aranycsapat díjat, melynek
jutalma egy horvátországi
táborozás. Közösségépítő és
hagyományőrző munkájukhoz gratulálunk diákjainknak és pedagógusainknak.
Az egészséges táplálkozásra
buzdítva diákjainkat, minden hónapban változatos és
színes tevékenységeket szerveznek pedagógusaink a témának megfelelőén. A tanulók örömmel vesznek részt a
szervezett
programokon,
jóízűen fogyasztják az elkészített
gyümölcssalátákat,
tejtermékeket és más egészséges élelmiszereket.
Az egészséges életmódra
buzdítjuk
tanulóinkat
a
sport tevékenységeken való
részvétellel is. Januárban a
helyi sportcsarnok biztosí8

tott helyet az általános iskolák között zajló olimpiának.
A futball és kézilabda mérkőzésekre a környékbeli iskolák neveztek be. A dobogó
legalsó fokára álhatott fel
iskolánk foci csapata és kézilabda csapata is. Székelyhídon megrendezésre került a
Tymbark kupa ahonnan foci
csapatunk II. helyezést hozott el.
Március 5-7. között a VIII.
osztályos tanulóink próbavizsgán vettek részt melynek
szerepe az eddigi tudásuk
szintjének felmérése és felkészítés a júniusban zajló
nemzeti vizsgára.
A tavaszi vakáció előtt az
Iskola Másként hete bővelkedik majd változatos és érdekes tevékenységekben tanulóink számára. A tevékenységek összeállításában figyelembe vettük a diákok javaslatait is, ezzel igyekeztünk
feledhetetlenné tenni ezeket
a napokat számukra.
A Kazinczy Ferenc Általános
iskola munkaközössége Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván.
Máté Tünde és
Szakál Tímea tanárnők

Színezd ki, vágd ki
és a szalagok végén
ragaszd össze a
húsvéti tojástartót.
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Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

Crecan Gheorghe
Gál András
Ulici Vasile
Lajter Ernő
Grudan Mária

85 éves
86 éves
70 éves
75 éves
84 éves

Móricz Zoltán
Rafel Petru
Lőcsei Anna Eszter
Ötvös Irén
Serebán János
Timár Ana

67
68 éves
59 éves
67 éves
78 éves
88 éves

ÚJSZÜLÖTTEK

Érselénd
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érselénd
Érmihályfalva
Piskolt
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd

Nyugodjanak békében!

Kiss Lilla Csenge
Balazsi Zsolt

Érsemjén
Érsemjén

Daróczi Denis Milán
Balog Natália Florentina
Rostás Barbara Larisa
Czakó Dániel
Szabó Patrícia Bettina
Bakró Boldizsár
Farcas Denis
Kovács Denisa
Gaspar Bogdan Stefan
Cutitar Lucas Daniel
Bakrau Kamila Renáta
Moda Krisztina Karola
Balog Lajos Denis
Böszörményi Stefan
Perényi Dominik

Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érselénd
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érsemjén
Érkeznéz
Érkenéz
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érsemjén

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Varga Zoltán
Venkli Csaba
Laza Cristian

Szőcsi Magdalena Pamela
Fehér Margaréta Annamária
Bodan Dana Maria

Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén

Sok boldogságot kívánunk!
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Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri
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