Átadtuk az Érsemjén-Székelyhíd
aszfaltozott utat

A

Semjé nt é s a
kö zsé g má sik ké t
falujá t Szé kelyhı́ddal ö sszekö tő ú j ú tra
má r tö bb alkalommal is adtak le pá lyá zatot, azok sorra
nyertek is, de bukaresti adminisztratı́v okokbó l mindeddig elmaradt a beruhá zá s
inanszı́rozá sa. A kö zsé g
vezető sé ge azonban nem
adta fel, ú jabb é s ú jabb pá lyá zatokat ké szı́tett é s adott
le. A kitartá snak meglett az
eredmé nye, hamarosan sima aszfaltú ton kö zlekedhetnek az erre já ró k.
Az ú t megé pı́té sé re legutó bb az Orszá gos Vidé kfejleszté si Program kereté ben
nyertek tá mogatá s t. Ebbő l
aztá n vé gre tavaly nyá ron
sikerü lt elkezdeni az é pı́tkezé st. A pá lyá zat eredmé -

nyeké nt mintegy 8 kilomé ter hosszú ú t é pü l meg
Erselé nd é s a Szé kelyhı́d–
Lé tavé rtes orszá gú t kö zö tt.
A helybé lieknek ré gi vá gyuk
vá lik most való ra, ugyanis
eddig, ha Szé k elyhı́dra
akartak menni, csak kerü lő vel, bő 20 kilomé tert megté ve é rkezhettek meg az
é rmellé ki vá rosba, mı́g a
most elkezdett ú ton haladva ez a tá volsá g kevesebb
mint a felé re csö kken.
A mintegy 8 kilomé teres
ú tbó l egy 4 kilomé teres szakasz Ersemjé n kö zigazgatá si terü leté n halad, é s megkö zelı́tő leg
ugyanekkora
ré sz Szé k elyhı́d hatá rá ban
hú zó dik.
„Erselé nd eddig zsá kfalu
volt. Ezzel a beruhá zá ssal
sikerü l ú gymond felszabadı́tani, a telepü lé st megnyit-
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juk, é s ez szá mos ú j lehető sé get hordoz magá ban. Orvendetes tehá t minden
olyan infrastrukturá lis beruhá zá s, amely az emberek
kö zlekedé sé t, a helyi gazdasá g fellendü lé sé t, ezá ltal
pedig a helybé liek é letszı́nvonalá nak javulá sá t cé lozza. Ilyen beruhá zá s ennek
az ú tnak a megé pı́té se is,
hiszen ré gó ta vá rat magá ra,
é s folyamatos pá lyá zá ssal a
polgá rmester é s csapatá nak
elhivatott, kitartó munká já nak é s az RMDSZ hatható s
kö zremű kö dé sé nek lesz az
eredmé nye” – vé li Borsi Imre Ló rá nt, az RMDSZ Bihar
megyei szervezeté n ek ü gyvezető alelnö ke.
Az ú tszakasz hivatalos á tadá sá ra 2020. szeptember
15-é n kerü lt egy szű kebb
ü nnepsé g
kö ré ben.
Az

é rselé ndi oldalon kedden
ö sszegyű lő
é rdeklő dő ket
Balá zsi Jó zsef polgá rmester
kö szö ntö tte, aki rö vid beszé dé ben kifejtette, az ú t
nem kizá ró lag helyi igé nyeket elé gı́ t ki, de ö sszekö ti a
té rsé g ké t vá rosá t, Ermihá lyfalvá t é s Szé kelyhı́dat, de biztosı́tja a kö zlekedé st há rom hatá rá tkelő
kö zö tt is. Balá zsi Bé res Csabá nak, Szé kelyhı́d polgá rmesteré nek adta á t a szó t.
Bé res elmondta, Szé kelyhı́-

don ó riá si forgalom halad
á t, amelyik egy ré szé t ez az
ú t el tudja kanalizá lni. Alá hú zta, az ehhez hasonló kivitelezé seket kizá ró lag csapatban, együ ttmű kö dé sben
lehet megvaló sı́tani. Szabó
Jó zsef, a Bihar megyei
RMDSZ szervezet megyei
taná cs elnö k jelö ltje felidé zte, má r korá bbró l emlé kszik
erre az ú tszakaszra, amelyik vé lemé nye szerint já rhatatlan volt, de most komoly szerepet tö lthet be a
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kis-ré gió gazdasá gi é leté ben.
Az á tadá si ceremó niá t egy
jelké pes mozzanattal zá rtá k
le, amelyik sorá n a há rom
politikus a helyi testü leti
ké pviselő k segı́tsé gé vel elhú ztá k az addig az utat lezá ró mező gazdasá gi pó tkocsit,
ezzel mintegy megnyitva az
utat a kö zö ssé g elő tt.
www.biharmegye.ro

Harangok zúgta megmaradás

N

em á rulunk el nagy
titkot, ha elmondjuk,
2011 nyará n, Csá ki
Má rta gyü lekezetbe é rkezé sekor sok é rsemjé ni reformá tus
megkö nnyebü lten felsó hajtott.
Má r fé lő volt, hogy a gyü lekezet
kettő be szakad, egy ideig az
istentiszteletek is ké t helyszı́nen folytak.
Csá ki Má rta vallja, hogy kö zö s
cé l vezeti az ö nkormá nyzattal,
mé gpedig az, hogy ennek a kö zö ssé gnek jó legyen, lelkiekben
é s anyagiakban egyará nt gyarapodjanak. Az ö nkormá nyzat, a
Bihar Megyei Taná cs é s a hı́vek
tá mogatá sá val teljesen felú jı́tott lelké szlak vá rta a Csá ki há zaspá rt ké t gyermekü kkel
együ tt. A má r tizedik osztá lyba
ké szü lő Abigé l azó ta serdü lő vé
cseperedett, az ö tö dik osztá lyos
Aronka
mondhatni,
hogy
Ersemjé nben nő tt ki a babakocsibó l.
Bá r a paró kia fel lett ú jı́tva, de
akadt tová bbi tennivaló bő ven,
első sorban a kerı́té seket kellett
rendbe tenniü k. A templomban
gyakran vendé geskedett a huzat, az ajtó k, ablakok cseré je is
esedé kessé vá lt.
A templommal szinte szemkö zt
helyezkedik el az egykori reformá tus iú iskola, ami jelenleg
gyü lekezeti há zké nt funkcioná l.
A kommunista idő kben nem
haszná lhatta az egyhá z, romos,
lelakott ingatlanké nt kaptá k
vissza. „Ez volt a legnagyobb
felú jı́tá si beruhá zá sa a gyü lekezetnek, a falak maradtak meg
csupá n, a mennyezet a csillagos
é g volt” – jegyzi meg szellemesen szemlé ltetve az akkori á llapotokat a tiszteletes. Ide aztá n
kellett ö sszefogá s, az ö nkormá nyzat né lkü l a gyü lekezet
ö nerő bő l nem bı́rt volna el egy

ekkora munká latot kivitelezni.
Belü lrő l is megtekintettü k az
é pü letet, patiná s, gyö nyö rű ,
tová bbi jelző ket idegondolhat
az olvasó maga is. A gyü lekezeti
há z nevet is kapott, a falu szü lö tté rő l, Csiha Ká lmá n pü spö krő l lett elnevezve. Az elmú lt é v
novemberé ben felavatott é pü let tető teré t a tiszteletesnő javaslatá ra ú gy alakı́tottá k ki,
hogy az bá rmikor beé pı́thető
legyen.
Ahogy kilé pü nk az hajdani iú iskolá bó l, a fü vesı́tett udvaron
á lló há ború s emlé kmű sem kerü li el a igyelmü nket. Balazsi
Jó zsef polgá rmestert é s tá rsait
meghurcoltá k az emlé khely
á llı́tá sá nak idejé n, mert engedé lyü k nem volt, de hitü k é s bá torsá guk igen, hogy minden
há trá ltatá s ellené re megcsiná ljá k.
Az é rsemjé ni hı́vek pá sztorlá sa
mellett Barantó , Erkené z é s
Feketefalu kis szá mú reformá tussá gá nak pá sztorlá sa is a lelké sznő re é s ká ntor-karnagy
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fé rjé re há rul. Utó bbi faluban
van sajá t templomuk, a testvé ri
szeretet jegyé ben ott misé znek
a ró mai katolikusok is, mı́g
Barantó n a katolikusok adnak
helyet templomukban a reformá tus kö zö ssé gnek. Hogy teljes
legyen a kereszté nyi triumvirá tus, ahhoz a baptistá k is kellettek, Kené zben igé ny szerint
teret engednek imahá zukban a
reformá tusoknak.
Má r é pp indulni ké szü lö k, delet
harangoznak. Szé pen, erő teljesen tisztá n hö mpö lyö gnek a
bimbammok. A nagyobbik harangon tö bbek kö zö tt a kö vetkező ı́rá s olvasható : „Az Ameriká ban é lő é rsemjé ni magyarok
hozzá já rulá sá val a vilá ghá ború ban elvitt harangok helyett.
1924.”
Mé g otthonuktó l tá vol is szü lő fö ldjü khö z mindenkor hű ek
maradnak Kazinczy ivadé kai.
D. Mé szá ros Elek
www.biharmegye.ro

A jövőbe fektetve

M

agyarorszá g
kormá nyá nak
tá mogatá sá val, a
Nagyvá radi Ró mai Katolikus
Pü spö ksé ggel partnersé gben,
az é rsemjé ni katolikus plé bá nia bö lcső de é pı́té sbe fogott.
Errő l beszé lgettü nk Nagy Já nos Csaba plé bá nossal é s Fü lö p Má rta kö zsé gi kö nyvtá rossal.
A magyar kormány több száz
óvodát és bölcsődét építtet,
illetve újíttat fel szerte a
Kárpát-medencében. Hogyan
került a támogatottak körébe
az Érsemjéni Római Katolikus
Plébánia?
A Ká rpá t-medencei ó vodafejleszté si programba a Nagyvá radi Ró mai Katolikus Pü spö ksé g lé pett be, hé t ó voda é pı́té sé t vá llalva fel partnersé gben
egyes plé bá niá kkal. A projekt
sorá n olyan problé má k merü ltek fel, amelyek egyes plé bá niá kat visszalé pé sre ké nyszerı́tettek. A tá mogató val való
egyezteté seket kö vető en mi is
csatlakoztunk a programhoz,
ugyanis, bá r Semjé nben korszerű ó voda mű kö dik, a há rom é v alatti gyerekek nevelé -

se sok szü lő szá má ra jelent
problé má t.
A római katolikus egyház több
évszázados múltra tekint viszsza az oktatási intézmények
működtetésében. Mit jelent ez
ma egy vidéki plébánia számára?
Igen, a katolikus egyhá z mindig is nagy hangsú lyt fektetett
az oktatá s megszervezé sé re.
Bá r ma megkö zelı́tő leg sem
mű kö dtet annyi iskolá t, mind
az elő ző szá zadokban, az oktatá sbó l ma sem szorult ki teljesen. Gondoljunk csak arra,
hogy a hittant a gyerekek az
iskolá ban tantá rgyké nt tanulhatjá k. Ez azé rt fontos, mert a
templomban fő leg a Szentı́rá sbó l hallanak, alapvető hitké rdé sekkel is megismerkedhetnek, viszont az iskolá ban a
tanterv szerint enné l jó val
á tfogó bb ké pet kapnak az egyhá z tö rté neté rő l, a katekizmusró l. Igy a templom é s az
iskolai hittanoktatá s kiegé s zı́ti
egymá st. Ma azonban má r
má s mó dszereket kell talá lni,
mint a mi gyerekkorunkban, a
vilá g az elmú lt 30 é vben sokat
vá ltozott. Nehé z vonzó vá tenni a hitoktatá st. Ezé rt tartjuk
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fontosnak, hogy a gyerekek
má r a legzsengé bb korban
ismeretsé get kö ssenek az Istennel, a maguk szintjé n. Itt
mé g nem beszé lhetü nk hitoktatá sró l, azonban az alap kereszté ny é rté keket, mint pé ldá ul a szeretet, a tü relem,
kedvessé g igenis á t lehet adni
nekik.
Egy bölcsőde működtetése jelentős anyagi terhet is jelent,
nagyobbat, mint egy óvodáé.
Hogyan biztosítják majd ezeket a forrásokat?
Tudjuk, hogy a bö lcső de fenntartá sa jó val tö bbe kerü l, mint
egy ó vodá é. Ezé rt egyeztettü nk má r kezdetben a polgá rmester ú rral, aki megı́gé rte, a
tö rvé ny biztosı́totta lehető sé geit szem elő tt tartva, mindent el fog kö vetni, hogy a
szemé lyzet izeté sé t, illetve a
fenntartá shoz
szü ksé ges
pé nzt az ö nkormá nyzat elő
tudja teremteni.
Nagy segítség a szülőknek
Arra is kı́vá ncsiak voltunk,
hogyan lá tja az ó voda, a bö lcső de szerepé t, a vidé ki oktatá s helyzeté t egy ké t kisgyermekes é desanya. A kö zsé g
kö nyvtá rosá t, Fü lö p Má rtá t
ké rdeztü k.
Nemrég ajándékoztad meg a
családod egy kislánnyal. Ő a
második gyermeketek. Milyen
volt az első gyermek felügyelete, amikor a gyermeknevelési
szabadság lejárta után vissza
kellett menned dolgozni?
A kis iunk, Botond 2016 januá rjá ban szü letett, 2017 november kö zepé n kellett visszaté rjek a munkahelyemre a

gyermeknevelé si szabadsá gró l. Nagyszü lő kre sajnos á llandó felü gyelettel nem tudtunk szá molni, mivel a pá rom szü lei nagyon messze
é lnek, Szé k elyfö ldö n, az é n
é desanyá m pedig mé g most
is dolgozik. Idejé ben el kellett azon gondolkozzunk, mi
lesz Botonddal, amikor é n is
vissza kell menjek dolgozni.
Kollé gá kat, hasonló cipő ben
já ró há zaspá rokat ké rdeztü nk, ki hogyan oldja meg a
gyerek felü gyeletet, amikor
ajá nlottá k az é rmihá lyfalvi
polgá rmesteri hivatalhoz tartozó bö lcső dé t. Botond 2017
októ beré ben kezdte el a bö lcső dé t, ingá ztunk nap mint
nap egy é ven keresztü l, reggel vittü k fé l nyolckor, majd a
munkaidő lejá rtá val, né gy
ó ra utá n mentü nk é rte. 2018
ő szé tő l má r a helyi ó vodá ba
já runk, ami nagy kö nnyebbsé g nekü nk, nem kell nap
mint nap má s telepü lé sre
hordani a gyermeket.
Vannak még szülők, akik
szembe kell nézzenek ezzel a
problémával? Milyen lenne,
ha a kislány már itt, Semjénben járhatna bölcsődébe?
Há la Istennek sok szü lő né z
szembe ezzel a problé má val,
ú gy lá tom, egyre tö bb iatal
há zaspá r vá llal a kö zsé gü nk-

ben gyermeket, illetve má sodik, harmadik gyermeket.
Nagyon nagy segı́tsé g lenne,
ha a kislá nyunk, Sarolta má r
itt kezdhetné a bö lcső dé t.
Nekü nk szü lő knek is, hiszen
ké nyelmesebb, ha nem kell
nap mint nap ingá zni
Ermihá lyfalvá ra,
esetleg
pé nzt adni egy dadá nak, aki
itthon vigyá zna a gyerekre. A
gyermeknek is kö nnyebb,
egy alig ké té ves emberpalá ntá ró l beszé lü nk, aki ha pihené ssel, alvá ssal tö ltheti azt a
fé l ó rá t, amit az ingá zá sra
szá nná nk, az má r sokat jelent.
Kisgyermekes szülőként, illetve egykori semjéni kisiskolásként milyennek ítéled ma a
helyi oktatási intézményeket?
Az „é n idő mben” nem volt
napkö zis ó voda, nem volt
after school, a selé ndi, kené zi
gyerekeket nem volt lehető sé gü k iskolabusszal hordani.
Az ó voda dé l i egy ó rá ig tartott, utá na szé pen kettes sorban ó vó né ni vezé nylé sé vel
indultunk haza. Otthon á ltalá ban mindenkit vá rt a nagyszü lő , vagy valamelyik szü lő ,
hiszen sokan á llattartá ssal,
fö ldmű velé ssel foglalkoztak,
nem voltak akkor mé g ennyire ahhoz a 8-10 ó rá s munkaidő hö z kö tve a szü lő k, nagy6

szü lő k.
Az ö t-nyolc osztá lyos é vek
alatt volt, amikor kilencre
já rtunk iskolá ba, mert volt
ké t selé ndi osztá lytá rsunk,
akik vonattal ingá ztak nap
mint nap. Oket ı́gy segı́tetté k,
hogy nem kezdté k el né lkü lü k az oktatá st. Az, hogy buszokkal hordjá k a gyerekeket
é vek ó ta, nagyon nagy dolog,
nem kell a szü lő nek á llandó an azon idegeskedniü k, mikor tö rté nik baleset a gyerekekkel a napi vonatozá sok
alkalmá val.
Az after school ma azoknak a
diá koknak nyú jt segı́tsé get,
akik megmé retteté s elő tt á l lnak az orszá gos felmé ré seken. Beszé lek itt a má sodik,
negyedik, hatodik é s nyolcadik osztá lyokró l. Itt lehető sé ge van a gyerekeknek magasabb szı́nvonalon felké szü lni
a felmé ré sekre, hiszen tanı́tó ik, taná raik kü lö nó rá kat
adnak nekik. Az after school
mű kö dé sé t lehetne magasabb szintre emelni, hogy
legyen ez a dé lutá ni megő rzé s bá rmelyik osztá lynak,
korosztá lynak elé rhető . Hiszen egy nulladikos, első s
gyereket azé rt fé lve enged a
szü lő egyedü l otthon lenni, s
bizony egy ó rakor nekik az
oktatá s befejező dik, amikor a
szü lő mé g javá ban a munkahelyé n van. Ennek a korosztá lynak az oktatá s utá ni felü gyeleté t a szü lő meg kell
oldja. Nagyobb telepü lé seken
é lő ktő l hallottam, az after
school bá rki szá má ra elé rhető , akinek az otthoni biztonsá gos felü gyeleté t nem tudjá k megoldani. Olyan, mint
egy iskola utá ni megő rző ,
ahol a gyerekek tanulhatnak,
há zi feladatot ı́rhatnak, já tszhatnak, amı́g a szü lő munká ban van.
www.biharmegye.ro

Megfogyva bár, de törve nem

A

folyó é vben globá lis
szinten elharapó dzott
vı́rusfertő zé s kö vetkezté ben szinte tö bb hó napra
megá llt az egé sz vilá g. Ezen felü l
az idé n megvaló sı́tá sra tervezett
kisebb vagy nagyobb kulturá lis,
sport de vallá si tematiká jú esemé nyek szá zai kerü ltek első
ı́zben elhalasztá sra, ké ső bb pedig legtö bbjü k lebonyolı́tá sá ró l
lemondani ké nyszerü ltek ezek
szervező i. A nemzetkö zi, de fő leg az orszá gon belü li egé szsé gü gyi
helyzethez
igazodva
Ersemjé n Kö zsé g Onkormá nyzata is ú gy dö ntö tt, nem kocká ztatja sem lakosai, sem a mindig
szeretettel vá rt é s fogadott vendé gei egé szsé gé t sem, ı́gy lemondott az immá r 21 é ve megrendezett falunapi rendezvé nysorozat 22. kiadá sá nak megszervezé sé rő l.
Nem csak az é rsemjé niek vannak tisztá ban vele, hogy a helyi
falunapok hagyomá nya tulajdonké ppen Kazinczy Ferenc
kultuszá nak á polá sá ban gyö kerezik, a kezdeti alkalmakkor
mé g
kizá ró lag
Kazinczy
é rsemjé ni mellszobra kö rü l
gyű ltek ö ssze a helybé liek de a
szű kebb ré gió lakosai is, hogy
tiszteletü ket fejezzé k ki a ma-

gyar kultú ra má ig egyik legmeghatá rozó bb szemé lyisé ge elő tt.
A Kazinczy Ferenc, ugyanakkor
a kultú rá nk irá nti elkö telező dé s
oká n dö ntö tt ú gy a kö zsé g vezető sé ge, hogy bá r a szó rakoztató
é s-vagy szabadidő s programok
szervezé sé rő l ebben az é vben
é pp a lakosok é rdeké ben lemond, azonban a falu ü nnepé nek kemé ny magvá t jelentő
megemlé kezé srő l nem feledkezik meg. Ezen elő zmé nyek oká n
é s ebben a szellemben gyű ltek
ö ssze a falu, de mondhatni ú gy
is, hogy a kö zsé g kö zpontjá ban
a helyi ö nkormá nyzat, a helyi
egyhá zszervezetek, a semjé ni
RMDSZ-szervezet
ké pviselő i,
tová bbá egy tucatnyi é rsemjé ni
augusztus 23-á n, vasá rnap a
Horvay Já nos á ltal alkotott Kazinczy bü szt kö ré .
Az ö sszegyű lteket az esemé ny
há zigazdá jaké nt Balá zsi Jó zsef
polgá rmester kö szö ntö tte, majd
a tő le megszokott tö mö rsé ggel,
lé nyegre tö ré ssel szó lt az ü nneplő khö z. Unnepi beszé dé ben
felhı́vta a jelenlevő k igyelmé t,
hogy bá r a sors most pró bá ra
teszi az emberisé get, az
é rsemjé nieknek ebben a helyzetben is, ilyen mostoha kö rü lmé nyek kö zö tt is ö ssze kell tar-
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taniuk. Ezt kö vető en pedig a
rendezvé nyen ré sztvevő maroknyi iatalhoz szó lt, arra sarkalva
ő ket, hogy a jö vő ben is emlé kezzenek majd meg falujuk, kö zsé gü k nagy szü lö tteirő l. Balá zsi
beszé dé t kö vető en Kardos Nikolett é s Pap Nikolett egy rö vid
megemlé kezé ssel idé zté k meg
Kazinczy szellemé t. A tö bb é vtizedes hagyomá nynak megfelelő en, a Kazinczy emlé kü nnep
zá ró akkordja ez alkalommal is a
nyelvú jı́tó szobrá nak megkoszorú zá sa volt. A helyi reformá tus
gyü lekezet
ké pviseleté ben
Csá ky Má rta lelké sz, a ró mai
katolikus kö zö ssé g nevé ben
Nagy Já nos Csaba plé bá nos, a
helyi RMDSZ szervezet ké pviselő iké nt Tă maș Eva é s Kereszturi
Lajos, a Kazinczy Ferenc á ltalá nos iskolá t reprezentá lva Gazsi
Sá ndor, mı́g Ersemjé n Onkormá nyzatá nak ré szé rő l Balá zsi
Jó zsef é s Timar Sorin helyeztek
el koszorú kat a Frá ter Ló rá nd
á ltal emeltetett mellszobor talapzatá ná l. Az ü nnepsé get a magyarok nemzeti imá já nak kö zö s
elé neklé se zá rta.
Csorba Sá ndor

Tizenöt év néptánc, tizenöt év öröm

A

z Ezü stperje né ptá nccsoportnak a Csoó ri
Sá ndor Alapbó l megvaló sı́tott projektjei kapcsá n
beszé lgettü nk Vá nyi Zsanett
né ptá n cossal.
Az Érsemjén önkormányzata által alapított és azóta is működtetett Ezüstperje Néptánccsoport
az idén ünnepelte alapításának
15. évfordulóját. Te zsenge kislány korod óta tagja vagy az
együttesnek. Mit jelent számodra,
számotokra ez a tánccsoport?
Ahogy elkezdtü nk tá ncolni, sok
hozzá m hasonló korú iatallal
ismerkedhettem meg, é s a bará tsá gok nagyon hamar kialakultak. A né ptá nc mindannyiunkat
kiszakı́t a hé tkö znapokbó l , az
é let megszokott ritmusá bó l.
Aká r azt is mondhatom, hogy ez
a tá n ccsoport szá momra olyan,
mintha egy má s odik csalá dom
lenne. Hozzá szoktunk, hogy
minden pé ntekü nket együ tt tö ltjü k, amit annyira megszoktunk,
hogy mostaná ban, hogy a já rvá ny miatt nem pró bá lhatunk
együ tt, má r nagyon hiá nyzik a
tá nc é s a csapat is. Szá munkra a
né ptá n c nem csak egy hobbi,
hanem az é letü nk egyik alapeleme.
Magyarország kormánya a Csoóri Sándor Alapból az elmúlt két

évben jelentős összeggel támogatta méltán ismert és elismert
csapatotokat. Hogyan hatott az
együttes életére ez a támogatás?
A pá lyá zatbó l tö bb kirá ndulá son
is ré szt tudtunk venni, ezek egy
ré sze csapatö sszerá zó jellegű
volt. Ezek segı́t ettek, hogy mé g
jobban megismerhessü k egymá st, ı́ gy ha lehet, mé g szorosabb lett a kapcsolat a csapat
tagjai kö zö tt, a bará tsá gok tová bb mé lyü lhettek. Szá munkra
nincs olyan kö zö s kirá ndulá s,
ami rossz lenne, az ö nkormá nyzat ré vé n má r korá bban is sok
helyre eljutottunk.
Egy né ptá nctá borban is ré szt
tudtunk venni, itt egy hé tig minden nap ké t pró b á nk volt, ami
nem csak a tá n cismereteinket
fejlesztette, de az á lló k é pessé gü nk is sokat javult. De ezen kı́vü l, szinté n a Csoó ri projektbő l
sikerü lt ú j viseleteket is vá sá rolnunk, ezeknek mindig nagyon
ö rü lü nk. Sokat jelentett szá munkra, hogy megtarthattuk az
együ ttes szü linapi rendezvé nyé t
is, ezen má s együ ttesek is ré szt
vettek, nem csak mint vendé gek,
hanem fellé p ő kké nt is.
Az ú j tá ncok tanulá sa mindig
é lmé ny, a projekt idejé n tanultak pedig nekem szemé ly szerint
az ú j kedvenceim lettek. Az oktatá sokat mindvé gig nagyon é lvez-
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tü k, ö rü lü nk, ha nem a megszokott pró bá kon vehetü nk ré szt,
de valami ú jat is tanulhatunk. Az
ú j ruhá kban pedig jobban é rezzü k magunkat, má r vá rjuk az
alkalmakat, amikor vé gre ismé t
felvehetjü k ő ket. A korá bban az
ö nkormá nyzat á ltal varratott
viseleteken kı́vü l má ra má r tö bb
ruhá nk van. A szü linapon mindenki kivá laszthatta, miben szeretne tá ncolni. Igaz, a ruhá k felelő ssé get is jelentenek, mi magunk gondozzuk, tartjuk rendben.
Mi volt a leghasznosabb számotokra, táncosok számára ezekből
a projektekből?
Szá momra az egyik oktatá s volt
a legé rdekesebb, amelyik alkalmá v al a romá n kalotaszegi tá ncot sajá tı́ thattuk el. Igaz, ez egy
nagyon nehé z tá nc, de szá momra nagy é l mé nyt jelentett.
Hogyan látod, mi segíthetné a
jövőben az együttes fejlődését?
Ami á ltal mé g tudná nk fejlő dni,
az egy csapaté pı́t ő tá bor lenne,
termé szetesen oktatá s sal egybekö tve. Az ilyen tá borokban mindenki má stó l el vagyunk zá rva,
ı́gy semmi egyé b nem tereli el a
igyelmü nket. A legjobb az lenne, ha egy ilyen alkalomra hiá nytalanul el tudna jö nni a teljes
csapat.
Csorba Sá ndor

A

2019-2020-as tané vet mindenki szá má ra szokatlan kö rü lmé nyek kö zö tt fejeztü k be .
A vilá gjá rvá ny teremtette ú j
helyzet megpró bá ltatá st jelentett gyermek, szü lő é s pedagó gus szá má ra egyará nt. A szemé lyes kapcsolattartá st felvá ltotta az online oktatá s.
Minden ó vó nő nyitott egy zá rt
facebook csoportot, melyen
keresztü l kö zvetı́tette a szü lő knek é s gyermekeknek a
mindennapi feladatokat, tevé kenysé geket. Igyekeztü nk miné l szı́nesebbé , é rdekesebbé ,
sokré tű bbé tenni a napi feladatokat. Tö rekedtü nk arra,
hogy miné l tö bb elvé gzendő
feladat a szabadban tö rté njen,
mint pé ldá ul: virá g ü lteté s,
magvak veté se, ö ntö zé s, a termé szet meg igyelé se, madá r-

Óvoda másképp
etető ké szı́té s, testnevelé s,
barká csolá s, kedvenc há ziá llat
bemutatá sa, eső utá ni szivá rvá ny festé se é s mé g sorolhatná nk. Ugyan akkor olyan feladatokat is kaptak, melyekben
kivehetté k ré szü ket a há zkö rü li munká kban. Pé ldá ul kis
szaká csokká vá ltozva segı́tettek a fő zé sben.
A gyermekek vá ltozatos feladatokon keresztü l gyakorolhattá k azokat az ismereteket,
melyeket az ó vodá ban má r
elsajá tı́tottak: szá molá s, beszé dké szsé g fejleszté se, szö vegé rté s, a tanult é nekek gyakorlá sa, mondó ká zá s, kiszá moló k haszná lata, a romá n
nyelven tanultak elmé lyı́té se.
Nagyon aktı́van vettek ré szt
ó vodá saink az online tevé kenysé geken é s ü gyesen, ö tletesen teljesı́tetté k a feladatokat, ami nem való sulhatott
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volna meg a szü lő k együ ttmű kö dé se né lkü l. Ezú ton is szeretné nk megkö szö nni a kedves szü lő knek, hogy kitartó an,
aktı́van é s odaadó an segı́tetté k a gyerekeket a napi feladatok elvé gzé s é ben é s rendszeresen kü ldté k a visszajelzé seket (ké peket, videó kat).
Mindenki sajná latá ra az idei
tané vzá ró is rendhagyó mó don tö rté nt. Kü lö n elszomorı́tó , hogy a nagycsoportos gyermekek, akik szeptembertő l
iskolá sok lesznek nem tudtak
elbú csú zni ó vodá juktó l, szeretett ó vó nő jü ktő l é s kisebb
ó vodá s tá rsaiktó l.
Evzá ró ü nnepsé g helyett minden ó vó nő az é v kö zben ké szı́tett fé nyké pekbő l ö sszeá llı́tott
videó val zá rta le a tané vet é s
kı́vá nt kellemes vaká ció t.
Az ó vó né nik

2

2020 az oktatás új kihívásai: online
tanítás, ahogy még nem volt

020 má rciusa ú j fordulatot
hozott a gyerekek é s a pedagó gusok é leté be , amikor
11 –é n vé get kellett vetnü nk az
addig é vezredek ó ta mű kö dő tanı́tá si formá nak : a gyerek é s taná r
jelenlé té t igé nylő iskolai tanı́tá snak. Igaz má r novemberben igyelemmel kı́sé rtü k a Covid19 vı́rus
okozta borzalmakat, de akkor ú gy
hittü k ez csak egy tá voli orszá g
tá voli gondja. Aztá n szé p lassan, de
biztosan ,minket is elé rt a já rvá ny
vé get vetve a hagyomá nyos oktatá si formá nak. Ugy pedagó gus , mint
szü lő é rthetetlenü l é s furcsá n á llt a
helyzet adta problé ma lá ttá n, de
lé pni kellett. Egy hé t tervezgeté s é s
informá ló dá s utá n, pedagó gusaink
szé pen lassan ú jratervezté k addigi
munká juk lefolyá si meneté t , amit
az elkö vetkezendő hetekre má r
ő sszel elő ké szı́tettek. Kutató munká ba kezdtü nk a tá voktatá s megvaló sı́tható sá gá nak lehető sé geit fü rké szve: ı́gy szü lettek meg a
Facebook zá rt csoportok, Messenger vagy é pp WhatsApp csoportok .
Igen ú j é s ismeretlen terü leten pró bá ltuk á tadni mindazt amit eddig
olyan termé szetes mó don , az iskola falai kö zö tt tö bb –kevesebb sikerrel de má r á tadtunk diá kjainknak. A szü lő knek is igazi kihı́vá s
volt ez a helyzet, mivel mé g tö bb
impliká ció t , kitartá st é s együ ttmű kö dé st kö vetelt ré szü krő l is . Má r
nem csak a diá k tanult, de tanult a
szü lő é s a pedagó gus is. Lassan
kialakultak a mindennapi momentumok, az online é lő talá lkozá sok a
kü lö nbö ző appliká ció k segı́tsé gé vel, mint pé ldá ul a Zoom , ami segı́tett a gyerekekkel kö zvetlenü l beszé lni, az á tkü ldö tt anyagok megbeszé lé sé ben, a felmerü lő problé má k
megoldá sá ban. Voltak akik a Messengert
haszná ltá k
vagy
a
WhatsApp-ot, mivel nem mindenki
szá má ra volt elé rhető vagy megoldható a Zoom haszná lata. A mindennapi feladatokat linkek, youtube
oktató kis ilmek, é lő videó k a zá rt
csoportokban vagy feladatlapok
(melyek a Wordwall, Learning
Apps vagy Sutori alkalmazá sok

segı́tsé gé vel jö hettek lé tre ) formá já ban kaptá k meg a nagyobb diá kok, mint pé ldá ul a II., III. vagy a IV.
osztá ly diá kjai, akik má r ké pesek
voltak egyedü l is vagy kevesebb
szü lő i segı́tsé ggel dolgozni. Azok a
diá kok akik nem rendelkeztek megfelelő felszerelé ssel vagy online
kapcsolattal , telefonon vagy nyomtatott feladatlapok formá já ban kaptá k meg a mindennapi tanulá shoz
szü ksé ges anyagot a IV. osztá lyban
Ari Katalin tanı́tó né nitő l é s a II.
osztá lyban Ari Lá szló tanı́tó bá csitó l. A III. osztá ly tanuló it is sikerü lt
hasonló mó don Nagy I. Brigitta
tanı́tó né ninek felké szı́teni. A feladatok elvé gzé sé rő l a szü lő k gondoskodtak , videó k vagy ké pek formá já ban feltö ltve a megoldott
anyagot. Az á tkü ldö tt anyagot a
tanı́tó k kié rté kelté k é s archivá ltá k
elektronikus mappá kba , vagy a
csoportok mappá iba. Amennyiben
problé má k adó dtak, azt szemé lyes
ü zenetekben, telefonon vagy a szá mı́tó gé p segı́tsé gé vel sikerü lt megbeszé lni.
Az első sö k é s az elő ké szı́tő sö k má r
kizá ró lag a szü lő k segı́tsé gé vel tudtak ré szt venni az ó rá kon. Itt is alkalmazkodtunk( Simon Ildikó tanı́tó né ni é s jó magam ) ú gy egymá s
programjá hoz, mint a szü lő programjá hoz is, hogy ké pesek legyü nk
á thidalni a nehé zsé geket. Ná lunk is
hasonló an zajlottak az ó rá k, a megoldott feladatokat ké pek vagy videó k formá já ban tö ltö tté k fel a szü lő k
az osztá lycsoportba, amiket kié rté keltü nk , s ha kellett javı́tottunk
vagy dicsé rtü nk. A Zoom heti né gy
alkalommal volt jelen a mindennapokban, ahol megbeszé ltü k az elő ző napi feladatokat illetve bá torı́tottuk egymá st.
Bá r nehé z fé lé vet tudtunk magunk
mö gö tt, mé gis sikerü lt becsempé szni a neveté st, az ö rö mö t a kicsik
é leté be. Mé g ő sszel indı́tottá k el a ,,
Tiszta kö rnyezet az egé szsé ges
é lethez ” elnevezé sű iskolai projektet Ari Lá szló tanı́tó bá csi é s felesé ge Ari Katalin, amelyben kö zremű kö dtü nk mi is , bevonva ezzel az
elő ké szı́tő tő l a IV. osztá lyig mindenkit . Ennek kereté n belü l á prilis-
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ban a Fö ld napjá t ü nnepeltü k, má jusban a Madarak , fá k napjá t , megbeszé ltü k mié rt fontos , hogy vé djü k a Fö ldet, az á llatokat, a fá kat,
milyen kö lcsö nhatá sban vannak
egymá ssal, mi tö rté nik , ha ezek
kö zü l bá rmelyikre ká ros hatá sokat
gyakorol a kö rnyezet , hogyan hat
ez ki mindnyá junkra, vé gezetü l
miké nt tehetü nk é rtü k bá rmit ,
hogy ó vjuk. Rajzok, ú jrahasznosı́tható já té kok szü lettek, má sok virá got vagy nö vé nyt ü ltettek é s gondoztak vagy é pp a madarakró l ké szı́tettek meg igyelé st, rajzokat,
vagy etető ket raktak ki. Mindezekben nagy segı́tsé gü nkre voltak a
szü lő k, amié rt nagy kö szö nettel
tartozunk, hogy megkö nnyı́tetté k
amú gy sem kö nnyű helyzetü nket.
Versenyek is zajlottak ezekben az
embert pró bá ló idő kben, ı́gy sikerü lt Spá nyik Emő ké nek a IV. osztá lybó l eljutni Nyelvé sz anyanyelvi
é s nyelvhelyessé gi verseny megyei
é s orszá gos forduló já ra , ahol kimagasló eredmé nyeket sikerü lt elé rnie, Ari Katalin tanı́tó né ni felké szı́té sé vel.Ahhoz , hogy a munká t a
lehető legnagyobb szı́nvonalon
elvé gezhessé k , pedagó gusain ré szvettek a tavaszi vaká ció ban egy
digitá lis platformokat kezelő tová bbké pzé sen, ahol megtanulhattá k haszná lni a Wordwall, Learning
Apps, Sutori alkalmazá sokat, oktatá si videó k é s má s egyé b digitalizá lt
mó dszerek haszná latá t, a Digital
Nation szervezé sé ben. Osszessé gé ben elmondhatjuk, hogy nehé z
é ven vagyunk tú l, hogy mindenki
megtette amit csak ereje, tudá sa
megengedett : gyermek, szü lő é s
pedagó gus egyará nt. Egymá s né lkü l
nem ment volna. Sokat tanultunk
egymá stó l mint kollé gá k is , de egymá stó l emberileg is egyará nt. A
kö vetkező tané v má r kö zeleg é s
nem kizá rt, hogy az eddig felhalmozott ismereteket nem-e kell tová bb
bő vı́tenü nk , de az is lehet , hogy
visszaté rhetü nk a ré gi jó l bevá lt
mó dhoz. Ami biztos, amit sikerü lt
elsajá tı́tani most, azt sikeresen beü ltethetjü k a tová bbiakba is.
Vasvári Katalin-Judit

Iskolánk napjai dióhéjban

A

hú své ti vaká ció
utá n folytató dott
az oktatá s inté zmé nyü nkben. Bá r nem a
megszokott mó don, nem az
iskolapadokban é s osztá lytermekben kö szö nthettek
bennü nket diá kjaink, hanem az internet segı́tsé gé vel lé trehozott osztá lycsoportokban vá rtá k bejelentkezé sü nket.
A kialakı́tott ó rarend szerinti tanı́tá s nagyszerű en
mű kö dö tt, igaz a virtuá lis
vilá g kiszá mı́thatatlan ezé rt
né ha tü relmetlensé get vá ltott ki a pedagó gusokbó l é s
diá kokbó l egyará nt. A tá voktatá sban lehető sé gü khö z
mé rten nagy szá mban vettek ré szt tanuló ink az ó rá -

kon,ı́gy nem okozott gondot
az é v vé gi lezá rá s sem.
A nyolcadikos diá kok jú nius
2-12 kö zö tt felké szı́tő n vehettek ré szt,amely elmé lyı́tette a megszerzett ismereteket. Ez a felké szı́tő a szigorú elő ı́rá sokat betartva,
má r az iskolá ban zajlott.
Ezutá n kö vetkezett szá mukra a nemzeti felmé rő mely
fontos a tová bbtanulá s miatt. Ezeket a vizsgá kat is iskolá nk é pü leté ben szerveztü k meg,termé szetesen itt is
kö vettü k é s betartottuk az
elő ı́rt szabá lyokat. Talá n az
ismerő s kö rnyezet,vagy az
ismerő s arcoknak kö szö nhető en nem izgultak annyira gyerekeink a vizsgá kon,
teljesı́tő ké pessé gü k is nő t
ez á ltal é s az á tmené si
ará ny is bizalomgerjesztő .
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Az utolsó osztá lyfő nö ki
ó rá kra é s az é vzá ró ra is az
interneten kerü lt sor, virtuá lisan vehetté k á t a megé rdemelt okleveleket tanuló ink.
A szü ksé gá llapot feloldá sa
utá n nagyon szű k kö rű ballagá st rendeztü nk nyolcadikos diá kjainknak, hogy szemé lyesen is eltudjanak bú csú zni egymá stó l, pedagó gusainktó l, iskolá nktó l, hisz
szá mukra itt befejező dö tt
egy korszak.
A nyá ri vaká ció ban kı́vá nunk kellemes pihené st,
kikapcsoló dá st mindenkinek, hogy szeptemberben
egé szsé gesen é s feltö ltő dve
kezdjü k az ú j tané vet.
Máté Tünde tanárnő

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

ÚJSZÜLÖTTEK

Zacota Floare
Kereszturi Tibor
Fodor Erzsé bet
Demeter Erzsé bet
Má tyá s Ildikó
Tó th Irma
Ké cz Zsuzsanna
Bogdan Dumitru
Nagy Borbá la
Bordá s Jó zsef
Egri Erzsé bet
Izso Zoltá n
Demjá n Sá ndor
Forgaciu Terezia
Farkas Sá ndor
Borbé ly Erzsé bet
Cherecheș Gavril
Molná r Má ria
Ková cs Ida
Sá ndor Má ria

79 é ves
42 é ves
62 é ves
83 é ves
50 é ves
72 é ves
70 é ves
88 é ves
80 é ves
64 é ves
80 é ves
47é ves
66 é ves
66 é ves
58 é ves
83 é ves
57 é ves
81 é ves
51 é ves
84 é ves

Erkené z
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Erselé nd
Ersemjé n
Erkené z
Erselé nd
Ersemjé n
Erkené z
Erselé nd
Ersemjé n
Erkené z

Balogh Ismael
Bű tö s Bence Zalá n

Erkené z
Ersemjé n

Fü lö p Sarolta
Balá zs Adá m Ferenc
Bakró So ia Maita
Bakró Ozan Kristó f
Mă rcuț Já zmin Natá lia
Balog Alina Petra
Cozac Csilla Raveica

Ersemjé n
Erselé nd
Erkené z
Erselé nd
Erselé nd
Erkené z
Erselé nd

Sá nta Dá vid

Ersemjé n

Gratulálunk!

Nyugodjanak békében!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Mă rcuț Sebastian Dumitru
Gâ rdan Florin Gabriel
Szabó Jó zsef Istvá n
Rá cz Csaba Norbert
Balog Adá m

Cozac Beatrix Mó nika
Komá romi Brigitta Gyö ngyi
Orosz Anca Elisabeta
Lakatos Elvira Jenna
Hamza Mó nika Tı́mea

Erselé nd
Ersemjé n
Ersemjé n
Ersemjé n
Erselé nd

Sok boldogságot kívánunk!

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
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!
12

