
 

  

Érsemjén Község Önkormányzata és 
az Érsemjéni Hírmondó szerkesztői  

áldott karácsonyt és örömökben 
gazdag új évet kívánnak minden 

kedves olvasónak! 
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A z advent igehirde-
tése Isten ígéretei-
re tekint. Istennek 
komoly ígéretei 

vannak, amelyek az advent-
ben Jézus Krisztusra mutat-
nak. Az advent lényege pedig 
az, hogy az ígéretekben meg-
próbálunk eljutni a szabadító 
Krisztusig. Isten ígéreteiről 
beszél az egész Ószövetség. 
Ezeknek az ótestamentumi 
igéknek a lényege is az Úr Jé-
zusra utalnak. Valójában min-
den Krisztusban lesz érthető 
valósággá. Várakozás, s az Ő 
szabadítása utáni vágyakozás 
az első adventben beteljesült. 
Ő valósággá lett történelmünk 
egy bizonyos időszakában, 
mert megszületett… azóta 
menthetetlen és hiábavaló 
minden kételkedés vagy hitet-
lenség. 
Kivétel nélkül mindenkit 
érint az a tény, hogy Jézus 

világunkba érkezett az első 
karácsonykor. A szabadítás 
világos minden lélek számá-
ra: Ő megment minden em-
bert a világ, a sátán, s a ma-
gunk gyarló kísértései alól. De 
az Ő megmentő szeretete iga-
zából csak azoké lehet, akik 
Őt igaz hittel befogadják és 
szolgálják! 
Közelebbi akkor lesz ez a 
tény, amikor azon gondolko-
zunk el: van-e személyes meg-
térésem, s megtörtént-e az én 
életemnek előtte való meg-
alázkodása?! Ezért hív Isten 
igéje bennünket erre: 
„Készítsétek meg az Úrnak 
útját…”. Ezért szolgált Keresz-
telő János is, az útkészítő, hi-
szen ő szakértője volt annak, 
miként kell és lehet Jézust 
elfogadni, eleibe menni. János 
tudta a mennyek országa kö-
zeledéséről, hogy ez Jézusban 
lett valósággá. Látjuk őáltala, 

hogy érhet karácsony szegé-
nyen is, nyomorúság és szük-
ség közepette is lehet örülni. 
Adventi öröm és várakozás 
akkor lesz igazi, amikor Krisz-
tus második eljövetelére te-
kint. 
A megszületett és éltünkben 
is csodálatosan munkálkodó 
Krisztus, el fog jönni dicsősé-
gesen ítélni élőket és holtakat. 
Másodszor már nem úgy fog 
jönni, ahogy először érkezett. 
Meglátják Őt azok, akik által-
szegezték, akik csúfsággal il-
lették és azok is, akik kétel-
kedtek Benne. Az advent cél-
ja, hogy mindenki Őt várja és 
ebben a várakozásban szíve 
készen álljon. 
Áldott Ünnepet kívánok min-
denkinek! 
 

Csáki Andrea Márta 
református lelkipásztor 

„Készítsétek meg az Úrnak útját,  
egyengessétek meg az Ő ösvényeit”  
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2 016-ban szimboliku-
san nagykorúvá érett 
községünk legjelen-
tősebb kulturális- és 

szórakoztató programsoroza-
ta, az Érsemjéni Falunapok, 
hiszen az augusztus 19-21. 
között lezajlott rendezvények 
a 18. alkalommal kerültek 
megrendezésre. Pontosan 18 
évvel ezelőtt indult útjára az 
a kezdeményezés, amelyik a 
kezdeti útkeresésből mára a 
térség egyik vonzó esemény-
sorozatává fejlődött. 
A kezdeti elképzelés, amely 
szerint a szervezők egy olyan 
rendezvényt álmodtak meg, 
amelyik minden korosztály 
számára kikapcsolódási lehe-
tőséget nyújt, ugyanakkor 
helyet ad a lakosság kulturá-
lis igényeinek kielégítéséhez 
is, napjainkra már hagyo-

mánnyá vált. Olyan hagyo-
mánnyá, amelyikben a sport, 
a gyerekprogramok, a köny-
nyű- és népzene, a modern- 
és néptánc, a nagyjainkra 
való emlékezés már túlmu-
tatnak a szórakoztatáson és 
településünk hírnevét öregbí-
tik. 
Az augusztus 19-vel, péntek-
kel induló három nap első 
programja a szomszédos tele-
pülés, Érmihályfalva Móka 
amatőr színjátszó csoportjá-
nak vendégszereplésében 
előadott Csak kétszer vagy 
fiatal című vígjáték volt. A 
darabot a Fráter Lóránd mű-
velődési otthonban tekinthet-
ték meg az érdeklődők.  
A sportesemények szombatra 
összpontosultak, helyesebben 
szombaton teljesedtek ki. Eb-
ben az évben ugyanis a szo-

kásos kispályás labdarúgó 
bajnokság mérkőzései már a 
falunap hetének elején meg-
kezdődtek, a szombati nap 
tulajdonképpen a dobogó kü-
lönböző fokainak megszerzé-
séért folyatott küzdelmekről 
szólt. Az összesen nyolc csa-
pat közül a következő részt-
vevőknek sikerült kupát sze-
rezniük: Old boys (1. hely), 
Nyírbélteki Válogatott (2. 
hely), Sasok (3. hely) és 
Unirea (4. hely). Szintén 
szombaton, a meccsekkel 
szinte párhuzamosan zajlott 
le a nemzetközi fogathajtó 
verseny, amely a következő 
eredményeket hozta. Aka-
dályhajtás: 1. hely Sziki Sán-
dor (Hodos), 2. hely Bede Mi-
hály (Diószeg), 3. hely Tóth 
János (Tamási), 4. hely Máté 
Lajos (Árpád), 5. hely Tóth 

Ünneplés a  
hagyomány jegyében 
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Vivien (Tamási), 6. hely 
Prezsmer Károly (Árpád).  
Díjhajtás: 1. hely Bede Mi-
hály, 2. hely Sziki Sándor, 3. 
hely Tóth János, 4. hely 
Prezsmer Károly, 5. hely Má-
té Lajos, 6. hely Tóth Vivien. 
Kiss Zoltán és Kiss Sándor 
(Sarkad) pedig emléklapot 
vehettek át. 
Míg a felnőttek a sportesemé-
nyeket követték, a gyerekek a 
falunapra már kövezett sétá-
nyokkal, ízléses lócákkal és 
díszvilágítással otthonosabbá 
varázsolt Népkertben talál-
hattak maguknak tartalmas 
elfoglaltságot. De a gyerekek 
délutánra sem hagyták magá-
ra az árnyas Népkertet, első-
ként az óvodások és iskolások 
táncprodukciói vonzották a 
színpad elé a nézőket, majd a 
gyermek néptánc-gála tánco-
sai vonták magukra a figyel-
met.  
A zenés műfajok kedvelőit a 
margittai Daróczi Kármen 
szórakoztatta meglehetősen 
színes repertoárral, majd 
nemcsak a füleket, de a sze-
meket is gyönyörködtették a 
Tini Dance Center táncosai. 
Nem arattak kisebb sikert a 
hasonló műfajban remekelő 
Fresh Dance ifjú táncosai 
sem. 
Az est sztárvendégeit, Kristóf 
Katalint és Milánt a Playtime 
együttes ez úttal is remekül 
sikerült koncertje vezette be. 
A hajnalig tartó szabadtéri 
diszkót, amelyhez Dj Rubber 
keverte a zenét, a szolidabb 
műfajt játszó Sanzon zenekar 
örökzöldjei előzték meg. 
A vasárnapi nap délig a ha-
gyományok jegyében telt, a 
lovas hívogatók a Népkertbe 
invitálták a falu népét, ahol 
Balázsi József polgármester 

köszöntötte az ünneplőket, 
majd Cseke Attila parlamenti 
képviselő (RMDSZ), illetve őt 
követően Pásztor Sándor, a 
Bihar megyei önkormányzat 
elnöke mondtak beszédet. Az 
ökumenikus istentisztelet 
után ebben az évben is átad-
ták a portájukra legtöbb gon-
dot fordító lakosok jól megér-
demelt díjait. A helyezéseket 
külön táblázatban közöljük. 
Mint minden évben, ez úttal 
is a Kazinczy szobor körül 
folytatódott az ünneplés. Ba-
lázsi József polgármestert 
követően Borsi Imre Lóránt, 
a Bihar megyei RMDSZ szer-
vezet ügyvezető alelnöke 
mondott ünnepi beszédet, 
amelyikben kiemelte, hogy a 
falu lakói méltó módon őrzik 
és ápolják nagy szülötteik 

örökségét. Az emlékünnepség 
után megkoszorúzták Kazin-
czy 1907-ben állított mell-
szobrát.  
A délutánt show-tánc bemu-
tatók és néptánc gála nyitot-
ták, később az M.M. Pódium 
művészei léptek színpadra 
egy csokornyi operett sláger-
rel. A Wrong Way rock banda 
keményebb hangvételű kon-
certjét követő hangulatot a 
mifelénk minden korosztály 
által ismert Zoltán Erika slá-
gerei lágyították. A koncertek 
befejeztével a Control Dance 
tánc-showját követhettük 
nyomon. Akik még bírták 
szuflával, a tűzijátékot köve-
tően diszkózhattak a Nép-
kertben. 
 

Csorba Sándor 

A Legszebb porta verseny 2016-os díjazottjai 

Helyezés A díjazott neve 
Település és  

házszám 

I. 

Csiri Sándor Érsemjén, 151 szám 
Csiri Gábor Érsemjén, 530 szám 
Szilágyi Sándor Érsemjén, 573 szám 
Kaba János Érselénd, 177 szám 

II. 

Bilibók Katalin Érsemjén, 430 szám 
Tivadar László Érsemjén, 620 szám 

Szász József Érsemjén, 624/a szám 

Stéfán Ottó-Gyula Érsemjén, 370 szám 

Badar Zsuzsanna Érsemjén, 490 szám 

Munkácsi Gyöngyi Érsemjén, 386 szám 

Hamza Sándor 
Kálmán 

Érselénd, 261 szám 

Miclăuș Gheorghe Érkenéz, 331 

III. 

Czirják Gábor Érsemjén, 427 szám 

Oláh János Érsemjén, 541 szám 

Gerő Ilona Érsemjén, 108 szám 

Garbacz László Érsemjén, 368 szám 

Nagy Ferenc Érsemjén, 234 szám 

Szellő Gábor Érsemjén, 237 szám 
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2 016. október 23-án, 
vasárnap 
Érsemjénben és a 

hozzá tartozó Érselénden 
hármas ünnepet ült a község 
lakossága. 12 órai kezdettel 
az új délutáni iskolaközpont 
és emléktábla megáldását 
ünnepelték Semjénben, ez 
után az érseléndi római ka-
tolikus templom megáldásá-
ra került sor - ennek felújítá-
sát követően, valamint szin-
tén Érsemjénben emlékeztek 
meg a 15. aradi vértanúról, 
Kazinczy Lajosról, ugyanak-
kor az 1956-os forradalom 
hősei előtt is fejet hajtottak. 
Az első ünnep 12 órakor kez-
dődött a Kazinczy Ferencről 
elnevezett általános iskola 
udvarán. Az Érsemjéni Hír-
mondó olvasói a korábbi 
számokban már értesültek a 
helyiek által Gyetkó-iskola 
néven emlegetett, volt római 
katolikus felekezeti iskola 
felújításáról, amely uniós 
források felhasználásával 
volt lehetséges. Ennek hiva-
talos átadását és megáldását 
ünnepelték a helybeliek. Az 
eseményt Balázsi József pol-
gármester szavai nyitották, 
aki Böcskei László megyés-
püspöknek adta át a szót. Az 
egyházi elöljáró arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az okta-
tás milyen jelentős a társa-
dalom életében és hogy mi-
lyen értékesnek tartja a csa-
ládok, az oktatási intézmé-
nyek, világi vezetők és egy-
házak ehhez hasonló össze-
fogását. Ezt követően megál-
dotta az épületet, majd az 

emléktáblát is, mivel ebben 
az épületben működött egy-
kor (1948-ig) a falu római 
katolikus iskolája, és egyéb 
épület híján 1937-ig itt tar-
tottak szentmiséket is, míg 
Semjén önálló plébánia nem 
lett és saját kápolnát rendez-
hetett be. A római katolikus 
közösség imáit követően a 
érsemjéni református lelki-
pásztor, Csáky Márta is Isten 
áldását kérte az egybegyűl-
tekre, a község lakóira. Az 
ünnepségen az iskola diákjai 

is felléptek egy zenés műsor-
ral. 
Az új intézmény működteté-
sét a helyi Schola Iuventutis 
Egyesület vállalta magára az 
önkormányzat hathatós tá-
mogatásának örvendve. 
Az avatóünnepség után az 
ünneplők egy része 
Érseléndre vonult, ahol a 14 
órakor kezdődő szentmise 
keretén belül Böcskei László 
megyéspüspök a felújított 
érseléndi templomot is meg-
áldotta, amelyet a Nagyvára-

Hármas ünnepség  
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di Római Katolikus Püspökség 
és a helyi önkormányzat kö-
zös támogatásával renoválhat-
tak.   A munkálatok a temp-
lombelső tereit, továbbá a to-
rony szintén belső felületeit 
érintették.  
A Semjénben maradók a Frá-
ter Lóránd művelődési házba 
vonultak át, hogy megemlé-
kezzenek a magyar történe-
lem két legsötétebb és mégis 
legtündöklőbb momentumá-
ról, ezek hőseiről: az 1848-as 
szabadságharcról és az 1956-
os forradalomról.  
A megemlékezést Balázsi Jó-
zsef polgármester szavai nyi-
tották, akit Borsi Imre Lóránt, 
a Bihar megyei RMDSZ szerve-
zet ügyvezető alelnöke köve-
tett a pulpitusnál. Borsi Né-
meth Istvánnak, a székesfe-
hérvári Krajczáros Alapítvány 
kurátorának adta át a szót. 
Németh örömének adott han-
got amiatt, hogy a semjéniek 
és a fehérváriak színvonalas 
ünnepéhez új intézmények is 
csatlakoztak: bemutatta Nagy 
Pétert, a komáromi 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc 
Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület vezetőjét. Az anya-
országiak részéről ez úttal is 

Mátyus Istvánné szavalt, ez 
alkalommal Petőfi Magyar 
vagyok című költeményét ad-
ta elő. A megemlékező rendez-
vény következő fellépői az 
Érsemjéni Kazinczy Ferenc I-
VIII osztályos iskola diákjai 
voltak. Műsorukkal az 1848-
1849-es események forgatagos 
világába invitálták a hallgató-
ságot, külön kidomborítva 
Kazinczy Lajos alakját. 
Őket az Ezüstperje néptánc-
csoport tagjai váltották a szín-

padon. Megmutatták, hogy a 
rendhagyó tematikájú műso-
rok sem teszik próbára őket, 
hiszen a táncegyüttes életében 
első alkalommal tisztelegtek 
emlékműsorral az 1956-os 
forradalom hősei előtt. Műso-
rukat ezúttal is profikat meg-
szégyenítő módon mutatták 
be. 
A ünnepségsorozat végső mo-
mentumaként a semjéni em-
lékmúzeum udvarára vonul-
tak az emlékezők. Itt rövid, de 
tiszteletteljes megemlékezés 
következett: Csáki Márta 
érsemjéni református lelki-
pásztor szavai és imája után a 
Krajczáros alapítvány, a helyi 
önkormányzat, az iskola és 
egyházak, illetve a Bihar me-
gyei RMDSZ szervezet képvi-
selői megkoszorúzták Kazin-
czy Lajos 2010-ben állított em-
lékművét. A Kazinczy Lajos 
megemlékezést a hagyomá-
nyoknak megfelelően a szé-
kesfehérvári Kocsán István úr 
harmonikajátéka és katonada-
lai zárták, amely előadásba ez 
úttal is bekapcsolódhattak a 
résztvevők.  

Csorba Sándor 

https://www.facebook.com/Az-184849-es-Forradalom-%C3%A9s-Szabads%C3%A1gharc-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet-1075124982522426/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Az-184849-es-Forradalom-%C3%A9s-Szabads%C3%A1gharc-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet-1075124982522426/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Az-184849-es-Forradalom-%C3%A9s-Szabads%C3%A1gharc-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet-1075124982522426/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Az-184849-es-Forradalom-%C3%A9s-Szabads%C3%A1gharc-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet-1075124982522426/?ref=page_internal
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Újabb sikeres év az  
emlékkönyvbe 

2 016 májusától ugyan-
azon év decemberéig 
ismét telítve volt az 
Ezüstperje néptánc-

csoport határidőnaplója, ha 
annyira nem is  mint a 2010-
es évek elején, de jutott erre 
az évre is elég feladat, munka 
és persze szórakozás is. 
A baráti kapcsolatok kialakí-
tása, a már meglévők ápolása 
és megőrzése fontos feladat 
lehet, ha a néptáncosok nagy 
családjában akar élni tovább 
egy csoport. Ezeket szem előtt 
tartva vett részt az Ezüstperje 
néptánccsoport az alábbi ren-
dezvényeken: 
 a Tóti községben megren-

dezett majálison, majd a  
szüreti bálon, ahol tavasz-
szal az ifjúsági csoport, 
ősszel pedig a felnőtt csa-
pat szórakoztatta a helyie-
ket  

 május hónapban a szom-
szédos Érmihályfalván a 
Nyíló Akác napok keretén 
belül megrendezett nép-
tánc találkozón vettünk 

részt, ápolva ezzel és 
megtisztelve a Nyíló Akác 
néptánccsoportot, 

 július elején a XIV. Partiu-
mi Néptánctalálkozón, 
Micskén az ifjúsági cso-
port ápolta a már egy év-
tizede kialakult baráti 
kapcsolatot a micskei 
Görböc néptánccsoporttal 

 augusztus hónapban a 
Monospetri Falunapokon 
lépett fel mindkét korosz-
tályú csoport, amely kö-

szönhető a monospetrii 
Bábota néptánccsoporttal 
kialakult baráti viszony 
mélyülésének is. 

 augusztus közepén mi 
lehettünk a kiválasztot-
tak, hisz a facebookra fel-
töltött video anyagok és a 
csoport tevékenységét 
tükröző fotók alapján, a 
püspökladányi TÁDÉ nép-
tánccsoport vezetője az 
Ezüstperjét hívta meg, 
hogy képviselje Romániá-
ból a magyarságot a Ladá-
nyi nyár rendezvény ke-
retén belül megrendezett 
III. TÁDÉ Nemzetközi 
Néptánc Találkozón.  

Három napig vendégeskedtek 
az ezüstperjések Püspökla-
dányban, ahol a szervezők 
nagy szeretettel, egész napos 
programmal fogadták a részt-
vevőket. A programok között 
szerepelt városnézés,  a helyi 
múzeum meglátogatása, 
strandolás, de jutott idő is-
merkedésre a TÁDÉ csoport 
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táncosaival és nem utolsó sor-
ban a más országokból érkező 
csoportok tagjaival, így a Ta-
licska Néptáncegyüttes tagjai-
val Horvátországból, a Csan-
tavéri Mendicus tamburaze-
nekarral Szerbiából és a 
ladányi CSIMI Handa Banda 
népi zenekarral. 
Szeptember hónapban az ifi 
csapat ápolta Érsemjén köz-
ség határon túli testvér tele-
pülési kapcsolatát Bagamér-
ban a falunapokon. 
Októberben ismét határon 
túli rendezvényen szerepel-
tünk, amellyel baráti  kapcso-
latunkat ápoltuk Nyírábrány 
községgel. 
November közepén a felnőtt 
csoport néhány tagjával a fü-
löpi Búzavirág néptánccso-
port 10 éves születésnapi ün-
nepségén vettünk részt, ápol-
va ezzel a csoportok közti jó 
baráti kapcsolatot. 
A találkozókra, fesztiválokra 
való utazások mellett 
Érsemjénben is mindig helyt-
áll a csoport a kulturális ren-
dezvények, nemzeti ünnepek 
alkalmával. Idén sem volt ez 
másképp kezdve március 15. 
nemzeti ünnepünkkel, majd a 
XVIII. Falunapokon keresztül 

az október 23. ünnepséggel 
bezárólag, amikor ünnepi elő-
adásukban az idén 60 éves 
1956-os budapesti események 
felidézésén volt a hangsúly. 
A csoport határidőnaplójában 
kétévente szerepel a  Bihar 
megyei Ki Mit Tud! tehetség-
kutatón való bejegyzés, így a 
2014-es után idén ismét meg-
mérettették magukat, de már 
csak felnőtt kategóriában, 
hisz az eddigi versenyeken 
sikeresen szereplő gyermek-
csoport tagjai igencsak oda-
nőttek az egyre apadó szám-

mal működő felnőtt csoport 
mellé. Az érmihályfalvi selej-
tezőn való továbbjutás után, a 
nagyváradi középdöntőn jól 
szereplő ifi csapat sikeresen 
betáncolta magát a döntőre, 
ahova már a felnőtt csoport 
tagjaival közösen készített 
előadásukkal mindenféle dí-
jat elhoztak amit csak lehe-
tett.  
Sikereik titka áldozatos, lel-
kes, kitartó munkájukban rej-
lik! 

Sütő Judit 
néptánc oktató 
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S zeptemberben újra 
kinyílt az óvodánk 
kapuja. Az óvó né-

nik szorgos keze által feldí-
szített csoportszobákat be-
népesítette az apró gyerek-
sereg. 
Az első napokban a kiscso-
portosok könnyes szemmel, 
sírdogálva engedték el szü-
leiket. A barátságos környe-
zet és az óvó nénik kedves-
sége segítette őket a beillesz-
kedésben. 
A középső- és nagycsoportos 
óvodások már bátrabban 
tértek vissza kedvenc játéka-
ikhoz és pajtásaikhoz. 
Októberben a jó időnek kö-
szönhetően hosszú séták al-
kalmával figyelhették meg 
ovisaink a természet válto-
zásait, őszi faleveleket és 
terméseket gyűjtöttek, me-

lyeket a tanulási és óvodán 
kívüli tevékenységeken fel-
használtak.  
Nagyon sok új ismeretet sa-
játítottak el az őszi gyümöl-
csökről, zöldségekről. Bizto-
sítottuk a szervezetük vita-
min utánpótlását a gyü-
mölcs- és zöldségsaláták 
kóstolása során. 
Mivel a mesék világa na-
gyon közel áll a gyermeki 
lélekhez, két alkalommal is 
nagy örömmel vettek részt a 
bábszínházas előadásokon. 
Az óvodai életben fontosnak 
tartjuk a hagyományok őr-
zését, ezért lelkesen készül-
tünk a Márton napra is. A 
gyerekek megismerhették 
Márton püspök életének tör-
ténetét, ludas énekeket ta-
nultak, ludat készítettek pa-
pírból - különböző techni-
kákkal. Márton napján a há-

rom csoport kisóvodásai 
együtt játszottak ludas népi 
gyermekjátékokat. A nap 
végén jóízűen fogyasztották 
el a libazsíros kenyeret. 
November harmadik heté-
ben „Együtt a békéért” cím-
mel szerveztünk szórakozta-
tó tanítási tevékenységeket, 
melyeken a gyerekek meg-
érthették a béke fontosságát. 
A várakozás idejét élik most 
óvodásaink. Hamarosan 
megérkezik hozzájuk a 
nagyszakállú Télapó, aki 
várhatóan megtölti zsákját 
mindenféle jóval, melyből 
minden jó gyerek kaphat 
majd. Természetesen az 
ajándékokért cserében min-
den csoport színes műsort 
mutat be a jóságos Télapó-
nak. 
 

Az Óvónők 

Betekintés óvodánk  
hétköznapjaiba  
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N agyon gyorsan 
elrepült a nyári 
vakáció. Észre 

sem vettük, s már újra ott 
álltunk a nagy iskola udva-
rán az új tanév kezdetén. 
Emlékeinkben még a nyár 
szikrázó napsütése, de már 
felkészültünk az új kezdetre.  
Ha a nyárra gondolunk, az is 
tele van élményekkel. Akkor 
is találkoztunk egymással 
tanítók és kisdiákok, hisz a 
Falunapokra hetekig közö-
sen készülődtünk. Minden 
osztály színpadra lépett, mó-
kás táncokat mutattak be két 
napon is egymásután.  
De volt olyan osztály is, 
amely osztálykirándulást 

szervezett. A III. osztályosok 
Nagyváradra vonatoztak, 
amely már önmagában is 
nagy élmény volt. Ott megte-
kintették a város nevezetes-
ségeit és ellátogattak az állat-
kertbe.  
Hagyomány már nálunk, 
hogy ilyenkor a szülőkkel 
együtt kirándulunk. Így na-
gyobb az élmény, összetar-
tóbb az osztályközösség.  
Mostanra pedig már javában 
görgetjük magunk előtt  ezt a 
tanévet, magunk mögött 
hagyva máris több iskolai és 
iskolán kívüli tevékenységet.  
Szeptemberben egy, a szí-
vünkhöz nagyon közel álló 
emléknapot ültünk: a Ma-
gyar Népmese Napját. 

(szeptember 30., Benedek 
Elek születésnapja) Ezen a 
napon minden a népmeséről 
szólt: meséket olvastunk, 
mondtunk, lerajzoltuk a ked-
venc meseszereplőket, mese-
filmet vetítettünk. 
Pár nap múlva, október 5-én 
ünnepeltük a Nevelés Világ-
napját. Ezen a napon az 
iskola minden osztálya tevé-
kenységeket szervezett. Be-
szélgettünk a tanulás fontos-
ságáról, a nevelésről, az isko-
la fontosságáról. Plakátok 
készültek, rajzok és fogalma-
zások olyan címmel, hogy 
„Ha én lennék a tanító né-
ni…”, „Ha én lennék az igaz-
gató…”. Volt fordított óra is, 
amikor egyes diákok vették 
át a tanító néni/bácsi szere-
pét. 
Október 6-án osztályszin-
ten megemlékeztünk az ara-
di 13 vértanúról. A III. osz-
tályosok a kis iskola folyosó-
jára egy emlék-falat készítet-
tek, amelyen képek, versek, 
illusztrációk szerepeltek a 
hősökről, valamint azok ne-
vei, piros-fehér-zöld színben. 
Természetesen részt vettünk 
a község nagy ünnepségén is, 
október 23-án, amikor is 
együttesen ünnepeltük a vér-
tanúk mellett Kazinczy Lajos 
tábornokot és az ‘56-os For-
radalom hőseit. 
Október 24-én rendezték 
Érmihályfalván a „Mesék 
szárnyán” című mesevetél-
kedőt. Ezen a II-III-IV. osztá-
lyosok vettek részt, négyes 
csapatokat alkotva. II. osztá-

„Minden ősz egy újabb kezdet…” 
Iskolai mindennapok az I-IV osztályban  
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lyosok, Vasvári Katalin Judit 
tanítónő versenyzői: Munká-
csi Anett, Truszkai Cristian, 
Munkácsi Márk, Albert Ta-
mara, Györki Henrietta, 
Ursui Sára, Robotin Vanessza 
és Hodák Nándor. 
Harmadikosok, Vanyó-
Kecskés Éva tanítónő tanít-
ványai: Láng Natália, Nagy 
Mary Anett, Boda Gabriella 
Orsolya, Spányik Adrienn-
Tünde, Pap Nikoletta, Gazsi 
Ágota, Takács Nikoletta- Ka-
talin, Țifra Bianka. 
Negyedikesek, Ari László ta-
nítványai: Egeresi Csenge, 
Rațiu Zsanett, Tasi Letiszia, 
Bersenszki Patrik.  
Tanítványaink mindannyian 
kiválóan megállták a helyü-
ket. Az induló öt csapatból 
négy továbbjutott a decem-
berben megrendezendő má-
sodik fordulóba. 
Ugyancsak október hónap-
ban diákjainkkal részt vet-
tünk a Nagyváradi Tánc-
együttes előadásán, amely-
nek címe „Pomádé király új 
ruhája” volt. 
Mindenszentek ünnepéhez 
közeledve beszélgettünk an-

nak jelentőségéről, a helyi- 
és más vidékek szokásairól, 
az őszi vakáció után pedig a 
gyerekek elmesélték ezzel 
kapcsolatos családi élménye-
iket. 
Ahogy véget ért az őszi pihe-
nés, több jeles napot is meg-

ünnepeltünk. 
November 11. Márton Nap-
ja : ebből az alkalomból 
megismertettük a gyerekek-
kel Márton legendáját s eh-
hez kapcsolódó kézimunká-
kat készítettünk. Összeállítot-
tunk egy népdalcsokrot is 
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libákról, ludakról, s beszél-
gettünk ennek a napnak ha-
gyományairól, időjós megál-
lapításairól. Készítettünk egy 
olyan szólás- és közmondás-
gyűjteményt is, amelyek a 
Márton Napról, vagy a libák-
ról szólnak.  
November 14-én a Magyar 
Nyelv Napját ünnepeltük. 
Minden osztály versekkel, 
olvasmányokkal tisztelte 
meg ezt az eseményt, volt 
közös versmondás, olvasás 
és éneklés is az iskola könyv-
tárában. Beszélgettünk a 
magyar nyelv szépségeiről, 
bemutattuk a gyerekeknek 
több magyar író és költő arc-
képét is.  
November 14-18 között a 
béke fontosságával kapcso-
latosan tartottunk tevé-
kenységeket. Országosan 
elrendelt tevékenységsorozat 
volt ez, amelyet minden osz-
tály más és más napon tar-
tott meg a hét folyamán. Ké-
zimunkák születtek, rajzok 
és fogalmazások, arról, hogy 
az egyetértés és a békés 
együttélés mennyire fontos 
mindenki számára. 
November 18-án harmadik 
alkalommal került megren-
dezésre Érsemjénben a Mé-
zes Reggeli elnevezésű ese-
mény, amely Szlovéniából 
ered és nálunk mindig Balá-
zsi József polgármester úr 
méhész minőségében szer-
vez meg a gyerekeknek. Kö-
zel 130 kisiskolás gyűlt össze 
a „Fráter Lóránd” Művelődé-
si Ház ebédlőjében. A polgár-
mester úr beszélt a gyere-
keknek a méz eredetéről és 
annak egészségre gyakorolt 
jótékony hatásairól, majd 
méz-kóstolás következett. 
Többféle virágmézből vá-
laszthattunk, és egy jókora 
lépes-méz is pillanatok alatt 

elfogyott. Az eseményről a 
gyerekek egy Mézes Napló-
val távozhattak, amelyet ki-
töltöttünk és visszajuttattunk 
a szervezőkhöz. A legügye-
sebb osztály a későbbiekben 
jutalomban részesül. 
November 25. a diákok szá-
mára iskolaszüneti nap volt. 
Mi tanítók viszont nagyon is 
készültünk erre a napra, 
mert nálunk került megren-
dezésre a soron következő 
módszertani-pedagógiai kör. 
Témája a 
Tanügyminisztérium és a 
Tanfelügyelőség által elren-
delt „A modern pedagógus 
megváltozott szerepei, a 
változás módszerei” volt. 
Azt a feladatot kaptuk, hogy 
külön-külön egy-egy Power 
Point bemutatóval készül-
jünk kollégáink számára, 
amelyben az adott témát dol-

gozzuk fel. Az eseménynek a 
nemrég átadott „After 
school” épület adott otthont 
és közel 60 környékbeli pe-
dagógus volt jelen. Gyorsan 
telnek a hetek, minden hétre 
jut valami extra tennivaló. 
Közben persze tanítunk, ta-
nulunk, mert hiszen ez a fő 
feladatunk. Emellett már a 
téli ünnepekre készülődünk, 
meg a soron következő ver-
senyekre, a Fürkész-re, a me-
sevetélkedőre. Hamarosan 
jön a Mikulás, itt a Kará-
csony, s nekünk még annyi, 
de annyi a dolgunk… 

Áldott szép Adventet 
és Kellemes Ünnepeket kívá-
nok minden tanító nevében! 

 
Vanyó-Kecskés  

Éva Andrea  
tanítónő  
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S zeptember 12-én új-
ra megszólalt isko-
lánk csengője, jelez-
ve a 2016-2017-es 

tanév kezdetét. 
 Iskolánk diákjait az 
intézmény igazgatói és köz-
ségünk polgármestere kö-
szöntötték. A tanévkezdéskor 
a diákokat a nyár folyamán 
előkészített osztálytermek 
várták, pedagógusaink pedig 
lendülettel vetették bele ma-
gukat az új tanév kihívásai-
ba. 
 Iskolánk mindennap-
jait változatos tevékenysége-
inkkel próbáltuk színesebbé 
tenni. 
 Október 5-én a Neve-
lés Világnapjára hívtuk fel 
diákjaink figyelmét különbö-
ző tevékenységek által, ki-
hangsúlyozva a nevelés és 
oktatás fontosságát. 
 Október 15-én kiállí-
tást szerveztünk diákjaink 
alkotásaiból melynek témája 
a falusi nők élete. 
 Október 16-án diákja-
ink egy része az Egészséges 
Táplálkozás Világnapja alkal-
mából kerekasztal beszélge-
tés alatt kihangsúlyozták a 
helyes táplálkozás fontossá-
gát. A tevékenység végén 
gyümölcssalátát készítettek 
melyet jóízűen elfogyasztot-
tak. 
 Figyelve diákjaink 
testi fejlődésére, Lakatos Já-
nos testnevelő tanár külön-
böző versenyeken vett részt 
tanulóinkkal. Október 18-án 
került megrendezésre a táv-
futás körzeti szakasza 
Érmihályfalván. A résztvevő 
hat diákunk közül öt tovább-
jutott a megyei szakaszra. A 

800 méteres távon diáklá-
nyunk a dobogó legmaga-
sabb fokára álhatott fel. A 
továbbjutott diákjaink októ-
ber 28-án, Nagyváradon 
mérhették össze képességei-
ket a verseny megyei szaka-
szán. Részvételi oklevéllel és 
egy megyei nyolcadik helye-
zéssel térhettek vissza hoz-
zánk. Szintén a testnevelő 
tanár irányítása alatt isko-
lánk kézilabda- és foci csapa-
ta részt vettek a bajnokságok 
körzeti szakaszán. 
 Hagyományainknak 
eleget téve, október 23-án 
iskolánk tanulói részt vettek 
egy kulturális műsoron me-
lyet Kazinczy Lajos emlékére 
szerveztek. A zenés-verses 
összeállítással a tanulók és 

felkészítő pedagógusaik ke-
gyeletüket rótták le az 1848-
1849-es forradalom áldozatai 
előtt. 
 November 14-18 kö-
zött zajlott a Globális Nevelés 
Hete melynek témája: 
„Együtt a Békéért”. Ennek 
keretén belül a pedagógusok 
különböző tevékenységeket 
szerveztek osztály szinten 
melyekkel a békére való ne-
velést próbálták tudatosítani 
a gyerekekben. 
 Jövőbeli terveink kö-
zött szerepel a Mikulás Kupa 
megszervezése, valamint a 
Karácsonyi műsorunk meg-
rendezése. 

Máté Tünde és  
Szakál Tímea  
pedagógusok  

Iskolán kívül is aktívan 
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A suszter manói 

V olt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgo-
zott. Hogy, hogy nem, a végén mégis úgy tönkrement, hogy nem 
maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este ki-

szabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem so-
kat emésztette magát a jövendőn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes 
ember csak nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt. 
Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen 
az asztalán a pár cipő. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a do-
loghoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden 
szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs az a mester-
munka, amelyik különb lehetett volna. 
Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő. Fölpróbálta: éppen 
ráillett a lábára. 
- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy ta-
lálta, a suszter keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan 
annyit, hogy éppen két párra való bőr tellett ki belőle. A suszter este ezeket is 
szépen kiszabta. 
„A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - gondolta -, ráérek a dol-
gomtól.” De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő, neki a kisujját sem 
kellett megmozdítania. Vevő is akadt mind a kettőre, jól megfizettek értük, s a 
suszter, a pénzen most már négy párra való bőrt vásárolhatott. 
Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta. S így ment ez tovább 
napról napra, hétről hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész 
hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómódú ember lett belőle. 
Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a 
bőrt, aztán, mielőtt lefeküdtek, azt mondta a feleségének: 
- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki 
az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben? 
Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak 
hát nem mert előhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a 
szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy lesz, mi 
lesz. 
Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topo-
gást, izgés-mozgást hallottak; az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis 
manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához, 
fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen 
dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán varrtak, tűztek, hogy a suszter 
azt sem tudta, hová legyen ámulatában. 
A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipők 
el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. 
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Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! - eltűntek. Másnap reggel azt mondta a 
suszterné asszony: - Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba 
juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem 
fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, 
kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. 
Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csatto-
gott az olló, készültek a kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kala-
pált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipőket meg nem csinálta. Este az-
tán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra; szépen el-
rendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak 
majd a manók. 
Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz 
akartak látni. Hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szer-
számaikat és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek ör-
vendezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipőt, füty-
tyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. 
Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? 
Többet bizony nem is suszterkodunk!- énekelték; körültáncolták az asztalt, 
szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából. 
Nem is jöttek vissza soha többet. A suszternak pedig élete végéig jól ment a 
sora mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákez-
dett.  
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HALOTTAINK 

 
Nyugodjanak békében! 

 
 
Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri  
  Hivatala,  
Balázsi József polgármester 
Érsemjén, tel: 0259/356172 
Szerkesztő: Csorba Sándor 
Számítógépes tördelés: Csorba Sándor 

 
 

KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS  
TÁMOGATÁSÁVAL 
 
Készült az Europrint nyomdában.  
A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a  
felelősséget! 

ÚJSZÜLÖTTEK 

Gratulálunk! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Sok boldogságot kívánunk! 

Zacota Alexandru 76 éves Érkeznéz 
Bilibók Béla 49 éves Érselénd 
Ármós Julianna 83 éves Érsemjén 
Crauciuc Ileana 85 éves Érselénd 
Murgu Ioan 53 éves Érselénd 
Zámbó Amália  
Mónika 31 éves Érselénd 
Marhási Mária 97 éves Érselénd 
Zdroba Julianna 80 éves Érselénd 
Hosszú Ioan 53 éves Érselénd 
Homonnai István 49 éves Érsemjén 
Berényi József 94 éves Érsemjén 
Stéfán Sándor 78 éves Érsemjén 
Sandor Aurora 87 éves Érkenéz 

Tácsik Áron Érsemjén 
Szánti Natasa Regina Érselénd 

Horváth Mária Andrada Érselénd 
Potra Larisa Regina Érselénd 
Angyal Ferencz Alex Érselénd 
Balog Aliz Carmen Érselénd 
Sánta Mária Nicoleta Érsemjén 
Păcurar Flaviu Cristian Érsemjén 
Buda Zsanett Tünde Érsemjén 
Kovács Milán Érsemjén 
Bakró Krisztina Argentina Érselénd 
Pante Ignác Antoniu Érselénd 
Farkas Róbert Bobi Érselénd 
Székelyhídi Balázs Érsemjén 
Mondrut Krisztián Nicolas Érsemjén 
Balogh Ottó Boby Érkenéz 

Csányi Norbert   Bánházi Ildikó Noémi Érsemjén 
Biri Zsolt   Szabó Gyöngyi Érsemjén 
Béres Szabolcs   Vajda Beáta Érsemjén 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai 


