Bemenvén a házba...
(karácsonyi prédikáció)

Ő

k pedig… elindulának… Jézus Krisztus
születése előtt és idején Isten kozmikus dimenziókat tár az emberiség elé. Ő
csodálatos,
természetfeletti
jelenségekkel, égi csodajellel
figyelmeztet a Megváltó születésére. A csillagászok kiszámították, hogy az Üdvözítő
születése idején két bolygó, a
Szaturnusz és a Jupiter került
egy vonalba, és így egynek
látszottak. A bölcsek tudása
szerint a Szaturnusz bolygó a
Zsidó ország csillaga volt, a
Jupiter pedig a világ Urának
uralmát jelentette. E ragyogó
csillagállásból azt olvasták ki,
hogy Júdeában megszületett a
világ Ura, Királya. Ők nem
elégedtek meg a csillagok fényével, a Világ Világosságát
akarták látni. Isten az egész
világegyetemet
(univerzumot)
koordinálja,
hogy a Jézus Krisztust kereső
ember szíveket, életeket hozzá vezesse. A Gondviselő ma
is megtaláltatja Jézus Krisztus
azokkal, akik keresik őt.
Kik voltak a keleti bölcsek?
Papok, királyok, csillagjós
mágusok. Azok, akik útban
vannak Jézus Krisztus felé. Mi
is most karácsonykor a betlehemi
„jászolbölcső”
felé,
nagypénteken a golgotai kereszt felé, húsvétkor a nyitott
sír és az Ige felé igyekszünk.
Számunkra az igazi útmutató
az Ige és a Szentlélek. Kik voltak ők? Ők a csillagos ég nagy

„Ők pedig a király beszédét meghallván,
elindulának. És ímé a csillag, amelyet
napkeleten láttak, előttük megy vala mind
addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött,
ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a
csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
És bemenvén a házba, ott találák a
gyermeket anyjával, Máriával; és
leborulván, tisztességet tőnek neki; és
kincseiket kitárván, ajándékokat adának
néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel
álomban megintettek, hogy Heródeshez
vissza ne menjenek, más úton térének vissza
hazájokba.” (Mt 2, 9-12)
templomában a csillagok jóslói. E mágus papoktól az égitestek vizsgálásán a csillagok
alkotóját, teremtőjét keresték.
Azt, aki itt a földön – e káoszban – visszaállítja a kozmikus
rendet, Isten országát. A mi
magyar népünk is csillagismerő, csillagokkal barátkozó,
azokat csodáló, tisztelő, megéneklő nép. A végtelen felé,
az örök életre törekedő nép.
A keleti bölcsek földrajzilag
messziről (talán Perzsiából,
Asszíriából,
Babilóniából),
Ázsiából indultak.
Milyen úton jöttek? Ők hittek
az égi jelben, ezért a csillag
útján jöttek. Mi a hit és a reménység útján járunk. A Megváltó után a pogány népek is
óhajtoztak. Isten nekik is
megjelentette Jézus születését. A bölcsek útjának eredménye az, hogy minden való-
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di tudomány, minden igazi
bölcsesség Jézushoz vezérel.
Valójában ki vezette őket, és
ki vezet minket? Isten az, aki
az üdvösséget keresőket vezeti, és kegyelmesen eléjük jön.
A Teremtőnek nemcsak a csillagvilágra, a világegyetemre,
hanem az emberi lélekre,
életre, a megváltásra is fő
gondja van. Mindig olyan
úton járjunk, amely Jézushoz
vezet. A bölcsek kitartóan
vándoroltak, az akadályokat
legyőzték. A Jézushoz vezető
úton Isten sokszor megpróbálja a hitünket, erőnket, szeretetünket, kitartásunkat. A
Jézus Krisztushoz vezető út
egyúttal az Atyához és a
mennybe vezető út. A keleti
bölcsek engedelmeskedtek a
csillag vezetésének. Mi is engedelmeskedjünk az Ige és a
Szentlélek vezetésének, hogy

Jézushoz megérkezzünk. Vajon te, keresztyén testvérem,
hitben és lélekben elindultále Isten és országa, az örök
élet felé? Isten szent Fiában
elindult az emberiséghez, az
Ő mennyei országából e Földre. Jézus Krisztusban szolgai,
emberi formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lévén. Testté
lett. Áthidalta az Ég és a Föld
közötti távolságot. Ő az igazi
Út, aki találkozni akar velünk,
hogy megváltson és megajándékozzon az örök élettel! Követjük-e? Kövessük! Ő azt
akarja, hogy az élet, a halál, a
feltámadás és az ítélet után
ott legyünk az üdvözültek
seregében. [...]
Ez a karácsony evangéliuma,
örömüzenete. Ez a felülről
jövő öröm, mennyei öröm,
örök öröm. Megérkeztek. Isten az örök örömhöz, Jézushoz vezette őket. Általa lettek
örvendezőkké.
Ünnepünk
lényege: Istennel, Jézussal és
egymással szeretetközösségben együtt lenni; együtt örvendezni itt és az örökkévalóságban. Ha a szeretet csillaga
Jézus és a Szentlélek hiányzik
életünkből, akkor örömtelen
emberekké silányodunk. [...]
A keleti bölcsek jövetelének
célja: hogy imádják a megszületett Urat, hogy tisztességet
tegyenek, hódoljanak Jézusnak. Leborulnak: elismerik
maguk felett, Uruknak fogadják. Felismerik benne a világ
Megváltóját, a Királyok Királyát. Olyan imádattal borulnak le, amely hódolat csak
Istent illeti. Több ez, mint alázatos köszöntés. Ez Isten lélekben és igazságban való
imádata. Mi miért jöttünk
ide? Az Atya miért indított
minket
Jézushoz?
Hogy
együtt imádkozzunk, énekeljünk, hálát adjunk, adakoz-

zunk. Ez a gyülekezet feladata. Mindig az imádat alázatával közeledjünk Hozzá. És ha
megtaláltuk az Üdvözítőt, hálát adunk-e neki és az Atyának? Odaadjuk-e, amink van:
szívünket, hogy új szívet adjon; életünket, hogy örök életet adjon? A keleti bölcsek
kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat,
tömjént, és mirhát. Az arany
akkor is ma is nemcsak a gazdagságot, de a munkát, az
erőfeszítést, mások megsegítését jelentette és jelenti. A jó
illatú tömjén az imádkozásra,
az istentisztelet rendszeres
gyakorlására figyelmeztet. A
mirha: balzsam és gyógyír. De
halotti kenetnek is használták. A bölcsek a mirhával tisztességüket és hálájukat fejezték ki a megváltó Jézusnak. A
mirha minket a bűnbánatra,
az óember megöldöklésére és
megtérítésére
figyelmeztet.
Mi bűnbánattal, imádsággal
és szeretetszolgálattal kell
hódoljunk Jézus Krisztusnak,
mert Isten nemcsak imánkat
akarja igazzá tenni, hanem
magunkat, hogy méltók legyünk az örök életre, Szentháromság örök imádatára.
Nem Jézusnak, hanem nekünk van szükségünk Reá.
Amit Neki szánunk, adjuk
„kicsinyeinek”: a szegényeknek, az irgalmasságra szorulóknak és másoknak. Adjuk
Jézus szeretetét, békéjét, megbocsátását, az újjászületett
élet örömét. Továbbá mi, magyar reformátusok, ajándékozunk Jézusnak engedelmességet, egy akaratot, egységet,
hogy Ő helyébe megmaradást, megtartatást adjon. Isten mindenek felett Jézust, a
legdrágább ajándékát adja,
hogy Vele és Általa – kegyelemből, hit által – örök éle-
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tünk legyen.
És mivel álomban megintettek… más úton térének vissza
hazájukba. Isten Heródesnek
nem jelentette ki magát, mert
Heródes nem várta Jézust. A
keleti bölcsek megintettek, és
ezért Istennek engedelmeskedtek. A mennyei intelemnek fogadtak szót. Isten Jézusban eljött a világra, hogy minket életet adó, mennyei szavával örök életre Magához hazahívjon. Mi minden tarja
vissza az embert Isten országától! Mi az Ő hívására induljunk el az örök haza felé! A
keleti bölcsek a hit és remény
útján jöttek és „más úton”: a
szeretet és öröm útján mentek haza. Boldogok, mert szívükben magukkal vitték Jézust. Mi is más úton megyünk
hazafelé, mert a Krisztussal
való találkozás más útra, életre kötelez. Az Ő gondviselésével, oltalmával haladunk országa felé. Mi is vigyük szívünkben, életünkben magunkkal Jézust. Vigyük az ünnepet, az istentiszteletet, Jézust a hétköznapokba. Legyen a szeretet ünnepévé az
egész élet, hogy ne csak itt és
most legyen békesség, ajándék, öröm, szeretetközösség,
hanem a hétköznapokban is.
Ez a más út a Jézus útja. A
szeretetnek ez az útja ne múljék el az ünnepnapokkal! Jézus azért jött, hogy megtaláljon, hogy megváltson, és az
örök karácsonyban részesítsen. Ezután Vele és mindnyájan együtt menjünk mennyei
hazánkba, Isten országába!
Ámen.
Gellért Gyula,
nyugalmazott lelkipásztor
Forrás:
https://ermellek.blogspot.ro

Meglepetésekben gazdag ünnep

T

öbb, a megszokottól
eltérő, ünnepi eseménynek is tanúja
lehetett, aki részt vett a 19.
Érsemjéni falunapokon.
A rendezvénysorozat augusztus 18-án, pénteken vette kezdetét az érmihályfalvi Móka
színjátszó csoport „Kukás guru ” című bohózatával, amelyet a Fráter Lóránd művelődési otthonban tekinthettek
meg az érdeklődők.
A szombati nap a hagyománynak megfelelően főként
a szórakozás, a kikapcsolódás
jegyében zajlott. A kihagyhatatlan kispályás labdarúgó
bajnokságon kívül (melynek
eredményeiről külön cikket
közlünk) szintén a sport kategóriájába volt sorolható a
nem meglepően népszerű
roncsderbi, továbbá az Aladin Hero Team tagjainak
harcművészeti
bemutatója.
Az est sztárvendége a váradi
Fatima énekesnő volt, akinek
produkciójára természetesen

sokan kíváncsiak voltak.
A meglepetéseket a vasárnap
tartogatta. A lovas hívogatóval megkezdett nap egyik kiemelkedő momentuma az
ökumenikus
istentisztelet
volt, amelyen Csáki Márta
(református), Nagy János
(római katolikus) és Sabău
Radu (ortodox) lelkészek hirdették az igét. A program sze-
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rint a Legszebb porta „házszépségverseny” eredményhirdetése és díjainak átadása
következett volna, azonban a
helyi RMDSZ szervezet erre a
pillanatra tartogatta a már 25
éve a község élén álló Balázsi
József köszöntését negyedszázados polgármesterségének
évfordulója alkalmából. A
polgármester urat a szintén a

kezdetektől a szervezetben
tevékenykedő Csorba Terézia,
nyugalmazott tanárnő köszöntötte, de jókívánságaikat
fejezték ki, ugyanakkor gratuláltak a polgármester úrnak
Cseke Attila szenátor (RMDSZ)
és Borsi Imre Lóránd, az
RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető alelnöke is.
A meglepettségének ismételten hangot adó polgármesternek Csorba Terézia és a szenátor úr is jelképes ajándékokat adtak át.
Ezt követően került sor a fentiekben már említett díjak
átadására, amelyeket ebben
az évben a követező személyek vehettek át: Ari László
(Érsemjén), Miclaus Irina,
Goia Ioan (Érkenéz), Pál Ferenc (Érselénd) - I. helyezettek; Adorján Ilona, Keresztúri
Ferenc, dr. Máté Zsolt, Láposi
Rozália
(Érsemjén),
Ples
Alexandru, Forgaciu Terezia
(Érkenéz), Karácsony István
(Érselénd) –; II. helyezettek. A
dobogó
harmadik
fokára
Szűcs László, Szabó Ferenc
(Érsemjén) és Mészáros Mihály (Érkenéz) állhattak.
A falunapok következő megle-

petését jelképesen a központi
parkban helyet kapó Kazinczy Ferenc megemlékezésen
leplezték le, ahol a többek között felszólaló Csontos János,
volt országgyűlési képviselő
(Magyarország) jelentett be,
de Balázsi polgármester úr is
megerősített: Érsemjénben a
közeljövőben a faluban született hírességek mellszobrai
mellé az apai ágon szintén
innen származó, az 1848-as
szabadságharcban elévülhetetlen érdemeket szerzett vértanú, Kazinczy Lajosnak is
mellszobrot emelnek. Csontos
a szoborállítás költségeihez
már a bejelentés pillanatában
hozzájárult, példáját a Csiha
Kálmán emlékét felidéző házaspár, Lelik István és, neje
Berta asszony is követték.
A program a futballpályán
folytatódott az összesen 14
versenyző részvételével lezajló fogathajtó versennyel. A
megmérettetés dobogósai a
következő hajtók voltak: 1.
Fitero Petre (I. fogata, Székelyhíd), 2. Bede Mihály
(Diószeg), 3. Fitero Petre (II.
fogat) – akadályhajtás számban;
1.
Fitero
Natalia
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(Székelyhíd), 2. Fitero Petre
(I.), 3. Babó Kálmán (Várad) –
vadászhajtás számban.
A nap még számos lehetőséget tartogatott a szórakozni
vágyóknak, az est sztárvendége pedig a képernyőkről már
meglehetősen jól ismert Oláh
Gergő volt. Akit a közben kissé elzorduló időjárás nem riasztott vissza, az a Playtime
együttes koncertjét, majd a
tűzijátékot követően Dj Petivel még késő éjszakáig rophatta a táncot.
Csorba Sándor

Barangolás az Ezüstperjével!

A

z Ezüstperje néptánccsoport a legutóbbi
beszámolónkat
követően
rengeteg élménnyel gazdagodott, amiket a csoport fellépései által gyűjtött össze. Augusztus elején egy felkérésnek tettünk eleget, amikor is a
Nagyváradi Vár szabadtéri
színpadán egy harminc perces tematikus műsorral szóra-

koztattuk a közönséget, akik
egy zarándoklat résztvevői
voltak. A négyszáz lelkes közönség vastapssal jutalmazta
a csoportot a kiváló előadásért.
Következő fellépés a helyi falunapon volt, ahol mind a két
nap (szombat, vasárnap) a
néptáncgálán láthatta a közönség a gyermek-, illetve az
ifjúsági csoportot. Augusztus

6

végén immár második alkalommal kaptunk meghívást
Püspökladányba, a Tádé néptánc fesztiválra ahol három
napot tölthettünk el kellemesen.
Szeptember eleje igen mozgalmasnak bizonyult, hiszen
elsején Belényesújlakra kaptunk felkérést, a Feketekörösvölgyi Magyar Napok
keretén belül megrendezett
néptáncgálára.
Másodikán
testvértelepülésünkre, Bagamérba utaztunk fellépni, ahol
minden évben közösen ünnepeljük a község falunapját.
Harmadikán a Szatmár megyei Bogdándra buszoztunk
ahol első alkalommal lépett
fel a csoport, nagy sikert aratva. Szintén szeptemberben
volt közös táncpróba Nagyváradon a Csillagocska néptánccsoporttal, hiszen közös koreográfiával képviseltük Bihar megyét a Székelyudvarhelyi
táncház
találkozón,
ahol három napon át szívhattuk magunkba a folklór szép-

ségét, hiszen száznál is több
népzenész és ezerötszáznál is
több néptáncos ropta együtt a
táncot, ami felejthetetlen élmény marad táncosainknak.
Október közepén a régi barátság és a jól sikerült munka
eredményeként
meghívást
kaptunk Nagyváradra a Csillagocska néptánccsoporthoz a
születésnapi
néptáncgálájukra, ahol ismét előadtuk a
közös produkciónkat, mely
hatalmas sikert aratott a jelenlévők körében.
Október végén már hagyományszerűen ünnepeljük szülőfalunkban Kazinczy Lajos

honvédezredes emlékét és
természetesen erre az alkalomra mindég egy tematikus
műsorral készül a tánccsoport, melynek ez alkalommal
a verbuválás volt a témája. A
vendégek és a helyi közönség
ismét vastapssal jutalmazta a
csoportot, melynek eredménye egy újabb meghívás 2018
februárjában Magyarországra, mégpedig Budapest mellé.
November hónapban elkezdődött a Nagyvárad Táncegyüttes „Hídavatás” című pályázatának a kivitelezése, mely a
Bihar megyei néptánccsoportoknak nyújt oktatási segédle-
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tet, így az Ezüstperje néptánccsoportnak is. A hivatásos
együttes táncosai alkalmanként járnak ki, hol az
érsemjéni, hol pedig az
érmihályfalvi
kultúrházba
tanítani táncosainkat különböző tájegység táncaira. A pályázat lefutása március közepéig tart, ezután a megtanult
táncok koreográfiák formájában lesznek láthatóak a közönség számára.
Áldott ünnepeket kívánunk!
Sütő Judit és Sütő Szabolcs
néptáncoktatók.

Új tanév, új élmények!

B

eköszöntött az ősz,
a szeptember s vele
az új tanév, amikor
újra megnyitotta kapuját az
óvoda, és a csoportszobák benépesültek.
A „Halacskák” csoportba érkező 16 kis óvodás számára
nagy megpróbáltatást jelentett bekapcsolódni az óvodai
életbe,
a
„Pillangó”
és
„Méhecskék” csoportba járó
gyerekek viszont már várták
a szeptembert, örültek, hogy
újra találkozhattak barátaikkal és kedvenc játékaikkal.
A gyerekek többsége hamar
megszokta az óvodát, a szabályokat, az óvó néniket, egyesek viszont nehezebben engedték el anyukáik kezét. A
reggeli sírások után hamar
barátságok szövődtek.
Az első két heti ismerkedés,
beszokatás és képességeik
felmérése után, az ősz sok
újdonságot, érdekességet és
meglepetést hozott óvodásaink számára. A kellemes időjárás több alkalmat biztosított
hosszú sétákra, amikor megfigyelhettük a természet változásait, és olyan dolgokat, amiket eddig figyelmen kívül
hagytak
óvodásaink.
A
„Népkertben”
összegyűjtött
őszi terméseket a csoportszo-

bákban ötletesen felhasználtuk: csoportosítottuk, majd
kézimunka tevékenységeken
kreatív munkákat készítettünk belőlük, amelyekből kiállítást rendeztünk, hogy minden szülő megtekinthesse
azokat.
Izgalmas időszakot tudhatunk
magunk mögött. Örültünk
„Őszanyó” ajándékainak, a
vitamindús gyümölcsöknek és
zöldségeknek, melyekből salátákat készítettünk. Diót törtünk, mogyorót és gesztenyét
válogattunk, kukoricát morzsoltunk, szilvalekváros kenyeret ettünk, nagy lelkesedéssel figyeltük meg a színes
virágokat, gyurmáztunk, ra-
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gasztottunk,
énekeltünk,
mondókáztunk és a hosszú jó
időnek köszönhetően sokat
mókáztunk az óvoda udvarán.
Október 5.-én a „Nevelés
napján” oktató játékokkal
szórakoztattuk óvodásainkat.
Négy fajta játékban mutathatták meg bátorságaikat, ügyességüket,
csapatmunkában
való összetartásukat.
Az őszi vakáció előtti utolsó
napon a "Dolgozzunk együtt,
hogy nevelhessünk együtt"
elnevezésű pályázat keretén
belül közös tevékenységen
vettek részt a középső csoport
„méhecskéi” és kedves szüleik. Tamás Éva és Ványi Katalin óvó nénik vezetésével só
gyurmáztak, falevél lenyomatokat készítettek, őszi virágcsokrokat kötöttek. Szorgalmas kis óvodásaink örömmel
dolgoztak együtt szüleikkel,
büszkén mutogatták az együtt
elkészített munkáikat.
Az egy hetes rövid vakációról

visszatérve azonnal izgalmak
várták gyerekeinket, ugyanis
november 10-én megünnepeltük Szent Márton napját. Bányai Rozália óvó néni vezetésével egy nagyon kellemes és
emlékezetes délutáni programban volt részünk, amikor
az összes óvodás (ludas fejfedőket öltve) szüleikkel együtt
készítettek Márton napi lámpásokat, majd jóízűen elfogyasztották a libazsíros kenyeret. Tevékenységünk zárásaként, a lámpásokat meggyújtva, kivonultunk az óvoda udvarára, ahol ludas dalokat énekeltünk.
November 17.-én az I. félévi
pedagógiai tanácskozás alkalmával ellátogattak hozzánk a környék (Érmihályfalva, Érkörtvélyes, Értarcsa,
Gálospetri, Éradony, Ottomány) óvónői, amikor Marian
Mónika óvó néni tartott sikeres tevékenységet a kiscsoportos gyerekekkel, melynek témája a „Modern eszközök
használata az óvodai oktatásban” volt. A tevékenység során a „Répamese” feldolgozásával
megértették,
az
„Egységben az erő” mondás
jelentését.

Szintén novemberben tartottuk a „Globális nevelés hetét”, amikor igyekeztünk tudatosítani az óvodás gyerekekben, hogy „Olyan a világ,
amilyenné mi tesszük”. Mesét
néztünk, melyben Lolától
megtudhattuk, miért nem szabad a szemetet szétdobálni és
milyen fontos a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítottuk a pillepalackot, amiből a
közép- és nagycsoportos gyerekek malackákat készítettek,
valamint a wc papír kartont,
amiből a kis csoportosok cicákat készítettek.
Ebben a tanévben sem feledkezünk meg a segítségnyújtás-
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ról, hiszen idén is gyűjtjük a
kupakokat, amelyekkel hozzájárulunk beteg gyerekek gyógyításához.
Mára egy jól összeszokott csapattá váltak óvodásaink, akikkel lelkesen várjuk a téli ünnepeket és versekkel, énekekkel, betlehemes színdarabokkal készülünk a Jézus születésének megünneplésére.
Istentől megáldott, békés, boldog, szeretetben gazdag Ünnepeket kívánunk!
Az óvó nénik

Szeptembertől Karácsonyig
-játék, munka, tanulás a kis iskolában-

E

z a tanév kicsit korábban kezdődött,
mint az elmúlt években. Még négy nap volt szeptember 15-ig, s mi már az iskolaudvaron gyülekeztünk tanévnyitóra. Izgatott gyermeksereg, óvónők, tanítók, tanárok, na és persze sok-sok szülő várakozott azon a napsütéses őszi reggelen. Mindenki
örömmel üdvözölte régebben
látott társait: diákok is, tanárok is, senki sem volt kivétel.
Aztán elkezdődtek az ünnepi
beszédek, a szavalatok, a kis
előkészítősök műsora, s minket is eltöltött valami fennkölt, ünnepi érzés: hogy valami szép, új dolog kezdődik…
Megkerestük június óta nem
látott osztálytermeinket, a
gyerekek elfoglalták régi vagy
új helyeiket a padokban, s az
első szülőértekezletet is megtartottuk.
Így kezdődött. S maholnap
már itt a Karácsony. Alig vet-

tük észre, úgy elrepült ez a
három és fél hónap. Annyi
minden történt: játék, tanulás, tevékenységek, versenyek, hogy felsorolni is nehéz.
A Magyar Népmese Napja
szeptember 30., Benedek Elek
születésnapja. Meseolvasással, rajzversennyel, rajzfilmvetítéssel ünnepeltük, a negyedikesek pedig fogalmazást
is írtak „Kedvenc népmesehősöm” címmel. Munkáikat kiállítottuk az iskola folyosóján.
Október 4-én tartottuk az Állatok Világnapját. Beszélgettünk az állatokról, a gyerekek
rajzokat, kézimunkákat, plakátokat
készítettek,
állatfigurákat hoztak otthonról.
Október 5. a Nevelés Világnapja. Ekkor nem voltak
tanítási órák, hanem különböző oktató-nevelő tevékenységeket szerveztünk a gyerekek-
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nek. A sportcsarnokban versenyek, vetélkedők zajlottak,
gyermekjátékokat
játszottunk, beszélgettünk a régi
idők iskolájáról, filmet néztünk (Légy jó mindhalálig),
nagy íróink gyermekkori iskola-élményeiről olvastunk, rajzok készültek az iskoláról.
Október 21-én szemétgyűjtést
szerveztünk a Népkertben
„A Föld az örököseink hagyatéka” című környezetvédelmi tevékenység keretén
belül.
23-án a III. és IV. osztályosok
Érmihályfalván részt vettek a
„Mesék Szárnyán” című mesevetélkedőn hat csapattal,
22 gyerekkel. Ebből 16-an jutottak a második fordulóba,
amely december 11-én lesz
megszervezve szintén Mihályfalván. Tovább jutottak: III.
osztályosok: Ursui Sára, Mun-

kácsi Anett, Robotin Vaneszsza, Györki Henrietta. IV. osztályosok: Láng Natália, Takács
Nikoletta Katalin, Ţifra Bianka, Gazsi Ágota Melinda,
Haraji Anita Panna, Székely
Éva Fruzsina, Pap Nikoletta,
Nagy Mary Anett, Boda Gabriella Orsolya, Gârdan Carmen
Alexandra, Spányik Adrienn
Tünde, Tar Nikoletta Enikő.
Az első fordulóban még részt
vettek:
Truszkai
Cristian,
Nagy Sándor Dominik, Munkácsi Márk, Hodák Nándor,
Tóth Helga és Horváth Viktória a III. osztályból.
November
11-én,
Márton
Napján a magyar hagyományoknak megfelelően minden
a libáról szólt. Elmeséltük a
Márton-legendát, tematikus
népi gyermekdalokat tanultunk, szép rajzok, kézimunkák készültek, amelyeket ki is
állítottunk az osztályokban,
folyosókon.
November 18. és 22. között
zajlott a Globális Nevelés hete. Ezen a héten minden osztály egy-egy tevékenységgel
készült. „Kincsünk a víz”
címmel az előkészítő osztályosok
papír-vízcseppekből
nyakláncot készítettek, az elsősök a természet- és környezetvédelem jelentőségét hangsúlyozták „Barátunk az erdő
és minden lakója” valamint
„Gyűjts te is szelektíven,
hogy Földünk tovább éljen!”
elnevezésű
tevékenységek
keretén belül. A többi osztályok plakátokat készítettek,
fogalmazásokat írtak, rajzoltak, kézimunkáztak.
December 8-án megint Érmihályfalvára utaztunk megméretni magunkat a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi
versenyen. Az eredményt

még nem tudjuk, de reméljük
diákjaink ügyesek voltak.
Részt vettek: II. osztály: Ágoston Sára, Kondor Anita, Kozák
Dávid, Majerkuk Patricia,
Spányik Emőke. III. osztály:
Györki Henrietta, Robotin Va-

kopogtat (mert nagyon sok a
dolga ilyenkor), és ajándékot
kap minden gyerek.
Hamarosan itt az év vége, s
előttünk még van egy feladat,
a legörömtelibb mind közül.
Minden osztály külön-külön,

nessza,
Munkácsi
Anett,
Blejan Bernadette, Nagy Sándor Dominik, Horváth Viktória. IV. osztály: Pap Nikoletta,
Gârdan Carmen Alexandra,
Németi
Boglárka
Ilona,
Spányik Adrienn Tünde, Nagy
Mary Anett és Ţifra Bianka.
December az ünnepek hónapja. Nálunk az iskolában az
egyik leginkább várt nap Mikulás Napja. Már jóval előtte beszélgetünk arról, hogy ki
milyen ajándékot szeretne. A
nagyobbak levelet is írnak a
Mikulásnak, de sokat kifestőzünk,
kézimunkázunk
is
ilyenkor. Verseket, énekeket
tanulunk, s aztán, mikor végre eljön a nagy nap, mindenki
egy kis ajándékkal megy haza
az iskolából. Mert minden
évben eljön hozzánk a Mikulás, a kisebbekhez személyesen, a nagyobbakhoz csak be-

de közösen is készül a Karácsonyra. Ki versekkel, énekekkel, ki betlehemessel, színdarabbal, tánccal várjuk a
legszebb Ünnepet. Advent
van, mindnyájan várakozunk,
és gyermekekkel várni a Karácsonyt a legnagyobb varázslat.
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Áldott Ünnepeket kívánunk
mindenkinek!
Vanyó-Kecskés Éva Andrea
tanítónő

Vissza az iskolába

S

zeptember
11-én
újra megszólalt a
csengő a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában,
jelezve a 2017-2018-as tanév
kezdetét. Úgy a pedagógusok, mint a tantermek felkészülve várták a diákok érkezését. Mint minden évben
sok és színes tevékenységekkel készültek a pedagógusok.
Ünnepi beszéddel köszöntötték a diákokat és szülőket
iskolánk igazgatói és községünk polgármestere - jó tanulmányi eredményeket kívánva és biztosítva mindenkit teljes körű támogatásukról.
Az első tevékenységünk ebben a tanévben a Nevelés
Világnapja volt. Minden pedagógus változatos és érdekes tevékenységeket szervezett, kihangsúlyozva a nevelés fontosságát.

Október a megemlékezés
hónapja is volt. A már hagyománnyá vált, Kazinczy
Lajos emlékére szervezett
ünnepi műsorunkra október
22-én került sor a helyi művelődési házban. A köszöntőbeszédek után iskolánk diákjai egy megható színművet
adtak elő, fejet hajtva Kazinczy Lajos honvédezredes
emléke előtt. A program befejezéséül Kazinczy Lajos
domborműve előtt katonadalokat énekeltek fellelkesülve - harmonika kísérettel.
Október 27-én három diákunk képviselte iskolánkat a
Kríza János népmesemondó
versenyen. Munkájuk eredményeként dicséretben részesültek. Ugyancsak ebben
a hónapban néhány diákunk
részt vett az Aranyfeszt versenyen, melynek folytatása
is volt az ezt követő hónapokban. Köszönjük felkészítő
12

tanáraiknak a munkáját.
Október 31-én az V., VI. és
VII. osztályok egy hátborzongató, de ugyanakkor vicces
jelenetet adtak elő, bemutatva a Haloween-i szokásokat.
A tevékenység végén a felkészítő tanárok cukorkával
kedveskedtek az iskolánk
tanulóinak.
Sportban is remekeltek diákjaink. V-VI. osztályos fiú labdarúgó csapatunk és lány
kézilabda csapatunk kiváló
eredményeket értek el a november
2-án
és
3-án
Érmihályfalván megrendezett körzeti szakaszon. A kézilabdázó lányok II. helyezést kaptak megállva a helyüket a körzeti sportéletben. A verseny keretein belül távfutás megmérettetésre
is sor került melyen II. és V.
helyezést értek el a fiúk. A
focis fiúk által bezsebelt I.
helynek köszönhetően elju-

tottak a verseny megyei szakaszára, ahol méltón képviselték iskolánkat, elhozva a
megyei IV-ik helyezést. Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáruknak
az elért eredményekhez. Ha
már a sportnál tartunk, szükséges megemlíteni, hogy iskolánkban jelenleg is zajlik a
Mikulás Kupa, mely már lassan hagyománnyá válik.
November 20-24 között megrendezésre került a Globális
Nevelés Hete melynek témája Az én világom tőlünk függ.
Ehhez kapcsolódó tevékenységeket szerveztek a pedagógusok, különböző szemszögből megközelítve a témát.
December 1. alkalmából november 28-án egy összetettebb programmal készültünk: először egy verseszenés összeállítással kihangsúlyoztuk az esemény jelentőségét. Ezt követően néptáncot mutattak be iskolánk ro-

mán tagozatos diákjai, majd
egy humoros jelenettel készültek, melyben szemléltették a régi és a mai világ különbségeit. Ezalatt a teremben megterített asztalokon
tradicionális ételek és meleg
tea várták a megéhezett diákokat és pedagógusokat. Köszönjük a szülőknek és a
szervezőknek a hozzájárulásukat.
Az eltelt iskola hetekben
több osztályszintű tevékenységek is zajlottak: A népmese
napja, Az egészséges táplálkozás világnapja, A Reformáció emlékünnepe, Márton
napi hagyományok, A magyar nyelv napja.
Iskolánk diákjai és pedagógusai a Székely Kapuk – Zöld
Kapuk elnevezésű pályázatra neveztek be „Semjéni betlehemesek” csapat névvel. E
pályázaton belül a néphagyományokat ápolva betlehemezéssel készülnek, eleget
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téve a pályázat kiírásainak.
A betanult betlehemes játékot Bihar megye több intézményében és megyén kívül
is bemutatják. Az idősebb
korosztály december 20-án
élheti át a gyerekkorukra
emlékeztető, helyi betlehemes játékot. A fiatalabbak a
december 22-én megrendezendő karácsonyi műsor keretein belül tekinthetik meg
az előadást.
December 22-én hangolódhatunk Karácsony ünnepére,
amikor a diákok bemutathatják az áhítattal és örömmel
összeállított karácsonyi műsorukat, amely a művelődési
házban kerül megrendezésre.
Iskolánk vezetősége és minden dolgozója nevében kívánunk békés boldog karácsonyi ünnepeket.
Szakál Tímea Szilvia és
Máté Tünde tanárnők.

Ifjúság? Sport!

A

Bihar megyei Ifjúsági és Sport
Igazgatóság szervezésében zajló Bihar Mozgásban elnevezésű program
sorozatban az érsemjéni iskola diákjai is résztvettek.
Az V. és VI. osztályos tanulók
képviselték iskolánkat, a lányok kézilabdában, illetve a
fiúk fociban. A körzeti szakasz Érmihályfalván került
megrendezésre, ahol a kézilabdás lányok második he-

lyen végeztek. Másnap került megrendezésre a fiúk
focitornája, ahol első helyezettek lettek és ezzel kiharcolták a továbbjutást. Az elődöntőt Margittán rendezték
meg, ahol 4 csapat vett részt,
itt második helyezést értek
el, ami a továbbjutást jelentette a kisdöntőbe. A kisdöntő Nagyváradon volt az Antonio Alexe Sportarénában,
ahol a Tenke volt az ellenfél.
A lefújás pillanatáig nem
dőlt el a két csapat közt,
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hogy melyikük a jobb, így
büntetőrúgásokra
került
sor, ahol sajnos alul maradtunk, de a megszerzett 4. helyezés így is szép teljesítmény.
A labdasportok mellett a terepfutásban is képviseltük
iskolánkat, (községünket), a
körzeti szakaszon Érmihályfalván egy 5. és egy 2. helyezés jött össze, ami továbbjutást jelentett. A szintén Nagyváradon megrendezett döntőn, amit az Antonio Alexe
Sportaréna körül szerveztek
meg, a mieink a 15-20. hely
környékén értek célba.
Felkészítő tanáruk Lakatos
János nagyon elégedett volt
a diákjai teljesítményeivel,
és reméli, hogy jövőre még
jobb helyezésekkel térhetnek majd haza a kis sportolóink.
Fülöp Róbert

I

tt a Szenteste. Hazaérkezik Kati és Karcsi
a Nagymama társaságában. Karcsi nyomban a
nappali ajtóhoz rohan.
Idesüss! – hívja a húgát. –
Talán már bent van a Jézuska!
Pszt! – csitítja Kati. – Hallod
a muzsikát?
Igen – súgja Karcsi - , meg a
szárnysuhogást!
A nappaliban valóban serényen munkálkodnak az angyalkák. Közöttük van Jézuska is.
- Innen hiányzik még egy
piros gömb – mondja.
- Oda meg jól illenék még
egy ezüstszalag.
- Pompás, így már biztosan
tetszik majd a fa Katinak és
Karcsinak!
- Gyertek csak – a Nagymama a konyha felé tereli a
testvéreket. Apa már odakészítette az óriás fotelt. –
Olvasol nekünk valami szépet, ugye? – kérincsél Kati.
- Hát persze – mosolyog
Nagyanyó -, mint minden
évben. Még a mama is figyel.
Közben segít Jézuskának,
készíti a finom süteményt.
Sürgősen még néhány habkarikát! Képzeljétek csak,
az angyalkák túl sokat torkoskodtak idén!
- Haha – kuncog Karcsi -,
akárcsak mi. És zsupsz, elcsen egy sütit. – Ha a Jézuska meglátná…! – A kisfiú
hátrébb húzódik az ablaktól.

Jön a Jézuska
Odakint besötétedett. Némán hullnak a hópelyhek.
De hát … ki repül ott, ki jár
házról házra? Ki dúdolja
olyan varázslatosan a karácsonyi dalt? Az angyalok!
És mind – mind ajándékot
hord. Hű, az egyik doboz
milyen nehéz! Egyre – másra le kell rakni a hóba. Vajon ki az a gyerek, aki ekkora ajándékot érdemel?!
Csingling – csendül hirtelen
egy harang. – Jön a Jézuska! – kurjantják Kati és
Karcsi. A nagyszobában
apa és Nagyapa már énekel:
„Mennyből az angyal lejött
hozzátok, pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve
menvén, lássátok, lássá-
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tok…”
A gyerekek megilletődötten
lépnek be. Megpillantja a
karácsonyfát, a szemük
csillog. Miközben énekelnek, újra és újra az ajándékok felé sandítanak. Itt a
jókora doboz! Végre kibonthatják. – Kati, egy nyuszit
kaptunk! -. Kiáltja Karcsi.
Ez aztán a meglepetés!
De nemcsak az embereket
ajándékozza meg a kis Jézus. Nem feledkezik meg az
állatokról sem, amelyek oly
kevés elemózsiát találnak
télen a hó alatt.
- Jó étvágyat! – bíztatják az
angyalok az erdő állatait, s
kiürítik a zsákokat, kosarakat. Odabent a házban új
dal csendül.

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

Serdan Aurélia
Tóth Károly
Csányi Piroska
Békési Mária
Jakab Mária
Ples Mária
Czifra Sándor
Szűcs Tibor Ferenc
Szűcs Rozália
Csordás Irma
Kiss Gábor
Sincu Gyula
Pop Vasile
Petrohai György
Szabó Zsófia

56 éves
68 éves
88 éves
87 éves
72 éves
80 éves
84 éves
66 éves
72 éves
88 éves
59 éves
52 éves
67 éves
62 éves
86 éves

ÚJSZÜLÖTTEK

Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén

Nyugodjanak békében!

Horváth Renáta Vivien

Érselénd

Horváth Heidi Kasszandra

Érselénd

Farkas Lamya Vanessza

Érselénd

Kereszturi Hanna Dorka

Érsemjén

Varga Florian Nicolae

Érselénd

Próbli Hanna

Érsemjén

Magó Sofia

Érkenéz

Próbli Zalán István

Érsemjén

Badar Balázs

Érsemjén

Gábor Milán

Érsemjén

Gábor Kristóf

Érsemjén

Kereszturi Mathias Cristian

Érsemjén

Böszörményi Denis Sándor

Érsemjén

Ágoston Máté

Érsemjén

Bacro Rebeca Claudia

Érselénd

Bacro Dorel Izsák
Almási Kristóf Zsolt

Érselénd
Érsemjén

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Mészáros Florin Adrian
Adorján József
Bányai Róbert János
Szűcs Gergő
Crecan Mircea Cristian
Böjte István Dávid
Tóth Csaba
Salavárdy Sándor
Piczoc Ioan Emil
Lakatos Bertalan
Varga Ádám Szabolcs

Galaczi Felicia Beáta
Prágai Mária Erzsébet
Bánházi Csilla Emőke
Soós Enikő
Horvát Malvina Gréta
Varga Anita
Rácz Anita
Robotin Gyöngyi
Sándor Loredana
Rafel Andrea
Vinkler Csilla

Érkenéz
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érsemjén

Sok boldogságot kívánunk!
ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri Hivatala,
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS
Balázsi József polgármester
TÁMOGATÁSÁVAL
Érsemjén, tel.: 0259/356172
Készült az Europrint nyomdában.
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A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a
Számítógépes tördelés: Csorba Sándor
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