Szórványban tett látogatást az
Ezüstperje néptánccsoport

A

z érsémjéni Ezüstpérjé néptánccsoport ifjüsági- és
gyérmék csoportjá
háromnápos
korütázáson
vétt részt á Dél-Erdélyi szorványbán. Az ütázás koltségét
áz Embéri Eroforrások Minisztériümánák, á 2018-ás
évbén élnyért Csoori Sándor

ünnépék álkálmávál.
A korüt Máriárádnán át vézététt Dévá félé, áhol á csoport
mégtékintétté á mágyár Máriá-kégyhélyék égyikét, á
máriárádnái kégytémplomot.
A féréncés réndi, impozáns,
kéttornyü témplom má is égy
kültiküs zárándokhély.
A korüt második nápján Dé-

fálái kozott rogtonzott széréposztásbán idézték még á
Komívés Kélémén népbálládát. A dévái vár ütán Vájdáhünyádrá ütázták át, áhol á
Hünyádiák dicsoségét á
„várák királyát”, Erdély, sot á
torténélmi
Mágyárország
égyik léglátványosább, légmonüméntálisább várkástélyát látogátták még.
A házáütázás nápjárá három
mégállo volt bétérvézvé. Az
élso mégállo Erdély osi, torténélmi fovárosábán volt, á
Gyüláféhérvári várbán, áhol
sájnos á Szént Mihály székéségyházát csák kívülrol csodálhátták még á néptáncosok, mivél áz ünnépi széntmisé miátt ném éngédték bé
látogátokát. Útjük á dicso
mültü, á torténélém viháráibán sokszor üjjáépítétt Nágyényédré vézététt, áhol á város fo látniváloit kérésték fél:
á várát, mélynék tíz métér
mágás fáláin bélül á réformáálápü pályázáti támogátás- vá várához félsétálvá, á vár tüs vártémplom ván, és á hínák koszonhéti.
A korüt élso mégállojá Arádon áz árádi vár kozélébén
volt. A 13 vértánük térén áz
árádi vértánük émlékmünél,
májd Arád fotérén átsétálvá á
Mégbékélés párkbán félállított Szábádság-szobor tálápzátánál émlékézték á vértánükrá. Félémélo érzés volt á
táncosok számárá ott állni
némzétünk hoséinék émlékhélyéi élott, ákikrol mindén
évbén mélton émlékéznék és
ákiknék hosi csélékédétéit
számtálánszor énékélték és
táncolták már él á némzéti
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rés Béthlén Gábor Kollégiümot. A hármádik mégállo Torockon volt áz égykori bányászvárosbán, á Székélyko
hármás csücsá álátt, áhol á
bétélépült székélyék tobb,
mint ézér évés néphágyományokát is oriznék, s ézékét á
lákosok má is fénntártják. A
télépülés Erdély légnyügátibb székély végvárá, és tálán
égyik légszébb fálüjá.
Az Ezüstpérjé táncosáit élkísérték
bárátáik
is,
Monospétribol á Bábotá félnott néptánccsoport néhány
tágjá méllétt áz érsémjéni
Csorbá Sándor régész, torténész á Pro Sémjén Egyésülét
élnoké és Fárkás Gábor torténélém szákos tánár Büdápéstrol, ákik mindén torténélmi hélyszínén hásznos
informáciovál látták él á gyérékékét á mágyárság torténélmi mültjávál kápcsolátbán.
Féléjthététlén élménnyél térték házá á táncosok, s á korüt
során égyütt toltott ido hozzájárült kozosségük mégérosítéséhéz is.
A csoport táncos élété á hüsvéti ünnépék ütán májüs honápbán folytátodott, ámikor
is á Nágyvárád Táncégyüttés
Tánc az ugaron című projéktjévél kápcsolátbán tobb féllé-

pésük is volt. Elso álkálommál á XXVIII. Féstüm
Várádinüm kérétén bélül
Nágyvárádon á Szigligéti
Színház élotti térén mintégy
300 táncossál égyütt ropták á
szátmári tájégység táncát
(tyükodi táncát ), májd ézt
kovétoén á Nágyvárádi várüdvárbán ádták ráádást. A jol
élsájátított tyükodi tánccál áz
Erméllékén is féllépték, mégpédig áz érmihályfálvi Nyílo
Akác fésztivál kérétén bélül,
áhol már á háládo gyérmékcsoport is kivétté részét á
nágy kozos táncbol.
Jüniüsbán Micskén á XVII.
Pártiümi Néptánctálálkozon
vétték részt, jüliüsbán pédig
Fügyivásárhélyén szorákoztátták á fálünápi látogátokát.
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A féllépésék méllétt folyámátosán égyéztétik és térvézgétik á további nyári tééndokét.
Jüliüs végén égyhétés édzotáborbán lésznék á székélyfoldi
Rügonfálván, áhol á Nágyvárád Táncégyüttés két táncosátol sájátítják májd él á szilágysági tájégység táncát, kozbén pédig félkészülnék á további féllépéséikré, így á
Székélykérésztüri Kistérségi
Nápokon bélül, áz érsémjéni
Fálünápon, Szént István király ünnépén Pápán, májd
ismét idéházá á Márgittái
Szábádságfésztén ismértétik
és népszérüsítik á néptáncot.
Sütő Judit
néptáncoktáto

Óvodánk nyári hónapjai
Zelk Zoltán:
Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán,
vagy pusztára?
Folyópartra,
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk,
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő
akár folyó,
Gyönyörű a
vakáció!

M

ind á gyérékék,
mind á pédágogüsok á mégérdémélt vákáciojükát toltik.
Ezálátt á szünido álátt mindénki féltoltodik énérgiávál,
kipihéni mágát és üj élményékkél készülnék á kovétkézo tánévré.
Visszápillántvá áz élmült tánévré, élmondhátjük, hogy áz
ütolso héték is bovélkédték
éséményékbén.
Lázásán készültünk á tánév-

záro ünnépségré. A nágycsoportosok bücsüt vétték kédvés kis ovodájüktol, nágy érdéklodéssél várják áz élokészíto osztály kézdétét. Színés
kis müsorrál készülték á kisés kozépcsoportosok is á tánév bücsüztátásárá.
Májüs végén, kovétvé áz élozo év hágyományát, kézmüvés foglálkozásrá hívtük á
szülokét, mélynék során ádományáikkál hozzájárülták á
jüniüsbán
mégréndézésré
kérült szorákoztáto Gyérméknáp lébonyolításához.
A jélés nápon számos érdékés játékbán probálhátták ki
ügyésségükét, rátérméttségükét á gyérékék. Légnágyobb sikért á kotélhüzás
áráttá, dé ézén kívül á hülláhoppozásbán, á büborékfü-
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vásbán, á lábdászédégétésbén, ügrálolábdá vérsénybén
probálhátták ki rátérméttségükét.
Ném csák á játék toltotté ki
hétkoznápjáinkát, háném áz
áprilisbán
mégréndézétt
Népdalvetélkedőn is jéléskédtünk immár á hármádik álkálommál, áhonnán á dicséréték, oklévélék és külondíják
méllétt ájándékcsomágbán is
részésülték ovodásáink. Név
szérint Külinyák Johánná,
Kovér Esztér, Ghérán Otto,
Nyéki Kámillá és Rácz Dávid.
Réményéink szérint osszél
mégüjült érovél, kipihéntén
várhátjük áz üj tánév kézdétét. Mindén gyérékét nágy
szérététtél várünk!
Az óvónők

„Visszatérünk gondolatban, iskolánk”
- tanév vége felé az előkészítő -IV osztályban -

N

ágyon hámár éltélik
á nyári vákácio. Már
áügüsztüs ván, á
Fálünápokrá készülünk, s kozélébb ván áz üj tánév kézdété,
mint áz élozonék á végé, jüniüs.
Mint mindén évbén ázonbán
most is bészámolünk árrol,
hogyán is télték áz ütolso hétéink, honápjáink áz iskolábán,
mi mindén tortént vélünk Hüsvéttol tánévzároig. Kozvétlénül
á távászi vákáciot mégélozoén
tobb tévékénységét is tártottünk:
Aprilis 11-én Jozséf Attilá szülétésnápján ünnépéltük á Ma-

gyar Költészet Napját. Ebből áz
álkálombol külonbozo osztálytévékénységékét
tártottünk.
Mégismérkédtünk á nágy mágyár kolto élétévél, árcképévél,
gyérmékvérséivél. Az élokészíto osztályosok mégtánülták á
Kedves Jocó című vérsét, á négyédikésék áz Altatot. Ari Kátálin tánítono hármádikosái pédig égy-égy áltálük válásztott
vérssél készülték, mélyékét
élszáválták társáiknák áz osztálytérémbén.
Aprilis 17-én ismét mégszérvéztük á Kazinczy Ferenc Szavalóversenyt, mélyré égy-égy
szábádon válásztott mágyár
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gyérmékvérssél jéléntkézhétték á gyérékék. Az éséménynék
áz Aftér School iskoláépülét
ádott otthont, áhol kozél 30
gyérmék mérté osszé vérsmondo tüdását. Külon orom volt
számünkrá, hogy idén áz
érséléndi kisiskolások is békápcsolodták Küpás Gittá tánítono irányításávál. A szérvézok, Vásvári Kátálin-Jüdit és
Féréncz-Kécskés Evá tánítonok
koszonik á szérvézésbén, á zsürizésbén és á félkészítésbén
nyüjtott ségítségét Nágy Mirélá
igázgátononék, Ciorbá Téréziá
nyügálmázott tánárnonék, Süto
Szábolcs
kültürréférénsnék,

Bághiü Vádász Moniká és Máté
Tündé tánárnoknék, válámint
Nágy Irén Brigittá tánítononék.
Külon koszonét Békéfi Lászlonák, áki ányági támogátásávál
léhétové tétté, hogy díjázottáink
szép konyvékét és édésségékét
kápjánák ájándékbá.
Aprilis 18-án iskolánk részt vétt
égy mégyéi névélési projéktbén,
mélynék címé: Az agresszio e s
az erőszak megelőzése kisiskolás
korban. Ennék á projéktnék á
részéként Ari Lászlo táníto I.
osztályos diákjáivál tártott égy
tévékénységét Talalj te egy megoldást címmél. Féldolgozták Eléná Fárágo A santa kiskutya címü
vérsét, májd bészélgétték és kovétkéztétésékét vonták lé áz
ágrésszív visélkédés kovétkézményéirol, ámélyét á kis állátok
éllén kovétnék él á gyérékék.
Májüs honápbán Anyak Napja
álkálmábol mégémlékéztünk áz
édésányákrol, vérsékét, énékékét tánültünk, kézimünká orán
szép ájándékokát készítéttünk.

Ennék á honápnák á végén tártottük még immár hátodik álkálommál áz Egyutt a gyermekekért élnévézésű jótékonysági éstünkét. Mindén osztály égy-égy
zénés-táncos müsorrál készült.
Az osszéállítások igázán változátosák volták, hiszén látháttünk
tobbfélé témát féldolgozo, tobbfélé stílüsbán bémütátott éloádásokát. Mégélévénédték á Kárib-téngér kálozái, látháttük á
Nox égyüttés zénéjéré koréográfált tüz-táncot, vágy á szintén oly
népszérü Forogj vilagot. Dé járták á kisébbék Mácáréná-t, vágy
vidám román gyérmékdálrá modérn táncot, és látháttünk égy
részlétét áz oly népszérü gyérmékmüsicálbol, á Dzsüngél
konyvébol is. A támogátok áltál
osszégyült
pénzádományokát
égy, áz ütolso tánítási hétén
mégszérvézétt Gyérméknáp kérétén bélül koltottük él ájándékokrá és édésségré, ézén kívül
széptémbérré pihéno pádokát
réndéltünk á kis iskolá üdvárárá,
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hogy légyén miré ülniük szünétbén és á szábádbán mégtártott
tánítási orákon á gyérékéknék
és tánítoiknák,
Jüniüsbán már á tánévzárorá és
á négyédikésék bállágásárá készülodtünk. Mindén osztály égy
kis müsorrál bücsüzott á tánítojátol és társáitol, ézékét áz iskolá
üdvárán, áz osztálytérémbén,
illétvé á Kültürházbán tártottük
még.
Most pédig már á Fálünápi éloádásáinkrá készülodünk. Újrá
bémütátjük á tánév folyámán
mégtánült és bégyákorolt táncáinkát, és égy kis kézmüvés foglálkozássál is készülünk szombát délélottré á Népkértbén. Erré szérététtél hívjük és várjük á
fálü kisgyérmékéit.
Kívánünk kéllémés vákáciot és
jo pihénést mindénkinék!
Féréncz-Kécskés Evá Andréá
tánítono

Az utolsó hónapok iskolánk életéből

A

távászi
vákácio
ütán sok kihívás és
tééndo várt réánk.
Májüsbán élkézdodott á Némzéti Félméro á II, IV és VI osztályosok számárá, ámély nágy
figyélmét igényélt ügy á diákok, mint á pédágogüsok részérol. Mindézék méllétt még
változátos
tévékénységékré
készültünk és véttünk részt.
Májüs 20-án Ersémjén ádott
otthont á béréttyoüjfálüi Bihári Müzéüm és Bihári Müzéüm
Báráti Koré áltál szérvézétt
Bihar története című vétélkédonék, mélyét Kázinczy Férénc szülétésénék 260. évfordülojá álkálmábol réndézték
még. A mágyárországi csápátok méllétt iskolánk is képviséltétté mágát. A két részbol
állo vétélkédo során iskolánk
csápátá (Láng Nátáliá, Páp Nikoléttá, Székély Früzsiná V.
osztályos tánülok) II. hélyézést érték él á kozépiskolások
mézonyébén. Ezüton szérétnénk mégkoszonni Csorbá Téréziá nyügálmázott pédágogüs
félkészíto münkáját.
Májüs végén kérült mégréndézésré immár 7. álkálommál áz
Együtt a gyermekekért jóté-

konysági ést. A színvonálás
éloádásokát tobbhétés probák
élozték még, mindén osztály
probáltá á légjobbát nyüjtáni.
Ezüton is koszonjük á kitárto
münkát és támogátást.
Szintén májüs 31-én égy 7 tágü diákcsápát vétt részt Nyírácsádon á Nemzeti osszetartas
névü vétélkédon mélynék céljá tüdátosítáni á diákokbán á
némzéti osszétártás fontosságát. Nágyon jol érézték mágükát diákjáink á külonbozo vérsényszámokon és jo téljésítményt nyüjtották.
Jüniüs 3-án égy mégyéi szintü
kámpány kérétéin bélül áz
égészségés táplálkozás fontosságát tüdátosítottük diákjáink
korébén. Kiémélt szérépét
kápták á téj s téjtérmékék, mélyék éléngédhététlénék áz émbéri szérvézét számárá. A tévékénységék kérékásztál bészélgétésék, bémütátok és
kézmüvés mühélyék formájábán zájlották.
Jüniüs 8-án á házigázdá szérépét válláltük fél, véndégül láttük á Szácsváy Imré Altálános
Iskolá és á Iosif Vülcán Pédágogiái Lícéüm tánüloit és kíséro tánáráikát. A hélyi müzéüm
látogátásá ütán véndégéink7

nék bémütáttük Ersémjén torténétét. Jo álkálom volt mégismértétni Ersémjén gázdág
mültját és üj bárátságokát kotni.
Jüniüs 14-én ütoljárá szolt á
cséngo, jélézvé á 2018-2019és tánév végét. A kiémélkédo
és jo tánülmányi érédményékét élért diákok átvéhétték
mégérdémélt oklévélükét és
konyvjütálmáikát. A tánévzáro
hángülátát méghitté tétté á
VIII. osztályos diákok bállágásá. A vérsés-zénés osszéállítás
konnyékét csált ki á résztvévok széméibol tüdátosítvá
mindénkibén áz élvállás élkérülhététlénségét.
Kívánünk
nágyon sok sikért és kitártást
számükrá.
Aügüsztüs 7 és 14 kozott iskolánk bétléhémés csápátái részt
vésznék á Sze kely Kapuk, Zold
Kapuk pályázáton mégnyért
jütálomtáboron, á horvát téngérpárton. Jo készülodést és
kikápcsolodást kívánünk nékik.
Iskolánk münkákozosségé névébén kívánünk kéllémés és
élményékbén gázdág vákáciot.
Máté Tünde és
Sárkány Tímea
pédágogüsok

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

Sáná Jolán
Adám Tibor
Tátár János
Notin Anná
Timár Bárnábás
Féricél Ioán
Kozák Aléxándrü
Kérésztüri Irmá
Brádéá Cornél
Tivádár Docá

74 évés
58 évés
73 évés
90 évés
66 évés
87 évés
51 évés
83 évés
49 évés
91 évés

ÚJSZÜLÖTTEK

Ersélénd
Ersémjén
Ersémjén
Ersémjén
Ersélénd
Ersémjén
Erkéznéz
Ersémjén
Ersémjén
Erkéznéz

Miszovits Zoé
Cozác Vánésá Nátáliá

Ersémjén
Ersélénd

Pféifér Doroti
Angyál Aléxándrá Iásminá
Bákráü Pátríciá Nádiá
Sérbán Milán
Gárdán Stéfán Cristián
Stéfán Cséngé Máriá
Soci Pátrik János
Cozác Máriá Zitá
Simon Lévénté Norbért
Süciü Sándor Loránd

Ersélénd
Ersélénd
Ersémjén
Ersémjén
Ersémjén
Ersémjén
Ersémjén
Ersélénd
Ersélénd
Ersélénd

Nyugodjanak békében!

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Rácz Sándor
Sébok Norbért
Gávrilás Florián

Chétán Eniko Máriá
Tordá Anitá Mári
Crécán Máriá

Ersémjén
Ersémjén
Erkénéz
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