Nagyböjti gondolatok

M

indannyiunkban
Isten csodas kincsei, a meghallgatott imakra adott valaszai
rejlenek. Mint a vaserc vagy az
arany a tarnak melyen, az
igazgyongy a kagyloban a tenger feneken, ott lapul benned,
bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a
tervrajz, melyből kígyózó út
lesz, hogy testvéredhez vezesse
lépteid. Benned van a béke
terv, melyet ha alazattal megfogalmazol es kimondasz hangosan, elhallgatnak a fegyverek, es mosoly koltozik a gyermekek arcara.
A titok, a csoda benned van! A
nagybojt szent idejeben meg
inkabb mint maskor. Felszínes
csapongasok, ures lotyogesek
helyett, magadba kell melyedned, hogy felfedezd lelkedben
rejlo ertekeket. Merulj ala a

csendben! Csodalatos erzes
ott bent meghallani a verset,
meglatni a festmenyt, a kepletet, a megoldast, es szepen
vazlatokat keszítve, lassan
vilagra szulni azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott lent, belsodben kezd
korvonalazodni, meg csak dereng, de Te erzed, hogy beloled kikívankozik. S mint a banyasz a mely uregben, sotetben egyedul, dolgozol, megfogod, megfogalmazod, felszínre
hozod, hogy megajandekozd
vele a vilagot. Csodalatos erzes szuloanyja lenni egy igazi
erteknek, egy szellemi kincsnek, melyben az emberek
meghallgatott imaikra adott
valaszt talalnak.
Persze a gonosz szeretne elhitetni, hogy Te ertektelen vagy,
meddo fold, ures puszta. Azt
hazudja, hogy benned nincsenek igazgyongyok, kar is le-
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merulnod a hullamok ala, ugysem talalsz ott onmagadban
semmit. Azt mondja: szorakozz, legy vidam, elj a manak,
magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el
neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan level,
melyre a Teremto az o gyermekei iranti vegtelen szeretetet írta, fogalmazta meg csodalatosan. Altalad akarja tovabb teremteni a vilagot az
Isten, valaszt kuldeni a sokakat gyotro kerdesekre. Ne veszítsd el magad, mert valasz
vagy valakiknek, sokaknak!
Kicsinyseged ne aggasszon,
piciny ceruza heggyel írtak
remekmuveket!
Böjte Csaba

forras:
www.szentkeresztplebania.hu

A

Ezüstperjés beszámoló

z Ezustperje Neptanccsoport tancos
szamvetessel zarta
a 2018-as evet, ahol mintegy
70 tancos ifju es gyermek mutatta be tanctudasat a telthazas Frater Lorand Muvelodesi
Otthonban. Az eloadott musorszamok kozott ismertetve
voltak az elmult ev tevekenysegei, a fellepesek helyszínei,
a beerkezett meghívasok. A

szerezni a palyazatban besorolt eszkozoket es felszereleseket: kalaris szettek a lanyoknak, kalapok a fiuknak,
hordozhato hangfal, lap-top,
melyek mind fontos kellekek a
tevekenysegunkhoz. Sikerult
felvenni a kapcsolatot mesteremberekkel, oktatokkal es
megkotni azokat a szerzodeseket, amelyek az ujabb viselet megvarratasahoz, a tancos
cipok es csizmak elkeszíttete-

erzelemdus tancjatekot adott
elo, mely kiegeszult a magyarsag osszetartozasat erosíto
versekkel es enekekkel. A Magyar Kultura Napja unnepseg,
a csoportot vezetoi Suto Szabolcs es felesege Judit szamara a nagyvaradi Szigligeti
Színhazban zarult, ahol eddigi
munkajuk, kulturalis tevekenyseguk
elismeresekent
atvehettek a Magyar Kulturaért – díjat.

fellepesek, kiszallasok felidezesre egy fotokbol osszeallított kisfilm kerult bemutatasra, amely bizonyította a hangulatos utazasokat, ahol az
allando jokedv volt az uralkodo. A tancos eloadasok kozott
nem csak az elmult ev esemenyeire emlekeztek vissza, hanem a 2019-es ev tervei is ismertetesre kerultek.
2019-ben egy ujabb szamvetesre kerul majd sor, mely az
ev kozepen lesz, ez a mar eddigiekben ismertetett anyaorszagi tamogatas kapcsan,
melynek elszamolasa julius
vegeig kell megtortenjen. Januar honapban elkezdtuk be-

sehez, az uj tancanyagok megtanulasahoz es nem utolso
sorban ami az utazasainkhoz
szukseges. Januar honap utolso hetvegejen mar el is elkezdodott
a
hataron
tuli
szomszedaink altal jol ismert
hajdusagi tancanyag oktatasa,
melyet a Debreceni Hajdu
Tancegyuttes muveszeti vezetoi Lovas Balint es Tiszai Zsuzsa tartottak es tanítanak
majd a tovabbiakban is.
Januar 22-en Ersemjenben
lepett színpadra a csoport,
mely a multat megbecsulo
programok egyike volt a Magyar Kultura napjan. Az Ezustperje neptanccsoport egy

Februarban a felkeszulesekkel
mar a marciusi nemzeti unnepre koncentralt a csoport,
hisz iden ket telepulesen is
melton helyt kellett allni. A
tavalyi Dabasi (Magyarorszag,
Pest megye) neptanctabori
ismeretseg tovabb notte magat a tel folyaman es egy nagyszínpadi kozos musor kerekedett belole. A marcius 10. Dabasi OBO Arenaban bemutatott sikeres unnepi musor
elozmenyei voltak, hogy míg
az Ezustperje Ersemjenben,
addig a dabasi Tilinko tancegyuttes odahaza gyakorolta a
musorban levo tanckoreografiakat. Februar vegen egy nagy

3

talalkozas
alkalmaval
Ersemjenben osszefesultek a
musort, majd a munka marcius 8-an Dabason folytatodott.
2 napi probatermi munka utan
keszen allt a musor a bemutatora. A Zug Marcius c. musorban mintegy 60 fo vett reszt,
hisz a ket tanccsoport mellett
a zeneszek csapatat az
ermihalyfalvi
Playtime
rockzenekar es a hozzajuk
csatlakozott zenesz barataik
Koczkas Zsolt, ifj. Lupsa Janos
es a budapesti prímasvirtuoz
Kovacs Marton alkottak. A foszerepekben az Ezustperje
egykori tancosai is szerepeltek, Szabo Imre es felesege
Tunde, fiuk Bence es Nagy
(szul. Gazsi) Maria, akik Petofi
Sandor csaladjat jelenítettek
meg a színpadon. A fergeteges
siker nem maradt el Dabason,
ahol mintegy 700 fo tapsolt
allva a produkcio vegen. A kozos musor kapcsan egy mely,
szeretettel teli baratsag kotodott a ket ifjusagi neptanccsoport tagjai kozott.
Dabasrol hazaterve nem dolhettek hatra a fiatalok, hisz

marcius 17-en az ersemjeni
emlekunnepsegen is
reszt
vallaltak, ahol a Mozaikok címu eloadasukban a sokszínu
magyar nepviseletet felvonultatva, a kulonbozo tajegysegek
tancat bemutatva melton tisztelegtek nemzetunk hoseinek
emlekere.
Jelenleg is nagy az izgalom, a
keszulodes az Ezustperje
hazatajan, hisz az aprilisi honap bejegyzeseivel is tele a
naptar, zajlik a szervezkedes
az aprilis kozepere tervezett
korutra, mely Arad, Deva, Vajdahunyad,
Gyulafehervar,
Nagyszeben varosat es Torockot is erinti majd. Tancos keszulodes van folyamatban a
Nagyvaradi Tancegyuttes palyazata kapcsan, melynek bemutatoja majus elejere van
tervezve Nagyvaradra.
2019 aprilis 6-7-en az
Ersemjeni Ezustperje neptanccsoport ifjusagi csoportja a
Monospetri Babota senior
neptanccsoport nehany tagjaval reszt vett a XXXVIII. Budapesti
Orszagos
Tanchaztalalkozon es Kirakodovasaron, mely Magyarorszag legnagyobb folklorfesztivalja. A
harom napon at zajlo rendezvenyen a hivatasos eloadok,
gyermek- es felnott neptancegyuttesek, zeneiskolasok es
hagyomanyorzo nepmuveszek
mukodnek kozre szamos
programban.
A hatarokon tul elo magyarokra gondolva a szervezok mar
ev elejen meghirdettek a Minden magyarok tanca elnevezesu programot, mely evrol-evre
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egyre nagyobb nepszerusegnek orvend. Ez lehetoseget
teremt arra, hogy akik az
anyaorszagtol tavol elnek bemutathassak, hogy milyen lelkesedessel gondozzak a magyar nephagyomanyt.
A programba benevezve tancolt az Ezustperje neptanccsoport is a Papp Laszlo Arena
kuzdoteren felallított nagyszínpadon mintegy ketszaz
tancossal egyutt. Az internet
segítsegevel minden benevezett csoport vagy tancos sajat
hazajaban, sajat probatermeben tanulhatta meg az idei
evre meghirdetett kalotaszegi
tancanyagbol
osszeallított
tanckoreografiat. A nagy kozos probara aprilis 7-en delelott kerult sor, amikor a szervezok osszefesultek az egesz
produkciot es a csodas viseletek feloltese utan meg is tortent a bemutato. A tancosok a
magyar nepi kulturaval feltoltodve es egy ujabb hatalmas
elmennyel gazdagodva tertek
haza Budapestrol.
A budapesti ut anyagi tamogatasat az Ezustperje neptanccsoport az Emberi Eroforras
Miniszteriumatol, a Csoori
Sandor Alapon keresztul kapta, a 2018-as evben benyujtott
nyertes palyazatuk altal.
KELLEMES HÚSVETI ÚNNEPEKET KIVAN MINDEN KEDVES OLVASONAK AZ EZÚSTPERJE NEPTANCCSOPORT!
Sütő Judit és
Sütő Szabolcs
néptánc oktatók

Kazinczy életéről szóló filmet
mutattak be Semjénben

A

Jot s jol. Kazinczy
Ferenc emlekezete
címu dokumentumfilm unnepelyes bemutatojara
kerult sor kedden delutan a
nyelvujíto
szulohelyen,
Ersemjenben. A filmnek lesz
egy bemutatoja Szephalmon
is, es tobb modon is elerheto
lesz az erdeklodok szamara.
A Frater Lorand Muvelodesi
Hazban sorra kerult esemeny,
a Magyar Kultura napja leven,
a Himnusz eneklesevel kezdodott, majd az Ezustperje neptanccsoport musorat lathattuk. Ennek elejen Balazsi Beata, a csoport tagja olvasta fel
azt a „levelet”, melyet egy pa-

lyazatra meg 2012-ben fogalmazott (meg is nyerve azt),
benne mintegy jelentest teve a
„tekintetes urnak”, vagyis Kazinczy Ferencnek arrol, mikent
orzik
orokseget
Ersemjenben. Útana a tanccsoport adta elo erre az alkalomra osszeallított musorat, melyben a kimondott magyar szo
szepseget otvoztek a magyar
neptanc nem kevesbe szep
lepeseivel. Útanuk a nyelvujíto
nevet viselo helyi iskola harom diakja szavalt, bizonyítva:
a mai diakok is orzik azt a bizonyos orokseget. Ezek utan
vette at a szot Balazsi Jozsef
polgarmester, koszontve a
vendegeket: Szili Katalin auto-
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nomiaugyi
miniszterelnoki
megbízottat, Demeter Katalin
konzult, Petnehazy Attila magyar-magyar kulturalis kapcsolatokert felelos miniszteri
biztost, Telegdi Andrea kulgazdasagi attaset, Cseke Attila
szenatort, a Bihar megyei
RMDSZ elnoket, a Kazinczy
Ferenc Tarsasag kepviseleteben Feher Jozsefet es Kiss
Endret, nem utolso sorban a
film keszítoit, a Debreceni Mediacentrum munkatarsait.
„Határtalanul magyarok”
A polgarmester beszedeben
egyebek mellett helyi vonatkozasu tortenelmi esemenynek nevezte a filmbemutatot,
mely kapcsan egyik szeme sír,

mivel szerinte sokfele megfeledkeznek Kazinczy nagysagarol, am masik szeme nevet,
mert erezni, hogy figyelnek
rank az anyaorszagbol. Kifejtette: Kazinczy orokseget
orizni kotelessegunk, mert
mi, a hatarnak ezen az oldalan elok nem hataron tuli magyarok, hanem hatartalanul
magyarok vagyunk. Szili Katalin beszedeben kulonleges
helynek nevezte az Ermelleket, mivel szamos nagysagot
adott a nemzetnek, kozuluk
peldaul ismerte is Csiha Kalman nehai puspokot, amit
nagy megtiszteltetesnek nevezett. Úgy velte, hogy 2010
utan uj korszak kezdodott a
magyarsag eleteben, a mai
magyar kormany intezkedeseibol az erzodik, hogy ujra
egy a nemzet, mikozben mindenkinek szulofoldjen kellene boldogulni, ott szerezni
meg a tudast, hasznalni szabadon anyanyelvet, mindezt
ugy, hogy megorizze egyediseget. Cseke Attila szerint a
Magyar Kultura Únnepe nem-

csak a magyarsagnak kell
fontos legyen, mivel a magyar
ertekrendszer barmikor barmely nemzet szamara vallalhato, így az is fontos, hogy
ertekeinket ne csak mi magunknak, de masoknak is
megmutassuk. Semjen az a
hely, ahol nagy emberek szulettek, de akik nem csak a
semjenieke, s akik emleket
felelossegteljesen apoljak a
kozsegben, mondta a politikus.
Tudományos igénnyel
Feher Jozsef a Kazinczy Tarsasag gratulaciojat tolmacsolta a helyieknek, a szervezet
volt elnokekent. A felszolalok
kozul Vojtko Ferenc, a bemutatott film rendezoje volt a
legrovidebb, csupan bemutatta alkototarsait, mondvan:
az erdem kozos. Ezutan kerult sor a 49 perces dokumentumfilm
levetítesere,
melyrol Csorba Sandor, a Pro
Semjen Alapítvany elnoke
lapunknak elmondta: az elkeszítes tamogatasara a Nemzetpolitikai Allamtitkarsag-
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hoz palyaztak, sikerrel, a kivitelezest pedig a Debreceni
Mediacentrumra bíztak, hiszen korabban mar sikeresen
egyuttmukodtek a Csiha Kalmanrol szolt film kapcsan. A
film tudomanyos igenyu, de
nem tudomanyos magassagokban szarnyalo, egy eletrajz, bemutatva, miert jelentos alakja Kazinczy Ferenc a
magyar
kulturanak.
„Kazinczy nem csak Semjene,
de buszkek vagyunk ra, ezert
is indult el a film keszítesenek kezdemenyezese”, fogalmazott Csorba Sandor. Mint
megtudtuk, a filmnek lesz egy
bemutatoja
Szephalmon
(Kazinczy egykori lakhelyen,
melynek ezt a nevet is o adta,
manapsag
Satoraljaujhely
varosresze), kesobb a kozmedia rendelkezesere bocsatjak,
de elerhetove teszik a
youtube internetes videomegoszton is.
Rencz Csaba
Forras: www.erdon.ro

Ablak a világra
A Diak írok es koltok címu irodalmi palyazati kiírasra nevezett be Kupas Virag Ersemjenbol, aki
jelenleg a Debreceni Reformatus Kollegium Doczy
Gimnaziumanak 9. B osztalyos tanuloja.
2019 marcius 30-an a Miskolci Egyetem Konyvtaraban zajlott a palyazat eredmenyhirdetese, ahol a
beadott palyazatok kozul a legjobb tizennegyet fel
is olvastak. A harom nyertes prozai mu mellett, tizenegy vers kozott jegyzik Kupas Virag verset is,
akire ezaltal is nagyon buszkek vagyunk.
A mu bekerult az ez alkalommal kiadott Antologiaba is, emellett Viragot felkertek az Irodalmi Radio
valamint egy irodalmi blog szerkesztosegebe is.
Szívbol gratulalunk az elert eredmenyhez es tovabbi sikeres alkotast kívanunk, ezzel is oregbítve kozsegunk hírnevet!
Nagy Bettina Tünde

„Tiszán innen, Dunán túl…”
Marcius vegen a Debreceni Fazekas Mihaly
Gimnaziumot
kepviselve
az
ersemjeni szuletesu Kardos Nikolett, ket
debreceni iskolatarsaval, Hercz Lilivel es
Dancs Emesevel reszt vett a „Tiszán innen, Dunán túl...” orszagos minosíto nepdalversenyen.
A versenyen autentikus viseletet feloltve
jelentek meg, így mar megjelenesukkel is
beloptak magukat a zsuri es a nezok szívebe. Versenykategoriajukban (10.-11.
evfolyamosok) tobb, mint 15 diak kepviseltette magat, amely mar onmagaban is
nehezítette az egyebkent sem konnyu
megmerettetest.
Vegeredmenykeppen, ket arany es egy
ezust minosítest tudhatnak magukenak a
dalos kedvu pacsirtak.
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Érmellék Kupa Érsemjénben

J

elentos
sportesemeny
zajlott
kozsegunkben.
Marcius 30-an megrendezesre kerult az Ermellek
Kupa elnevezesu futball es
kezilabda bajnoksag. A kovetkezo csapatok vettek
reszt:
Bagamer
kozseg,
Ersemjen,
Ermihalyfalva,
Ottomany, Eradony, Ertarcsa.
A hazigazdak pogacsaval,
vízzel, kaveval vartak a resztvevoket, valamint ebedidore
pizzaval is kedveskedtek a
gyerekek. Az ersemjeniek a
szep szamban osszegyult
szurkolotabornak is orulhettek.
Színvonalas merkozesekre

kerult sor, a gyerekek szívvel
-lelekkel kuzdottek. A negy
futball es ot kezilabdacsapat
felmerhette tudasat, melynek
eredmenye a tabellan mutatkozott meg. A kovetkezo
eredmenyek szulettek: Kezilabda:
I.
hely:
Ermihalyfalva; II. hely: Bagamer; III. hely Ottomany; IV.
hely Ersemjen; V. hely
Eradony.
Futball: - I. hely: Ersemjen; II.
hely: Bagamer; III. hely:
Ertarcsa; IV. hely: Ottomany.
A felkeszíto tanaroknak is
akadt dolguk, iranyítottak
csapataikat, sot, az ersemjeni
iskola igazgatonoje, Nagy
Mirela is kivette a reszet a
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munkabol: szurkolt a csapatoknak es a szervezesbol is
kivette a reszet.
Felkeszíto
tanarok:
Markovits Matyas, Nyako
Zoltan, Csengeri Csongor Antal, Pap Levente, Kis Edit, Mate Tunde, Fulop Robert, Lakatos Janos.
Ez uton szeretnenk megkoszonni az ersemjeni onkormanyzat tamogatasat es minden resztvevonek, akik hozzajarultak az esemeny sikerehez. Gratulalunk mindenkinek. Ep testben ep lelek!
Lakatos János
tornatanar

Bepillantás az óvodai életbe

A

2019-es ev is sok
elmennyel es kalanddal kezdodott
kisovodasaink szamara.
A teli vakacio utani gyakori
havazas jo alkalmat adott a
teli jatekok gyakorlasara. Mivel a friss teli levego jotekony hatassal van a gyerekek
immunrendszerere, tobb alkalommal kimentunk az ovoda udvarara, ahol hogolyoztunk, ho csataztunk, hoembert epítettunk, jol ereztuk
magunkat.
Mikor mar megelegeltuk a
hideget, ugy dontottunk,
hogy farsangi mulatozassal
uzzuk el a telet es varjuk a
napsuteses tavasz erkezeset.
Kisovodasaink otletes jelmezekbe bujva mutatkoztak be,
felvonultak, majd szorakoztato jatekokkal toltottek a
farsangi mulatsagot. Az iden
sem maradhatott el a hagyomanyos farsangi fank, melyet
a szulok nagy szeretettel es
orommel sutottek, es emellett meg aprosutemenyekkel
es udítokkel is hozzajarultak
a gyerekek megorvendeztetesehez.
Februar 28.-an a „Nyílt ka-

puk” elnevezesu tevekenyseg
alkalmaval a nagycsoportos
ovodasok, a szulok es az ovo
nenik Tamas Eva es Vanyi
Katalin, latogatast tettek a IV.
osztalyokba, ahol a taníto
nenik Vasvari Katalin es Szello Alexandrina a gyerekek
segítsegevel bemutattak az
iskolat, majd apro ajandekokat osztogattak a kisovisoknak. A kellemes fogadtatast
es a meglepeteseket, ovodasaink egy kozosen keszített
keppel viszonoztak.
Marcius 4.-en megkezdodott
az elokeszíto osztalyba valo
beiratkozas elso szakasza,
amely marcius 22.-en ert veget. A szulok aktív reszvetelenek koszonhetoen a magyar tagozatra 23 erselendi,
18 ersemjeni, a roman tagozatra pedig 3 ersemjeni, 3
erselendi, 8 erkenezi gyerek
lett beíratva.
Akik a magyar nyelvu oktatast valasztottak, a Rakoczi
szovetseg jovoltabol egy iskolataskat kaptak ajandekba,
melyeket az iskola igazgatono Nagy Mirela es a leendo
tanítono Vasvari Katalin adtak at a gyerekeknek a szuleik jelenleteben.
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A varva vart tavasz elso unnepere, a Nonapra versikekkel, enekekkel es kis kezimunkakkal keszultunk.
Marcius 15.-en megemlekeztunk az 1848-as forradalom
esemenyeirol. Kokardat tuztunk, nemzeti színu viragot
keszítettunk, enekeket tanultunk huszarokrol, torteneteket meseltunk a forradalom
hoseirol, a marciusi ifjakrol.
A ragyogo tavaszi napsutes
minket is kicsalogatott egy
termeszetjaro, felfedezo setara, megcsodaltuk az ebredezo termeszetet, a zoldulo fuvet, rugyezo fakat, az illatozo
ibolyakat, a visszatert vandormadarakat, es orvendezve hallgattuk a madarak vidam csicsergeset.
Minden szulo szamara az a
legfontosabb, ha gyereket
boldognak latja, ezert mi
ovonok torekszunk, hogy az
ovodai mindennapok minel
valtozatosabbak, elmenydusabbak, erdekesebbek legyenek, hogy ovodasaink mindig
jol erezzek magukat.
KELLEMES HÚSVETI ÚNNEPEKET KIVANÚNK MINDENKINEK!
az óvónők

Karácsonytól - Húsvétig

Iskolai tevekenysegek az I-IV osztalyban

H

osszu teli vakacio
utan kezdtuk ujra
januar kozepen a
tanítast-tanulast. A teli unnepek nyugalmas hangulata utan
kicsit furcsa volt ujra belerazodni a nyuzsgo iskolai eletbe,
de orommel tettuk, hiszen jo
volt ujra latni egymast.
Ezen a telen, kulonosen januarban a hobol is boven kijutott, s a tel oromei akkor igazan szorakoztatoak, ha a gyerekek azt megoszthatjak barataikkal, osztalytarsaikkal. Igy
iskolaba is jobb kedvvel jottek,
s szunetekben vidam csuszkalas, hogolyozas, hoemberepítes zaja verte fel az iskolaudvart. Januar 14-en az I. osztalyosok (Ari Laszlo taníto) „A
tel oromei” címmel tevekenyseget tartottak. Megfigyeltek a
teli termeszetet, beszelgettek
rola es szorakoztato jatekokat
jatszottak az udvaron a hoban.
Januar 16-an zajlott a Stylus
Szepírasi Verseny iskolai forduloja. Ezen a II., III. es IV. osz-

talyosok vettek reszt. A megyei fordulora tovabbjutottak:
Craciun Fruzsina, Solymosan
Petra, Tasi Ervin (II. osztaly,
Nagy Iren Brigitta tanítono),
Kondor Anita, Kozak David.
Variasi Milan (III. osztaly, Ari
Katalin tanítono), Blejan Bernadett, Gyorki Henrietta, Robotin Vanessza (IV. osztaly,
Vasvari Katalin Judit tanítono). Kozuluk Kondor Anita III.
osztalyos tanulo kepviselte
iskolankat
Veszton
(Magyarorszag) a verseny orszagos fordulojan.
Februar honapja a varva vart
Farsangrol szolt. Bar mas-mas
idopontban, de valamennyi
osztaly megrendezte az Alarcosbalt, jelmezekkel, tanccal,
szorakoztato jatekokkal es sok
-sok finomsaggal. Koszonjuk a
szulok segítseget, akik aldozatot hoztak azert, hogy ez az
alkalom szebb es erdekesebb
lehessen!
Februar 11-en kerult megrendezesre a NyelvEsz Anyanyelvi Tanulmanyi Verseny iskolai
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forduloja. Ezen reszt vettek az
I, II es III. osztalyosok: Agoston Bence (I. osztaly), Balazsi
Kevin, Craciun Fruzsina, Gazsi
Andrea, Solymosan Petra, Tasi
Ervin, Zohorak Zsanett (II.
osztaly), Csiri Teodora Melinda, Venkli Patrícia, Agoston
Sara, Spanyik Emoke, Kondor
Anita, Kozak David (III. osztaly). Mindharom osztalybol

jutottak tovabb gyerekek a
megyei forduloba, amit mar
marcius 23-an Nagyvaradon
rendeztek meg: az I osztalyos
Agoston Bence II. helyezest ert
el, Tasi Ervin, Agoston Sara es

Kozak David is ugyesen szerepeltek.
23-an Nagyvaradon zajlott a
Furkesz Helyesírasi es Nyelvhelyessegi Verseny megyei
szakasza. Ezen reszt vettek a
mar korabban tovabbjuto Kozak David, Agoston Sara,
Variasi Milan (III. osztaly), Robotin Vanessza (IV. osztaly). Jo
eredmenyeket ertek el.
Marciusban 8-an a Nonapot

unnepeltuk.
Ajandekokkal,
kepeslappal, viraggal kedveskedtunk az edesanyaknak,
nagymamaknak.
Verseket,
enekeket tanultunk, rajzokat,
kezimunkakat
keszítettunk.
Kovetkezo heten, 14-en az elokeszíto osztalyosok reszt vettek Ermihalyfalvan a „Kanyadi
Sandor”
Szavaloversenyen.
Balog Zsanett Vivien, Tasi Petra Viktoria es Vinkler Adam
Jozsef kepviseltek iskolankat.
Marcius 15-en hoseinkre emlekeztunk. Kokardakat keszítettunk es osztalytevekenysegek kereteben felideztuk a
Forradalom es szabadsagharc
fobb esemenyeit. 22-en a Víz
Vilagnapjat unnepeltuk. Beszelgettunk a víz fontossagarol, a kornyezetvedelemrol,
rajzokat, plakatokat keszítettunk.
Aprilis 17-en rendezzuk meg
iskolankban a „Kazinczy Ferenc” Szavaloversenyt. Ez meg
elottunk allo feladat, de mar
sok gyerek jelentkezett. A verseny idei temaja: „Kedvenc
versem”, es szerencsere nagyon sok gyerek szeret verselni, verseket mondani. Az eredmenyekrol majd legkozelebb
beszamolunk.
Mar csak par het van hatra a
Husvetig, s a tavaszi vakacioig.
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Lelekben mar keszulodunk az
Únnepre, beszelgetunk a jelentosegerol es hamarosan
tojast festunk es locsoloverseket tanulunk egyutt.
Kívanunk mindenkinek kellemes Husveti Únnepeket es jo
vakaciot!
Ferencz-Kecskés
Éva Andrea
tanítono

Sikerek és tevékenységek iskolánkban

A

teli szunet utan ujra
benepesedett iskolank, es megkezdodott az utolso hajra a feleves
zarasok elott. Mindenki arra
torekedett, hogy jo eredmenyeket erjen el, hogy elvezni
tudja az interszemesztrialis
vakaciot.
A februari es marciusi honapok a kulonbozo tantargyversenyekre valo felkeszulessel
es ezeken valo reszvetellel zajlottak. A megyei szakaszon
kepviseltek iskolankat diakjaink a kovetkezo versenyeken:
Mikes Kelemen – magyar
nyelv es irodalom tantargyverseny, Simonyi Zsigmond
helyesírasi verseny, illetve a
reformatus es romai katolikus
tantargyversenyeken. A versenyeken resztvevok ertekes
tapasztalatokat es uj baratsagokat szereztek. A romai katolikus tantargyversenyen elert
kiemelkedo
eredmenyeert
Talpas Krisztian V. osztalyos
tanulo az orszagos szakaszon
oregbítheti iskolank hírnevet.
Koszonjuk a felkeszíto pedagogusoknak az odaado munkajukat.
A sportversenyeken is jeles-

kedtek diakjaink: az elemi osztalyok kezilabda es futball csapata II. helyezest ertek el a
korzeti szakaszokon.
Hagyomanyapolo es ertekmegorzo munkajukert iskolank ket betlehemes csapata: a
Semjeni Betlehemesek es Semjeni Csillagosok aranycsapat
minosítesben reszesultek. Kitarto es lelkes munkajukert
egy egyhetes taborozason vehetnek reszt a horvat tengerparton. Gratulalunk, hisz teljes
mertekben megerdemeltek ezt
a jutalmat.
A semjeni ifjak marcius 17-en
rottak le kegyeletuket az 1848
-as forradalom ifjai elott. Diakjaink verses-zenes osszeallítassal keszultek, mely lelkiekben meghatotta a resztvevoket. Arra buzdítjuk oket, hogy
tovabbra is orizzek meg nemzeti ontudatukat es azt adjak
tovabb a kovetkezo generacioknak.
Mivel a mai fiatalokat egyre
jobban elragadja az internet
vilaga, szuksegesnek tartottuk
felhívni a figyelmuket az e mogott rejlo veszelyekre is. Kerekasztal beszelgetesek alatt
kihangsulyoztuk a szamítogep
szerepet az eletunkben, mely
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lehet a baratunk, de akar az
ellensegunk is. Figyelmezettuk
oket, hogy felelosseg teljesen
hasznaljak, mert akaratlanul is
veszelynek tehetik ki magukat.
Mindezek mellett a tulzott szamítogep hasznalat csokkentheti a jo tanulmanyi eredmenyeket.
A kornyezetvedelem jegyeben
tobb tevekenyseg is zajlott. A
víz napja alkalmabol, tanuloink plakatot keszítettek kihangsulyozva a víz szerepet es
fontossagat a mindennapi eletunkben. Az ersemjeni onkormanyzat es iskolank osszefogasa eredmenyezte Ersemjen
utcainak megtisztítasat. Diakok, pedagogusok es az onkormanyzat munkatarsai kivonultak osszegyujteni a utcakon
hevero hulladekokat. Ez a tevekenyseg pelda lehet a kozos
egyuttmukodes hatasara es
felhívas a kornyezetunk tisztantartasara es megorzesere.
A kozelgo husveti unnepek
alkalmabol iskolank munkakozossege aldott, bekes unnepeket kívan.
Máté Tünde és
Sárkány Timea
tanarnok

Színezd ki!
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Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

Crecan Gheorghe
Gal Andras
Úlici Vasile
Lajter Erno
Grudan Maria

85 eves
86 eves
70 eves
75 eves
84 eves

Moricz Zoltan
Rafel Petru
Locsei Anna Eszter
Otvos Iren
Sereban Janos
Timar Ana

67
68 eves
59 eves
67 eves
78 eves
88 eves

ÚJSZÜLÖTTEK

Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Erselend
Ermihalyfalva
Piskolt
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Erselend

Nyugodjanak békében!

Kiss Lilla Csenge
Balazsi Zsolt

Ersemjen
Ersemjen

Daroczi Denis Milan
Balog Natalia Florentina
Rostas Barbara Larisa
Czako Daniel
Szabo Patrícia Bettina
Bakro Boldizsar
Farcas Denis
Kovacs Denisa
Gaspar Bogdan Stefan
Cutitar Lucas Daniel
Bakrau Kamila Renata
Moda Krisztina Karola
Balog Lajos Denis
Boszormenyi Stefan
Perenyi Dominik

Ersemjen
Ersemjen
Erkenez
Erselend
Ersemjen
Erkenez
Ersemjen
Ersemjen
Erkeznez
Erkenez
Ersemjen
Erselend
Erselend
Erselend
Ersemjen

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Sok boldogságot kívánunk!
Varga Zoltan
Venkli Csaba
Laza Cristian

Szocsi Magdalena Pamela
Feher Margareta Annamaria
Bodan Dana Maria

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

BIHAR MEGYEI TANÁCS
TÁMOGATÁSÁVAL

Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen

KÉSZÜLT A

Készült az Europrint nyomdában.
A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a
felelősséget!
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