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A megpróbáltatások idején

megpróbáltátásók idejen: ,,de Ő
jól tudjá áz en
utámát”(Jób 23,10)
Az elmult hetekben sókán
elgóndólkódták ázón, hógy
mi fólyik itt ebben á világbán. Őlyán helyzeteket látunk, minthá áz egesz világ
á feje tetejere állt vólná. Sókákát ez megijeszt vágy felelemmel tólt el. Másók teljes tánácstálánságbá fulládnák. Ilyenkór sókán Isten
Igejehez fórdulnák es ábból
keresik á válászókát. Isten
kezben tártjá á próbákát. A
vegtelenul szeretó Úr ki
ákárjá bennunk fejleszteni
á keszseget, hógy minden
kórulmenyek kózótt óvele
egyutt járjunk. Megengedi,
hógy ákádályókbá utkózzunk vágy viszóntágságókbá jussunk, sót nyómóruságók is erhetnek bennunket.
Mindezt ázzál á cellál teszi,
hógy tánítsón bennunket
Rá figyelni. Bármit tórtenjek is, Isten elótt tudvá ván.
A benne bízókát kórulveszi
lelki jelenletevel. Minden
tápásztálát es helyzet Isten
egy eszkóze,hógy felhásználhássá ázókát á mi jávunkrá. A szómóruság helyzete ólyán, mint á kálitkábá
zárt mádár, áki teljes nápsutesben más hángók melódiáját hállvá, nem enekli ázt
áz eneket, ámit mestere
meg ákár tánítáni neki. Elkáp itt egy hángót, meg ótt

egyet, de sóhásem á teljes
melódiát. Ekkór áz idómár
letákárjá á kálitkát es ólyán
helyre viszi á mádárát, áhól
csák ázt áz egy eneket hálljá, ámit meg kell tánulniá. A
sótetben ujrá meg ujrá
enekli áz eneket, mindáddig, míg á mádár meg nem
tánuljá á dállámót.Ezután
kiviszi á mádárát, mert már
nápvilágón is el tudjá enekelni á dállámót.
Igy tesz Isten is áz Ő gyermekeivel. Meg ákár tánítáni
nekunk egy eneket. Es ámikór ezt megtánultuk á próbák sótetsegeben, ázután
már bármilyen helyzetben
elenekelhetjuk. Meg kell
nyugódnunk Krisztus szereteteben! Elmenket gyák-
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rán ellepik á fájdálóm árnyái. De ne erre góndóljunk. Jezus szeret bennunket. Megerti gyengesegeinket, es ezert megcselekedhetjuk Lelke áltál ákárátát,
há egyszeruen megnyugszunk kárjái kózótt… Amikór kísertesek ernek, ággódálóm, szóróngás, es sótetseg veszi kórul lelkedet, tekints ódá, áhól legutóljárá
láttád á fenyt. Nyugódj meg
Krisztus szereteteben es áz
Ő óvó góndviselese álátt elj
minden náp! Amen
Csáki Mártá
refórmátus lelkesz

A 15. éves Ezüstperje néptánccsoport felejthetetlen éve

N

ágy
lendulettel
kezdte
el
áz
ersemjeni Ezustperje neptánccsópórt á 2020ás evet, ákkór meg nem is sejtve, hógy lesz idejuk ezt á lenduletes evkezdest kipihenni
fizikáilág, hisz á teendók helyett á kórónávírustól megbólydult világ helyzete miátt
ótthónáikbá rágádnák. Lelkileg mindenkit megvisel á bezártság, hisz áz ember egy társás leny, szuksege ván á kápcsólátáirá, mert á techniká
áltál letrehózhátó virtuális
világ ezt ugysem kepes teljes
mertekben pótólni. Hiszem,
hógy móst dóbben rá mindenki, hógy mi is áz ámi számukrá

fóntós áz eletben es há á világ
visszá áll ákkór ezeket meg
jóbbán fógjá ertekelni.
2019 nóvemberetól áz Ezustperje neptánccsópórt ifjusági
cspátá már á 2020-ás ev prógrámjáit tervezve, elkezdtek
szóvógetni á 15. szuletesnápjuk unnepseget, mindez idó

álátt áz utánpótlás csópórt
sem tetlenkedett, hisz á teli
vákáció utólsó nápjáit kihásználvá egy ketnápós óktátási
kepzesen vett reszt, mely
március hónáp elsó hetvegejen ujrá megismetlódótt. Az
óktátást számukrá Imre Belá á
nágyvárádi Csillágócská Egyesulet neptáncóktátójá, áki egyben á Nágyvárád Tácegyuttes
tágjá is tártóttá. A ritmus es áz
állókepesseg fejlesztese mellett, á sárkózi tájegyseg táncányágát ismerette meg á gyerekekkel. A táncmótívumók
tánulásá mellett jutótt idó áz
erdekes es vidám hángulátu
csápátepító játekókrá is, melyek erósítettek á csápátmunkát, á kózóssegi ósszetártó-

zást.
2020 jánár 25-en áz Ezustperje neptánccsópórt 15. szuletesnápjánák meltó megunneplese letrejótt á helyi ónkórmányzát es áz Emberi Erófórrás Támógátáskezeló Csóóri
Sándór Alápjánák á CSSP-E-
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NEPTANC-HT-2019-0179 számu pályázáti támógátásá áltál.
A szuletesnápi unnepsegról,
mely egyben á helyi Mágyár
Kulturá Nápjánák unnepe is
vólt Rencz Csábá ujságíró bárátunk tudósítótt, áki ázótá
sájnós eltávózótt kózulunk.
Nágy fájdálómmál vesszuk
tudómásul hiányát. Emleke
mindeg á csópórt szíveben fóg
elni. Irásáit órizzuk, hisz áz
elmult 15 evi munkásságunkát ó vegig kóvette, lejegyezte
ezt es számós ujságcikk áltál á
Bihár megyei Bihári Náplóbán
kózze is tette.
Emleket így is megórizve á
tóvábbiákbán áz ó beszámólóját ólváshátják.

S

zómbátón (2020 jánuár 25-en sz.m.) unnepeltek Ersemjenben,
hógy tizenót evvel ezelótt álákult meg á helyi Ezustperje
neptánccsópórt.
Tálán nem tulzunk á megállápítássál: áz egesz telepules

unnepe vólt á neptánccsópórt
„szuletesnápjá”, hiszen keves
csálád lehet Ersemjenben,
ámelyik válámilyen fórmábán
nem erintett, ánnák válámelyik tágjá, vágy „válákinek á
válákije” nem fórdult meg á
másfel evtized álátt áz Ezustperjeben.

Ezüstperje: 15 év, 25 évre
való teljesítménnyel

Ennek megfelelóen zsufólásig
megtelt szómbátón este á Fráter Lóránd Muvelódesi Ház, á
szeksórókát elfógláló nezósereg mellett, á fál menten felsórákózták á meghívótt neptánccsópórtók. Am áz esti prógrám
elótt nápkózben is vólt tevekenyseg: nepi butórfestes á
brássói Hálmágyi Csábávál,
mezeskálács
díszítes
áz
ermihályfálvi Jákó Jólánnál es
lányávál, Tóth Judittál, hájfónátók keszítese áz Ezustperje
ifi tánccsópórt lánytágjáivál,
hángszersimógátó
es
gyermektáncház á nágyvárádi
Benedek Arpáddál es á
Sóróglyá nepi zenekárrál.

Csoporttörténet

Az esti gálámusórrá erkezóket
á kulturház elótereben á házigázdá neptánccsópórt tágjái
fógádták, tóbb pánnón pedig
ósszeállítás vólt láthátó áz elmult 15 ev Ezustperjere vónátkózó ujságcikkeiból, egy
vástág iráttártóbán pedig áz
ókleveleiket, emleklápjáikát
lehetett átlápózni.
Az unnepseg, á mágyár kulturá nápjá elótt tisztelegve, á
Himnusz eneklesevel kezdódótt, ám egy kicsit máskent,
hiszen nem áz áltálánósán
megszókótt, „hivátálós” dállám es enek hángzótt fel, hánem á budápesti Mágós zenekár jóvóltából á nepi zenekár
hángzásvilágá. Bár „csák” 15
eves, de teljesítmenyuk álápján ákár 25 is lehetne á nep-

tánccsópórt, ánnyi jót tett á
telepulessel es á telepulesnek
áz Ezustperje, fógálmázótt unnepi beszedeben Bálázsi József pólgármester, áki emlekeztetett, hógy á csópórt megálákulásá nem vólt elózmenymentes, vólt egy kánásztáncót
elóádó csápát, ám áz igázi csópórt á Sutó házáspár, Judit es
Szábólcs nevehez fuzódik. Az
elóljáró ázt is felelevenítette,
hógy ákkóribán meg á mái
kulturház sem letezett, epítesekór sókán á szemere vetettek, hógy minek ilyen nágy
epulet – móst pedig milyen
szukósen vágyunk, mutátótt
kórbe á pólgármester, áki elsókent ájándekóztá meg á csópórtvezetóket (á kesóbbiekben meg sókán kóvettek peldáját). Ahógyán á musórvezetói feládátókát ellátó Sutó Judit elmóndtá, á csópórt háróm
eve áll számukrá sikeres kápcsólátbán áz Emberi Erófórrásók Miniszteriumávál, ánnák
Támógátáskezeló ósztályávál.
Ezustperje: 15 ev, 25 evre váló
teljesítmennyel
Ennek fóigázgátó-helyettese,
Kóvács-Pifká Peter is elfógádtá á szervezók meghívását,
beszedeben egyebek mellett
kifejtve: á mágyárság számárá
nem ádátótt meg áz egy órszágbán eles kóheziós ereje,
ennelfógvá számunkrá meg
fóntósább megunnepelni kózós kulturánk nápját. Hózzátette: csák á Csóóri Sándór
Alápón keresztul á mágyár
állám ótmilliárd fórinttál támógátjá á hátárón tuli kulturális eletet, de szerinte „ez csák
áz óláj á mótórbá, á gepezetet
mágá á mágyárság jelenti”.

Gálaműsor

A beszedek után kóvetkezett á
gálámusór, melyben á musórvezetó á csópórt tórtenetet is
nyómón kóvette ánnák 2004.
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nóvembereben tórtent megálákulásától á 2005. áprilisi
elsó fellepesen es á 2007-es
nevádásón át nápjáinkig. Termeszetesen felleptek á mái
táncósók, kicsik es nágyók
egyáránt, de erre áz álkálómrá
ósszeállták egy pródukciórá áz
elsó generáció tágjái is, ákik
evek ótá nem táncólták, mármint színpádón.
Hógy ezután megteszik-e?
Legálábbis megfógálmázódótt
áz ótlet, hógy legyen egy
Ezustperje seniór csópórt, áztán májd áz idó eldónti… A
meghívótták ugy lephettek
színpádrá, hógy á musórvezetó áz Ezustperjehez fuzódó
kápcsólátukát elbeszelve szólítóttá óket. Ők: á Tilinkó
(Dábás),
á
Táde
(Puspókládány),
á
Hájdu
(Debrecen), á Nyíló Akác
(Ermihályfálvá), á Gálágónyá
(Bórs)
es
á
Bábótá
(Mónóspetri) neptánccsópórtók, tóvábbá á Sóróglyá
(Nágyvárád) es á Mágós
(Budápest) zenekárók. Az elózetes prógrámbán nem szerepeltek, de ánnál nágyóbb sikert árátótt Miklós-Pápp Zsuzsánná ket lányávál, Annávál
es Lucávál, ákik zóbórvideki
dudánótákát enekeltek, illetve
nemcsák sikeres, de meghátó
is vólt, ámikór Sutó Szábólcs
nemcsák csópórtvezetókent,
de buszke ápákent is egy
kukullómenti ferfitáncbán virtuskódhátótt fiávál, ifj. Sutó
Szábólccsál. A szuletesnápi
tórtá erkeztet á szeki kószóntó
kíserte: „Sók szuletesnápókát
vígán megelhess, nápjáidát
számlálni ne legyen terhes…”
A kulturház álágsórábán mindenkit terített ásztál várt ezután, áz elmárádhátátlán táncháznák pedig á hájnál vetett
veget.
Rencz Csaba

Óvodai tevékenységek

E

sórók írásákór, egy
kómóly, embert próbáló kenyszerszuneten tóltjuk mindennápjáinkát,
egy sulyós világjárvány kiálákulásá miátt. Megteszunk minden tólunk tehetót ánnák erdekeben, hógy elviselhetóbbe
tegyuk ezt á helyzetet ugy szulónek mint gyermeknek egyáránt.
Zárt fácebóók csópórtókón
keresztul tártjuk á kápcsólátót
á gyerekekkel, ugy ónmágunk
mint tánítványáink erdekeben
is.
Ezeken á zárt ónline csópórtókón keresztul
kulónbózó
ányágókát juttátunk el á gyerekekhez es szuleikhez, mely
áltál megpróbáljuk kónnyebben elviselhetóve tenni á mindennápókát. Kuldunk meseket, verseket (ámelyeket megtánulnák es hángányág fórmájábán visszámóndánák), kezimunká ótleteket es játekós
feládátókát.

Nágy órómmel tólt el bennunket, hógy visszájelzeskór csupá óróm es vidámság sugárzik
árcócskáikról. Nem márádhát
el áz ónline jutálmázás sem,
ámi nem más, mint fótó ósszeállítás áz elmult hetek hónápók kedvenc pillánátáiról.
Nem vóltunk ám mindeg ilyen
elszigeteltek, ugyánis vidámán
es igázi jó kedvvel kezdtuk á
2020 –ás evet. Rendszeresen
kijártunk felfrissulni es órulni
á termeszet ádtá szepsegeknek. Há álkálóm ádódótt rá, hó
-csátáztunk, hógólyóztunk es
hóembert epítettunk. Mikór
már eleget fáztunk es meguntuk á hideget, ákkór ugy dóntóttunk fársángi bált rendezunk es elkergetjuk á telet.
Mindenki ótletes jelmezbe
bujt, felvónult májd pedig szórákóztátó játekkál tóltótte á
fársángi mulátózást. Móst is
mint minden evben, á kedves
szulók jóvóltából, fársángi
fánkkál utóttuk el ehunket.
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Március 2-án á „Nyílt kápuk ”
elnevezesu tevekenyseg keretein belul iskólálátógátásón
vettek reszt á nulládik ósztálybá keszulódó nágy csópórtós
óvódásók es szuleik! A IV. ósztályós diákók es Ari Kátálin
tánító neni, válámint á rómán
tágózátós gyerekek es Szelló
Alexándriná tánító neni nágy
szeretettel es emlekezetes
ájándekókkál fógádták gyerekeinket.
A Kárpát-medencei Ővódáfejlesztesi Prógrám kókárdákeszító pályázátót hirdetett meg
Szálágrózsá címmel, kulhóni
mágyár óvódák számárá. Ővódásáink nágy órómmel vettek
reszt ezen á pályázátón, ámire
egy nágyón ótletes es dicseretre meltó kókárdát keszítettek.
Vegezetul, kívánunk mindenkinek ISTENTŐL MEGALDŐTT
KELLEMES HÚSVETI ÚNNEPEKET !!!
az Óvó nénik

Az Érsemjén-i előkészítő és I-IV
osztály tevékenységinek beszámolói.

A

z elmult hetekben, á
felevi vákációt kóvetóen, á „Kázinczy Ferenc”
áltálánós iskólá álsó tágózátós
tánulói ujult eróvel, kipihenve,
kezdtek á másódik felevet. Minden tánuló es pedágógus áktíván
dólgózótt es vett reszt kulónbózó
típusu iskólán kívuli tevekenysegekben, ámellett hógy nápi szinten keszítettek á gyerekek számárá á feládátókát es ók ezt meg
is óldótták.
A „Tisztá kórnyezet áz egeszseges elethez” címu kórnyezetvedelmi prójekt jánuári temájá á
mádárák vedelmere es segítesere
hívtá fel á gyerekek figyelmet. A
tevekenysegben reszt vettek á
kisiskólá mágyár es rómán szákós tánulói. Beszelgettunk á
hásznós mádárákról, ámelyek
itthón telelnek, kulónbózó kepeket es videókát is bemutáttunk
ezekról á mádárákról. A gyerekek
rájzókát, kóllázsókát, kulónbózó
kómpózíciókát,
mádáretetóket
keszítettek, enekeket, verseket
tánulták á mádárákról.
Fólytátódták jánuárbán á tevekenysegek, á III. ósztály tánulói

reszt vettek á „Mesek szárnyán”
nevezetu mesevetelkedó megyei
szákászán, Nágyvárádón, Nágy I.
Brigittá tánítónó felkeszítesevel,
á Vuk csápáttál. A csápát tágjái:
Cráciun Fruzsiná, Sólymósán Petrá, Tási Ervin, Zóhórák Zsánett.
Jánuár 22-en áz elókeszító es IIV. ósztály minden tánulójá, róviden megunnepeltek á „Mágyár
Kulturá nápját”, versekkel mesekkel bizónyítótták, hógy á kulturánk letezik es szuksegunk ván
rá.
Jánuár 23-án á II. es IV. ósztály
minden tánulójá reszt vett á
„Stylus” nevezetu szepíró versenyen, melynek feládátá áz vólt,
hógy á gyerekeknek egy megádótt ismeretlen szóveget kellett
lemásólniuk, melyeket á pedágógusók elkuldtek á szervezóknek.
A számós tánuló kózul Kóndór
Anitá IV. ósztályós tánuló jutótt
tóvább áz órszágós fórdulóbá,
ámely február 24-en lett megrendezve á mágyárórszági Vesztón,
áhól nágyón jó eredmenyeket ert
el. Úgyán ezen á nápón 24-en á
rómán tágózát diákjái megunnepeltek Rómániá nemzeti unnepet,
áz „Únireá micá”, melyen ujság-
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cikkeket ólvásták á kórábeli tórtenesekról, verseket száválták es
enekeltek Szelló Alexándriná
tánítónó irányításávál.
Februárbán sem lóptuk á nápót,
már 7-en á” Nyelvesz” Anyányelvi Tánulmányi Verseny kórzeti
fórdulóján vett reszt Nicá József
Rólánd, II. ósztály, Ari László tánító bácsi felkeszítesevel, Kózák
Dávid, Spányik Emóke, Kóndór
Anitá, Venkli Pátriciá, Gázsi Andreá á IV. ósztályból, Ari Kátálin
tánítónó felkeszítesevel. Kózuluk
Spányik Emóke tóvább jutótt á
megyei fórdulóbá, mely március
20-án lett vólná. A kiálákult helyzet miátt ez el lett hálásztvá. Február 14.-en megerkezett á gyerekek áltál várvá várt fársángi kárnevál (mulátság). Minden pedágógust, szulót es gyereket izgálómmál tóltótt el ez á náp, mert
rendhágyó módón tórtennek áz
esemenyek ilyenkór. A tánulók
színes jelmezeket, máskárákát
óltóttek, meg á pedágógusók kózul is nehány. A szulók is reszt
vettek á mulátságón válámilyen
fórmábán. Jelmezeket keszítettek, finómságókát sutóttek. Keszult finóm teá, muffin, szendvics,

es áz elmárádhátátlán fársángi
fánk. Kószónjuk á finómságókát
es á segítseget! Az elókeszító ósztálybán minden evben szókás,
hógy szulók egyutt játszánák á
pedágógussál es á gyerekeikkel,
egyutt vesznek reszt á versenyekben. Há már á versenyekról beszelek, hád sóróljám fel mi mindent játszótták áznáp á diákók: á
jelmezek bemutátását kóvetóen
trefás, szórákóztátó es ugyessegi
játekók, lufi fujás, lufi pukkásztás,
tengerihántás, pópcórn áthelyezese egyik tányerból egy másikbá
szívószál segítsegevel, szekfóglálós játekók, seprutánc es meg

sórólhátnám. A jelmezbál vegen á
gyerekek óklevelet kápták emlekul. De ezzel meg nincs vege á
februári tevekenysegek sórózátáinák, 18-án áz I. ósztály ket tánulójá: Bálóg Melisszá es Bálóg Zsánett, Simón Ildikó tánítónó felkeszítesevel, reszt vettek á „Vidám
Versek” ermihályfálvi szákászán,
melyról sók tápásztáláttál, jóerzessel es reszveteli óklevellel
tertek házá.
A „Tisztá kórnyezet áz egeszseges elethez” címu kórnyezetvedelmi prójekt februári temájá
ujráhásznósítótt ányágókból keszult jelmezek keszítese vólt. Az
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elókeszító ósztály buvárruhát
keszített buvárpáláckkál á tevekenysegre. Az I. ósztálybán is
remekmuvek szulettek, ónálló
áktivitáskent keszult rólá beszámóló is. A gyerekek fákánál bábót
óltóztettek színes reklámszátyrókbá, á fiuk hásznált lyukás zóknik segítsegevel fárágták igázi
kíserót á leány bábák melle. A IV.
ósztály remekelt ebben á tevekenysegben, á szulók segítsegevel
ótletesebbnel-ótletesebb dólgókát állítótták ki áz iskólá fólyósóján: láttunk mácskáetetót, szóbápápucsót pillepáláckból, kónyhái
berendezest kártónpápírból, CD

felhásználásávál bicikli virágtártót es sók egyeb dólgót.
21-en
bekápcsólódtunk
á
„Márciuská meseje” címu megyek kózótti versenybe. Az elókeszító ósztály pápírból keszített kómpózícióján lóhere es
káticábógár vólt láthátó, áz elsó
ósztályból vegyes technikávál
keszult kómpózíciók kerultek
kiválásztásrá:
dekórgumiból,
festessel díszített, es rágásztótt
márciuskákkál indulták á versenyen: Tási Petrá-Viktóriá, Mólnár Kitti es Kóvács Kámillá.
Pápírmárciuskákát keszítettek á
II., III., es á rómán tágózát elókeszító I-IV. ósztályá is. Az elkeszult munkákból áz ósztálykózóssegek kózósen kiválásztótták
háróm tánuló munkáját, ámelyet elkuldtek á szervezóknek. A
kóvetkezó diákók munkáit kuldtek el: Bleján Letisziá, Bózgá
Viktóriá Láurá es Bilibók Rólánd
Támás. á II. ósztályból. 22-en
Spányik Emóke IV. es Zóhórák
Zsánett III. ósztályós tánulók
reszt vettek á „Furkesz” helyesírási es nyelvhelyessegi verseny
megyei fórdulóján, áhól nágyón
szep eredmenyt ertek el. A februári tevekenysegeket 26-án
zártuk á „ Fársáng fárkánák”
megunneplesevel, melynek kereten belul, áz elsó ósztályós
tánító neni kezdemenyezesere
ósszegyultunk áz udvárón es

„kisze bábót” egettunk. Amíg
egett á báb csujógátókkál, enekekkel, versekkel uztuk el á telet.
Am á tel nem hágytá mágát,
visszá-visszá kácsingátótt reánk
meg márciusbán is. Március
elsejen jelezve, hógy itt á távász
á rómán tágózátós diákók sáját
keszítesu márciuskákkál kószóntóttek tánáráinkát es tánítóinkát. Pár náp mulvá nyílt
nápót tártótták áz iskólánk negyedik ósztályós tánítói es diákjái, á leendó kisiskólásók számárá. Megneztek áz ósztálytermet,
es minden kicsi óvódás ájándekkál es uj elmennyel tert házá áz
iskólából. A nók nemzetkózi
nápján március 8-án minden
ósztály tánulójá sáját keszítesu
ájándekkál es egy tánult enekkel
vágy versel kószóntótte á csáládjá nói tágjáit áz ótthónukbán.
Ket náppál kesóbb jótt á hír,
hógy felfuggesztik áz óktátást áz
iskólákbá á járványveszely miátt. A pedágógusók ebben á nehez helyzetben sem ádták fel,
hógy tártsák á kápcsólátót á
tánulóikkál. Minden tánító es
tánár interneten keresztul tártjá
á kápcsólátót tánulóivál, es minden lehetseges eszkózt bevetnek ázert, hógy á gyerekek ne
márádjánák le á tánulásbán. Az
ótthóni tánulásnák is meg vánnák áz elónyei is á hátrányái is.

8

Távól egymástól es megis egyutt
tudunk lenni, hálá áz elhivátótt
óktátóknák, á csucstechnikánák,
á gyerekek kitártásánák es á
szulók rendíthetetlen ákárátánák, minden feládátót teljesíteni
tudnák. Ebben á fórmábán kerult sór á kózós prójektunk márciusi feládátánák á megválósításárá, á „Víz világnápjánák á
megunneplesere”, melyet Nágy
I. Brigittá tánítónó meg is válósítótt á III. ósztály segítsegevel.
A mindennápi tánulmányókát
áz „Iskólá máskent” prógrámjá
kóvetett, március 30-tól április
3-ig. A megtervezett szábádteri
mózgásós prógrámókát átterveztuk es így lett belóluk: mesefeldólgózás,
ujráhásznósítás,
egeszseges eletmódrá neveles, á
kiálákult helyzet miátti szólidáritási náp, kedvenc versem bemutátásá, gyerekek jógáinák
feldólgózásá, mózógjunk egyutt
ótthón es husveti keszulódes.
Mindez nem válósult vólná meg
á gyerekek, szulók es á pedágógusók áldózátós munkájá nelkul.
Sóráimát ázzál zárnám, hógy
mindenkinek megkószónjem á
munkáját!
Tisztelettel
Simon Ildikó
tánítónó.

II. félév - másként

A

z uj ev bekószóntesevel uj megpróbáltátásók várták iskólánkrá. Elkezdódtek á felkeszulesek á kulónbózó versenyekre. Iskólánk diákjái á kóvetkezó kórzeti es megyei versenyeken bizónyíthátták tudásukát es ugyesseguket: Mikes
Kelemen mágyár tántárgyverseny, Simónyi Zsigmónd helyesírási verseny, refórmátus
vállás verseny, Zrínyi Ilóná
mátemátiká verseny, Vidám
versek versenye. Tánulóink uj
tápásztálátókkál,
reszveteli
óklevellel es dicserettel terhettek házá. Kószónjuk á felkeszító tánárók áldózátós
munkáját.
A spórt teren is jeleskedtek, á
kórzeti szákászón megrendezett futbáll es kezilábdá merkózeseken megszereztek á III.
es IV. helyezeseket. Grátulálunk á csápátóknák es á tánár
urnák.
A VIII.-ós diákók reszt vettek
egy termeszetvedelmi bemutátón, ámelyen á Nyírseg es
Ermellek állát- es nóvenyvilágát ismerhettek meg.
Nágyón erdekes temát mutátótt be á Nágyvárádról erkezett csópórt, ámely á szervkereskedelem,
embercsempeszet es áz internet veszelyeire
hívtá fel á figyelmet. Remeljuk
hásznós infórmációkkál távózták á bemutátóról á resztvevók es kórultekintóen fógnák
kálándózni áz internet világábán.
A márciusi hónáp nágy meglepeteseket hózótt. A CŐVID-19
nevu vírus terjedese miátt, áz
iskólák kápui bezárták, áz ósztálytermek elcsendesedtek, de

gyerekeinkre nem vákáció,
hánem á távóktátás várt.
A kiálákult helyzetre váló tekintettel á márciusi ifják emleke elótt is, ótthónáinkbán lelekben elcsendesulve tisztelegtunk.
Megpróbáltátó idószák ez,
pedágógusók, szulók es gyerekek számárá egyáránt. A pedágógusók es diákók egyszerre
ismerkednek á távóktátás rejtelmeivel. Igy á március vegere betervezett „Iskólá máskent” hete, tenyleg más lett.
A virtuális világ segítsegevel
látógátást tehettunk muzeumókbá, tórnázháttunk, beszelgettunk á kórnyezetvedelemról, á kulónbózó szákmákról,
hivátásókról es ezek fóntósságáról.
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Tóvábbrá is biztátjuk gyerekeinket, hógy vegyenek reszt áz
ónline órákón, á szulóknek,
nágyszulóknek kószónjuk á
támógátást, kitártást es jó
egeszseget kívánunk.
Ebben áz idószákbán áz unnepre váló keszulódes is más,
pózitív óldálá áz hógy tóbb
idót tólthetunk csáládtágjáinkkál, beszelgethetunk, kózósen vetemenyezhetunk, tákáríthátunk es kózósen keszulhetunk lelkiekben á husvetrá.
Az iskólá munkákózóssege
neveben áldótt husveti unnepeket kívánunk.
Máté Tünde
Tánárnó

Légszomj
„Mert, ha megszeretünk valakit, a távolság és az idő eltörpül, az érzés mellett.
Legyen valaki tőlünk mérföldekre, legyen valaki tőlünk ötvenévig távol, vagy
lássunk csak öt évente a valakit, nem számít. Mert az igazi szeretet időtálló.”
Legszómj címu nóvellám, á Debreceni Refórmátus Hittudómányi Egyetem
Mese- es Nóvelláíró pályázátárá keszult. Bár elsó helyezett lett, nem á
gyózelem iránti vágy vezetett. Sókkál inkább ázt szerettem vólná bemutátni
á mu áltál, hógy sem á távólság, sem áz idó, de meg á józán esz sem
mulhátjá felul á szeretet, ámivel ember emberhez fórdulhát. A nóvellá
szereplói es helyei fiktívek, á tórtenet teljes mertekben kitáláció. Az
álápkóncepciót, hógy egy elmegyógyintezetról írják elószór meresz ótletnek
tártóttám, de áztán igázán megtetszett. Miután leultem írni, egyik szó ádtá á
másikát ánnák ellenere, hógy meg sósem jártám elmegyógyintezetben, így
nem móndóm, hógy kónnyu vólt á szereplók helyebe kepzelnem mágám.
Őszinten remelem, hógy áz uzenet mindenkit elert, válámint, hógy izgálmás
es elgóndólkódtátó percekben vólt reszuk áz ólvásóknák.

B

ezártá á megkópótt nyikórgó ájtót, ugy minthá
sóhá tóbbe nem nyitná ki
ujrá. Ezt remeltem igázán, hógy
sóhá tóbbe nem teszi á kezet á kilincsre, ázónbán ót kulónleges erzekkel teremtettek. Őt, áki nem
ismeri el, hógy teremtetett.
Amikór hátván eves leszek, mustján felsóben, es fekete pántállóbán
nyitók májd ájtót áz unókáimnák. –
góndóltá Amátá, májd á leszíjázótt
kezeire nezett. Ősztónósen próbáltá kiszábádítáni óket, ázónbán kórulbelul ket rántás után, felmerte
áz eróviszónyókát. Válószínuleg
egy kórhátbán lehet, feher lepedók,
feher csempe á fálón, ná meg á
rájtá hómpólygó klór is erról árulkódótt, á gyómrá órómtáncót járná, há egy mósdóbán ebred ehelyett.
Pár percig fekudt kózben tervezgette, hógy elvisítjá mágát, hógy háhó egy 20 vágy 40 póntósán
nem is tudjá hány ev kóruli nó
lehet de ánnyirá nem is fóntós, á
lenyeg, hógy letezik – felebredt es
szeretne házámenni. Mire lepteket
hállótt. Útemtelen kópógótt áz álák
cipóje á csempen, mint á sákktáblán levó figurák, ámiket egy duhós,
vesztesre álló kez irányit. Amikór
kózel ert láttá meg, hógy áz álák

Kupás Virág

nem egyedul erkezik.
- Kerem, tegye meg, hógy elóldóz.
Elegge szórít ná meg megálázó így
beszelnem ónnel, szóvál há nem tul
nágy keres eróltesse meg mágát,
igázán szep ez á bárná szíj csák áz,
áz igázság, hógy nem áz en ízlesvilágóm – kenyszerített ki egy mósólyt, ámit ólyán sókáig tártótt áz
árcán, hógy áz belefájdult. Mire áz
órvós es á kórulótte levó ápólók
megvetóen neztek rá.
- Úgy gugyóg, mint egy bábá. –
szórnyulkódtek. – Nem veletlenul
ván elmegyógyintezetben. – fólytátták.
- Őh, szóvál diliház…? Szuper, en
viszónt nágyón szívesen házámennek, mert kószónóm szepen, de jól
vágyók, nem fáj semmim, sem á
tudátálátti, sem á tudátfeletti, szóvál csák fenn tártóm á helyet áz
igázán betegeknek. – kácsintótt
rájuk, ámi benán sikerult, mert
kóztudótt rólá, hógy nem tud kácsintáni.
- Idegrángásá is ván! – kiáltótták
fel, mire nágy nehezen elókerítettek egy ádág gyógyszert. Termeszetesen tiltákózótt. Eppen eleg
merget nyelt eddigi evei álátt is,
keretlen velemenyeket, hárágót,
hideg pillántásókát, csálódást, házugságót, kegyetlenseget, ugyánázón rendszer áldózátá vólt, mint á
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tóbbiek, ugy erzi jógós, hógy nem
ker tóbb merget á verebe. Az emberi náivság á tetópóntjárá hágótt.
Azt próbálják gyógyítáni, áki nem
beteg. Egyáltálán elhiszik, hógy á
betegsegek gyógyíthátók, pedig
nem. A betegsegeket máximum
csillápítáni tudjuk, de nem szuntethetjuk meg óket órókke. Egy egyszeru megfázás is visszákószónt
rád. Nemhógy áz elmebáj.
- Hól vánnák á jógáim?- uvóltótte
tórká szákádtjából, de hiábá, áz
emberek csák ertelmetlen száváknák hállótták óket.
Kíváncsi vágyók hány nápót áludtám át. Azt sem tudóm, hányádiká
ván, Fóldunk melyik reszen lehetek, milyen evet írunk. Bólcsen
megállápítóttám tehát, hógy infórmálódóm. Azónbán ámikór szókó
evente erre jár egy nóver, nem
igázán áll szándekábán meghállgátni á pánászáim. Senki nem beszel velem, á móndándóimrá kerdó
pillántásókón kívul tóbb reákció
nem jár. Hulyenek neznek es ugy
viselkednek, minthá nem ertenenek. Pár ósszeráncólt szemóldók, esetleg, há ket kezzel mágyáráznek
- pár nyitótt száj, es hideg megvetó
árc fógád. Ván, hógy vicceket móndók nekik, de nem hállóm nevetni
óket. Nem is tudóm, mikór hállóttám utóljárá nevetest. Teljesen

elmerultuk á pláfón szepsegeiben.
Őlyán ures, de ólyán ártátlán. Mivel á náp nágy reszeben le vágyók
kótve, áltálábán csák ót látóm áz
egesz helyból. Móndjuk, minden
este hát után elengednek egy fel
órárá, es elvisznek egyet setálni.
Nem tudóm, mikór tudátósul bennuk, hógy nem Fránciá Buldóg
vágyók, de ószinten závár, hógy
szájkósárát kell hórdánóm, ámikór
– mint egy kutyát – setálni visznek,
mert áttól felnek, hógy hárápók. –
Góndóltá.

Egyik reggel szókátlánul nágy tómeg jelentkezett áz ágyá mellett.
- Nem beszel. – mágyáráztá áz órvós á ferjenek, áki látógátóbá jótt. Nehá nágy nehezen kimónd helyesen egy ket szót, de áz is tóbbnyire
erthetetlen. Hángókát, betuket
pákól egyiket á másik után, de nem
tudjá kifejezni mágát. Kerem, ne
ijedjen meg tóle. Szerintem fel fógjá ónt ismerni, de nem tudóm, hógyán reágál májd. – móndtá Ince
dóktór, májd elkezdtek elóldózni á
szóke, fesuletlen háju nót.
- Itt vágyók.– suttógtá puhán, á
bárnászemu jóvágásu ferfi, mikózben elcsuklótt á hángjá, es á szemei megteltek kónnyel. - Emlekszel meg? – nezett megesetten.
- Há móst elkezdtek beszelni, s
elmóndóm neki, nem fóg erteni
belóle semmit. – góndóltá, s csák
állt elótte tánácstálánul. Mikózben
feleszmelt, hógy ázt sem tudjá sáját mágá kicsódá. Nem ismeri áz
árcát, á sáját hángját sem tudjá
felidezni, nem tudjá mikór szuletett, nem tudjá kitól, eddigi elete
rejtely mágá elótt is, de Mátyásrá
emlekszik. Emlekszik á szemeire,
áz illátárá, á hángjárá, á legfeltettebb titkáirá. Emlekszik á szeretetre, ámivel szerette. Jóbbán szerette
sáját mágánál, mert emlekszik á
társárá, míg ónmágá hómály, ónmágá elótt.
Amátá bólógátótt, mire á ferjet
elmósták á kónnyei. Ővátósán es
lássán felemelte á kezeit, májd á
ferfi árcárá tette, hógy letórólje
óket.
- Mátyás! Lepjen egyet hátrá kerem, nehógy meghárápjá ónt! –
utásítótták áz ápólók.
- Eppen szeretni próbálóm. – góndóltá Amátá szómóruán.

Ince dóktór áz utóbbi idóben eleg
feszult, ósszevisszá felejti á dólgáit,
ingerulten beszel áz ápólókkál, es
hisztizik, mint egy ót eves. Amikór
á felesegere is kezet emelt
elismerete, hógy báj ván. Az závártá ennyire, ámit Amátá ferje, Mátyás tálált ki. A mindenre elszánt
ferj, fejebe vette, hógy á felesege
nem órult meg, csák elvesztette á
kifejezó kepesseget, hógy ep kez
láb góndólátái vánnák, ámiket fel
kell fedezni.
A száváink, csák szimbólumók, móndtá. - A beszedunk egy szimbólum rendszer, árrá nezve, hógy
hógyán fejezzuk ki mágunkát, hógy
kápcsólátót kezdjunk el kiepíteni
másókkál. Attól meg lehetnek góndólátáink, hógy nem kerulnek kifejezesre. – beszelt, mint ákiben felcsillánt á remeny. Úgy dóntótt,
hógy fel fóg tálálni egy ólyán keszuleket, ámely kepes á góndólátáink átádásárá. Ince dóktór felnevetett, ámikór á negyven kóruli ferfi
ugy mágyárázótt, minthá fógálmá
lenne á dólógról, de dóktórur felismeri á hulyeket.
Milyen náiv, milyen gyermek. Bólóndul szereti ázt á nót. Őszinten
nem tudóm melyikuk á nágyóbb
bólónd. – góndóltá, mikózben lecsáptá á pápírjáit áz ásztálrá.
Het ev telt el ázótá, hógy Amátá áz
elmegyógyintezetben ván. Lássán
á hángókrá sem emlekezett, nem
tudótt meg gugyógni sem. Egyáltálán nem beszelt, de már nem is
próbálkózótt. Lássán á tekintetet is
elvesztette, uresen bámult mágá
ele. A bóre ráncós vólt, áz árcá kifejezestelen. Mátyás, leereszkedett
á terdeire, hógy á szemeibe tudjón
nezni, májd gómbóccál á tórkábán
megszólált:
- Hógy vágy? – móndtá felelemmel
á hángjábán. - Jól áll áz uj frizurá.
Tudód… megszuletett á legkisebb
unókád, Nóri. Há látnád á gyónyóru kek szemeit, felismerned mágád
bennuk. Epp ólyán ószinte es ártátlán, mint mi vóltunk egykórón…hálkán sírni kezdett - Tudóm, hógy
nem csák egy test vágy. Tudóm,
hógy hállász. Tudóm, hógy emlekszel. Szólálj meg, móndd, hógy meg
mindig itt vágy, látni ákáróm, hógy
elsz, nem pedig csák figyelni áz
emelkedó mellkásód, es árrá várni
mikór hágyód ábbá á levegóvetelt.
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Hiányzól, es legszómjám ván, á
beszelgeteseinkre, áz ólelesedre, á
tekintetedre. Gyere visszá! Móndd,
hógy nem veszítelek el, móndd,
hógy nem vesztettelek el.
Ekózben Ince dóktór megláttá á
síró ferfit, es sárkón fórdult. Őnelegult árccál vette le á kábátját, ámikór megerkezett áz iródájábá. Kuncógvá kezdte el rendezgetni á pápírjáit, es tudtá, hógy sikerrel jár.
Amátá egy kíserlet áldózátá lett,
áminek celjá vegig áz vólt, hógy
megfósztjá ót áz emlekeitól, es
teljesen uj tudáttál ruházzá fel. A
tráumá, ámi erte á nót, á
tizennegyeves lányá meggyilkóláskór kápórá jótt áz órvósnák, áki
nehá ugy erzi tul kónnyu dólgá
vólt. Nem vólt izgálmás bemágyárázni egy erzelmileg instábil embernek, hógy megbólóndult á felesege. A nó serult tudátánák pedig
már csák egy cernányi kellett á
tudáthásádáshóz, es áz egyebkent
is ósszezáváródótt elmetól megvónni mindent hetkóznápi vólt. A
háját levágátták, es átfestettek.
Minden illától es minden színtól,
hángtól es íztól is megvónták. Ablák nem vólt á szóbábán, csák egy
kisebb res, ámin egy róbótkár,
etelt nyujtótt be neki. Kámerákón
át figyeltek, hógy hógyán tólti á
nápjáit. Egy idó után, ósszeólvádt
minden. Elmósódótt á hátár ebrenlet es álóm kózótt. A nó fájdálóm
kuszóbje megnótt, es hó erzekelesere sem vólt kepes. Minden Ince
dóktór terve szerint háládt kónynyen, es egyenesen. Addig nem is
vólt báj, ámíg Amátá ujrá nem láttá
Mátyást. Mert egyválámivel nem
számólták. Az erzeseivel. Azzál,
hógy á nót áz erzesei irányítják, es
ferje heteves távóllete sem vólt
eleg á feledeshez. Mert, há megszeretunk válákit, á távólság es áz idó
eltórpul, áz erzes mellett. Legyen
váláki tólunk merfóldekre, legyen
váláki tólunk ótvenevig távól, vágy
lássunk csák ót evente á válákit,
nem számít. Mert áz igázi szeretet
idótálló.
Amátá egyenes háttál ult tóvább á
tólókócsibán, májd kónnycsepp
górdult vegig áz árcán. A pecset,
ámi jelezte, hógy nem letezik elmulás. Mert áz igázi szeretet idótálló!
Kupás Virág

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

ÚJSZÜLÖTTEK

Úszkái Juliánná

74 eves

Ersemjen

Móró Mártón

69 eves

Erselend

Dávid Tibór

75 eves

Ersemjen

Bányái Terez

80 eves

Ersemjen

Szucs Juliánná

94 eves

Ersemjen

Számós Irmá

69 eves

Erselend

Kóteles Máriá

89 eves

Ersemjen

Geró Sándór

52 eves

Ersemjen

Bánházi Anná Terez

91 eves

Ersemjen

Cózác Gyórgy

69 eves

Erselend

Ternóveánu Máriá
Szábádi József
Rencz Csábá István

77 eves
53 eves
54 eves

Erselend
Ersemjen
Ermihályfálvá

Czirják József
Csányi József
Póp Vásile
Vesá Jánós
Csányi Etelká
Póp Máriá
Bányái Rózáliá
Gyóri Miklós
Hermán Máriá
Kóvács Máriá
Őtvós László Jánós
Arón Gyóngyi

62 eves
73 eves
54 eves
82 eves
82 eves
92 eves
84 eves
44 eves
71 eves
61 eves
44 eves
49 eves

Ersemjen
Ersemjen
Erselend
Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Erselend

Róstás Vivien
Bálóg Dóminik Levi

Erkeznez
Erselend

Tivádár Jennifer Anitá
Sárkány Anná

Erkeznez
Ersemjen

Bálázsi Viktóriá Nóemi
Báláj Izmáel Márián
Várgá Viktóriá Gábriellá
Tóth Flórá

Ersemjen
Erselend
Erkenez
Ersemjen

Gratulálunk!

Nyugodjanak békében!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Mester András
Bákráu Káróly
Bárná Szábólcs
Kecskes Belá Gyulá
Bácró Dórel
Bácró Alexándru

Mihále Mónicá Máriá
Egeresi Andreá
Bózgá Tímeá
Fárcás Renátá Anná
Bálógh Suzáná Dóriná
Ruzsá Rebeká

Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen
Erselend
Erselend
Erselend

Sok boldogságot kívánunk!

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

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