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M indannyiunkban Isten csoda s kin-
csei, a meghall-

gatott ima kra adott va laszai 
rejlenek. Mint a vase rc vagy az 
arany a ta rna k me lye n, az 
igazgyo ngy a kagylo ban a ten-
ger feneke n, ott lapul benned, 
bennem a képlet, mely orvos-
sággá válva, életet menthet, a 
tervrajz, melyből kígyózó út 
lesz, hogy testvéredhez vezesse 
lépteid. Benned van a béke 
terv, melyet ha ala zattal meg-
fogalmazol e s kimondasz han-
gosan, elhallgatnak a fegyve-
rek, e s mosoly ko lto zik a gyer-
mekek arca ra. 
A titok, a csoda benned van! A 
nagybo jt szent ideje ben me g 
inka bb mint ma skor. Felszí nes 
csaponga sok, u res lo tyo ge sek 
helyett, magadba kell me lyed-
ned, hogy felfedezd lelkedben 
rejlo  e rte keket. Meru lj ala  a 

csendben! Csoda latos e rze s 
ott bent meghallani a verset, 
megla tni a festme nyt, a ke ple-
tet, a megolda st, e s sze pen 
va zlatokat ke szí tve, lassan 
vila gra szu lni azt. Egy gondo-
lat, mely nemcsak neked fon-
tos, ott lent, belso dben kezd 
ko rvonalazo dni, me g csak de-
reng, de Te e rzed, hogy belo -
led kikí va nkozik. S mint a ba -
nya sz a me ly u regben, so te t-
ben egyedu l, dolgozol, megfo-
god, megfogalmazod, felszí nre 
hozod, hogy megaja nde kozd 
vele a vila got. Csoda latos e r-
ze s szu lo anyja lenni egy igazi 
e rte knek, egy szellemi kincs-
nek, melyben az emberek 
meghallgatott ima ikra adott 
va laszt tala lnak. 
Persze a gonosz szeretne  elhi-
tetni, hogy Te e rte ktelen vagy, 
meddo  fo ld, u res puszta. Azt 
hazudja, hogy benned nincse-
nek igazgyo ngyo k, ka r is le-

meru lno d a hulla mok ala , u gy-
sem tala lsz ott o nmagadban 
semmit. Azt mondja: szo ra-
kozz, le gy vida m, e lj a ma nak, 
magadnak, neked sem ad sen-
ki semmit ingyen! Ne hidd el 
neki, hazudik: Te Isten gyer-
meke vagy, felbontatlan leve l, 
melyre a Teremto  az o  gyer-
mekei ira nti ve gtelen szerete-
te t í rta, fogalmazta meg cso-
da latosan. A ltalad akarja to-
va bb teremteni a vila got az 
Isten, va laszt ku ldeni a soka-
kat gyo tro  ke rde sekre. Ne ve-
szí tsd el magad, mert va lasz 
vagy valakiknek, sokaknak! 
Kicsinyse ged ne aggasszon, 
piciny ceruza heggyel í rtak 
remekmu veket! 
 

Böjte Csaba      
forra s:    

www.szentkeresztplebania.hu 

Nagyböjti gondolatok  

http://www.szentkeresztplebania.hu
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A z Ezu stperje Ne p-
ta nccsoport ta ncos 
sza mvete ssel za rta 

a 2018-as e vet, ahol mintegy 
70 ta ncos ifju  e s gyermek mu-
tatta be ta nctuda sa t a teltha -
zas Fra ter Lo ra nd Mu velo de si 
Otthonban. Az elo adott mu -
sorsza mok ko zo tt ismertetve 
voltak az elmu lt e v teve keny-
se gei, a felle pe sek helyszí nei, 
a bee rkezett meghí va sok. A 

felle pe sek, kisza lla sok felide -
ze sre egy foto kbo l o sszea llí -
tott kisfilm keru lt bemutata s-
ra, amely bizonyí totta a han-
gulatos utaza sokat, ahol az 
a llando  jo kedv volt az uralko-
do . A ta ncos elo ada sok ko zo tt 
nem csak az elmu lt e v eseme -
nyeire emle keztek vissza, ha-
nem a 2019-es e v tervei is is-
mertete sre keru ltek. 
2019-ben egy u jabb sza mve-
te sre keru l majd sor, mely az 
e v ko zepe n lesz, ez a ma r ed-
digiekben ismertetett anyaor-
sza gi ta mogata s kapcsa n, 
melynek elsza mola sa ju lius 
ve ge ig kell megto rte njen. Ja-
nua r ho napban elkezdtu k be-

szerezni a pa lya zatban beso-
rolt eszko zo ket e s felszerele -
seket: kala ris szettek a la -
nyoknak, kalapok a fiu knak, 
hordozhato  hangfal, lap-top, 
melyek mind fontos kelle kek a 
teve kenyse gu nkho z. Sikeru lt 
felvenni a kapcsolatot mester-
emberekkel, oktato kkal e s 
megko tni azokat a szerzo de -
seket, amelyek az u jabb vise-
let megvarrata sa hoz, a ta ncos 
cipo k e s csizma k elke szí ttete -

se hez, az u j ta ncanyagok meg-
tanula sa hoz e s nem utolso  
sorban ami az utaza sainkhoz 
szu kse ges. Janua r ho nap utol-
so  he tve ge je n ma r el is elkez-
do do tt a hata ron tu li 
szomsze daink a ltal jo l ismert 
hajdu sa gi ta ncanyag oktata sa, 
melyet a Debreceni Hajdu  
Ta ncegyu ttes mu ve szeti veze-
to i Lovas Ba lint e s Tiszai Zsu-
zsa tartottak e s taní tanak 
majd a tova bbiakban is.  
Janua r 22-e n E rsemje nben 
le pett  szí npadra a csoport, 
mely a multat megbecsu lo   
programok  egyike volt a Ma-
gyar Kultu ra napja n. Az Ezu st-
perje ne pta nccsoport egy 

e rzelemdu s ta ncja te kot adott 
elo , mely kiege szu lt a magyar-
sa g o sszetartoza sa t ero sí to  
versekkel e s e nekekkel. A Ma-
gyar Kultu ra Napja u nnepse g, 
a csoportot vezeto i Su to  Sza-
bolcs e s felese ge Judit sza ma -
ra a nagyva radi Szigligeti 
Szí nha zban za rult, ahol eddigi 
munka juk, kultura lis teve -
kenyse gu k elismere seke nt 
a tvehette k a Magyar Kultu ra -
ért – díjat.  

Februa rban a felke szu le sekkel 
ma r a ma rciusi nemzeti u n-
nepre koncentra lt a csoport, 
hisz ide n ke t telepu le sen is 
me lto n helyt kellett a llni. A 
tavalyi Dabasi (Magyarorsza g, 
Pest megye) ne pta ncta bori 
ismeretse g tova bb no tte ma-
ga t a te l folyama n e s egy nagy-
szí npadi ko zo s mu sor kereke-
dett belo le. A ma rcius 10. Da-
basi OBO Are na ban bemuta-
tott sikeres u nnepi mu sor 
elo zme nyei voltak, hogy mí g 
az Ezu stperje E rsemje nben, 
addig a dabasi Tilinko  ta nc-
egyu ttes odahaza gyakorolta a 
mu sorban le vo  ta nckoreogra -
fia kat. Februa r ve ge n egy nagy 

Ezüstperjés beszámoló  
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tala lkoza s alkalma val 
E rsemje nben o sszefe su lte k a 
mu sort, majd a munka ma rci-
us 8-a n Dabason folytato dott. 
2 napi pro batermi munka uta n 
ke szen a llt a mu sor a bemuta-
to ra. A Zu g Ma rcius c. mu sor-
ban mintegy 60 fo  vett re szt, 
hisz a ke t ta nccsoport mellett 
a zene szek csapata t az 
e rmiha lyfalvi Playtime 
rockzenekar e s a hozza juk 
csatlakozott zene sz bara taik 
Koczka s Zsolt, ifj. Lupsa Ja nos 
e s a budapesti prí ma svirtuo z 
Kova cs Ma rton alkotta k. A fo -
szerepekben az Ezu stperje 
egykori ta ncosai is szerepel-
tek, Szabo  Imre e s felese ge 
Tu nde, fiuk Bence e s Nagy 
(szu l. Gazsi) Ma ria, akik Peto fi 
Sa ndor csala dja t jelení tette k 
meg a szí npadon. A fergeteges 
siker nem maradt el Dabason, 
ahol mintegy 700 fo  tapsolt 
a llva a produkcio  ve ge n. A ko -
zo s mu sor kapcsa n egy me ly, 
szeretettel teli bara tsa g ko to -
do tt a ke t ifju sa gi ne pta nccso-
port tagjai ko zo tt. 
Dabasro l hazate rve nem do l-
hettek ha tra a fiatalok, hisz 

ma rcius 17-e n az e rsemje ni 
emle ku nnepse gen is  re szt 
va llaltak, ahol a Mozaikok cí -
mu  elo ada sukban a sokszí nu  
magyar ne pviseletet felvonul-
tatva, a ku lo nbo zo  ta jegyse gek 
ta nca t bemutatva me lto n tisz-
telegtek nemzetu nk ho seinek 
emle ke re. 
Jelenleg is nagy az izgalom, a 
ke szu lo de s az Ezu stperje 
ha zata ja n, hisz az a prilisi ho -
nap bejegyze seivel is tele a 
napta r, zajlik a szervezkede s 
az a prilis ko zepe re tervezett 
ko ru tra, mely Arad, De va, Vaj-
dahunyad, Gyulafehe rva r, 
Nagyszeben va rosa t e s Toroc-
ko t is e rinti majd. Ta ncos ke -
szu lo de s van folyamatban a 
Nagyva radi Ta ncegyu ttes pa -
lya zata kapcsa n, melynek be-
mutato ja ma jus eleje re van 
tervezve Nagyva radra. 
2019 a prilis 6-7-e n az 
E rsemje ni Ezu stperje ne pta nc-
csoport ifju sa gi csoportja a 
Monospetri Ba bota senior 
ne pta nccsoport ne ha ny tagja -
val re szt vett a XXXVIII. Buda-
pesti Orsza gos Ta ncha z-
tala lkozo n e s Kirakodo va sa -
ron, mely Magyarorsza g leg-
nagyobb folklo rfesztiva lja. A 
ha rom napon a t zajlo  rendez-
ve nyen a hivata sos elo ado k, 
gyermek- e s felno tt ne pta nc-
egyu ttesek, zeneiskola sok e s 
hagyoma nyo rzo  ne pmu ve szek 
mu ko dnek ko zre sza mos 
programban. 
A hata rokon tu l e lo  magyarok-
ra gondolva a szervezo k ma r 
e v eleje n meghirdette k a Min-
den magyarok ta nca elneveze -
su  programot, mely e vro l-e vre 

egyre nagyobb ne pszeru se g-
nek o rvend. Ez leheto se get 
teremt arra, hogy akik az 
anyaorsza gto l ta vol e lnek be-
mutathassa k, hogy milyen lel-
kesede ssel gondozza k a ma-
gyar ne phagyoma nyt. 
A programba benevezve ta n-
colt az Ezu stperje ne pta nccso-
port is a Papp La szlo  Are na 
ku zdo tere n fela llí tott nagy-
szí npadon mintegy ke tsza z 
ta ncossal egyu tt. Az internet 
segí tse ge vel minden beneve-
zett csoport vagy ta ncos saja t 
haza ja ban, saja t pro baterme -
ben tanulhatta meg az idei 
e vre meghirdetett kalotaszegi 
ta ncanyagbo l o sszea llí tott 
ta nckoreogra fia t. A nagy ko -
zo s pro ba ra a prilis 7-e n de l-
elo tt keru lt sor, amikor a szer-
vezo k o sszefe su lte k az ege sz 
produkcio t e s a csoda s visele-
tek felo lte se uta n meg is to r-
te nt a bemutato . A ta ncosok a 
magyar ne pi kultu ra val felto l-
to dve e s egy u jabb hatalmas 
e lme nnyel gazdagodva te rtek 
haza Budapestro l. 
A budapesti u t anyagi ta moga-
ta sa t az Ezu stperje ne pta nc-
csoport az Emberi Ero forra s 
Miniszte riuma to l, a Csoo ri 
Sa ndor Alapon keresztu l kap-
ta, a 2018-as e vben benyu jtott 
nyertes pa lya zatuk a ltal. 
 
KELLEMES HÚ SVE TI Ú NNE-
PEKET KIVA N MINDEN KED-
VES OLVASO NAK AZ EZÚ ST-
PERJE NE PTA NCCSOPORT!  

Sütő Judit és   
Sütő Szabolcs   

néptánc oktatók 
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A  Jo t s jo l. Kazinczy Ferenc emle kezete 
cí mu  dokumentum-

film u nnepe lyes bemutato ja ra 
keru lt sor kedden de luta n a 
nyelvu jí to  szu lo helye n, 
E rsemje nben. A filmnek lesz 
egy bemutato ja Sze phalmon 
is, e s to bb mo don is ele rheto  
lesz az e rdeklo do k sza ma ra. 
A Fra ter Lo ra nd Mu velo de si 
Ha zban sorra keru lt eseme ny, 
a Magyar Kultu ra napja le ve n, 
a Himnusz e nekle se vel kezdo -
do tt, majd az Ezu stperje ne p-
ta nccsoport mu sora t la that-
tuk. Ennek eleje n Bala zsi Bea -
ta, a csoport tagja olvasta fel 
azt a „levelet”, melyet egy pa -

lya zatra me g 2012-ben fogal-
mazott (meg is nyerve azt), 
benne mintegy jelente st te ve a 
„tekintetes u rnak”, vagyis Ka-
zinczy Ferencnek arro l, mi-
ke nt o rzik o ro kse ge t 
E rsemje nben. Úta na a ta nccso-
port adta elo  erre az alkalom-
ra o sszea llí tott mu sora t, mely-
ben a kimondott magyar szo  
sze pse ge t o tvo zte k a magyar 
ne pta nc nem keve sbe sze p 
le pe seivel. Úta nuk a nyelvu jí to  
neve t viselo  helyi iskola ha -
rom dia kja szavalt, bizonyí tva: 
a mai dia kok is o rzik azt a bi-
zonyos o ro kse get. Ezek uta n 
vette a t a szo t Balazsi Jo zsef 
polga rmester, ko szo ntve a 
vende geket: Szili Katalin auto-

no miau gyi miniszterelno ki 
megbí zottat, Demeter Katalin 
konzult, Petneha zy Attila ma-
gyar-magyar kultura lis kap-
csolatoke rt felelo s miniszteri 
biztost, Telegdi Andrea ku l-
gazdasa gi attase t, Cseke Attila 
szena tort, a Bihar megyei 
RMDSZ elno ke t, a Kazinczy 
Ferenc Ta rsasa g ke pviselete -
ben Fehe r Jo zsefet e s Kiss 
Endre t, nem utolso  sorban a 
film ke szí to it, a Debreceni Me -
diacentrum munkata rsait. 
„Határtalanul magyarok” 
A polga rmester besze de ben 
egyebek mellett helyi vonat-
koza su  to rte nelmi eseme ny-
nek nevezte a filmbemutato t, 
mely kapcsa n egyik szeme sí r, 

Kazinczy életéről szóló filmet  
mutattak be Semjénben  
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mivel szerinte sokfele  megfe-
ledkeznek Kazinczy nagysa -
ga ro l, a m ma sik szeme nevet, 
mert e rezni, hogy figyelnek 
ra nk az anyaorsza gbo l. Kifej-
tette: Kazinczy o ro kse ge t 
o rizni ko telesse gu nk, mert 
mi, a ha ta rnak ezen az olda-
la n e lo k nem hata ron tu li ma-
gyarok, hanem hata rtalanul 
magyarok vagyunk. Szili Ka-
talin besze de ben ku lo nleges 
helynek nevezte az E rmelle -
ket, mivel sza mos nagysa got 
adott a nemzetnek, ko zu lu k 
pe lda ul ismerte is Csiha Ka l-
ma n ne hai pu spo ko t, amit 
nagy megtiszteltete snek ne-
vezett. Ú gy ve lte, hogy 2010 
uta n u j korszak kezdo do tt a 
magyarsa g e lete ben, a mai 
magyar korma ny inte zkede -
seibo l az e rzo dik, hogy u jra 
egy a nemzet, miko zben min-
denkinek szu lo fo ldje n kelle-
ne boldogulni, ott szerezni 
meg a tuda st, haszna lni sza-
badon anyanyelve t, mindezt 
u gy, hogy mego rizze egyedi-
se ge t. Cseke Attila szerint a 
Magyar Kultu ra Ú nnepe nem-

csak a magyarsa gnak kell 
fontos legyen, mivel a magyar 
e rte krendszer ba rmikor ba r-
mely nemzet sza ma ra va llal-
hato , í gy az is fontos, hogy 
e rte keinket ne csak mi ma-
gunknak, de ma soknak is 
megmutassuk. Semje n az a 
hely, ahol nagy emberek szu -
lettek, de akik nem csak a 
semje nieke , s akik emle ke t 
felelo sse gteljesen a polja k a 
ko zse gben, mondta a politi-
kus. 
Tudományos igénnyel 
Fehe r Jo zsef a Kazinczy Ta r-
sasa g gratula cio ja t tolma csol-
ta a helyieknek, a szervezet 
volt elno keke nt. A felszo lalo k 
ko zu l Vojtko  Ferenc, a bemu-
tatott film rendezo je volt a 
legro videbb, csupa n bemu-
tatta alkoto ta rsait, mondva n: 
az e rdem ko zo s. Ezuta n ke-
ru lt sor a 49 perces doku-
mentumfilm levetí te se re, 
melyro l Csorba Sa ndor, a Pro 
Semje n Alapí tva ny elno ke 
lapunknak elmondta: az elke -
szí te s ta mogata sa ra a Nem-
zetpolitikai A llamtitka rsa g-

hoz pa lya ztak, sikerrel, a kivi-
teleze st pedig a Debreceni 
Me diacentrumra bí zta k, hi-
szen kora bban ma r sikeresen 
egyu ttmu ko dtek a Csiha Ka l-
ma nro l szo lt film kapcsa n. A 
film tudoma nyos ige nyu , de 
nem tudoma nyos magassa -
gokban sza rnyalo , egy e let-
rajz, bemutatva, mie rt jelen-
to s alakja Kazinczy Ferenc a 
magyar kultu ra nak. 
„Kazinczy nem csak Semje ne , 
de bu szke k vagyunk ra , eze rt 
is indult el a film ke szí te se -
nek kezdeme nyeze se”, fogal-
mazott Csorba Sa ndor. Mint 
megtudtuk, a filmnek lesz egy 
bemutato ja Sze phalmon 
(Kazinczy egykori lakhelye n, 
melynek ezt a nevet is o  adta, 
manapsa g Sa toraljau jhely 
va rosre sze), ke so bb a ko zme -
dia rendelkeze se re bocsa tja k, 
de ele rheto ve  teszik a 
youtube internetes video - 
megoszto n is. 
 

Rencz Csaba 
Forra s: www.erdon.ro  
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A Dia k í ro k e s ko lto k cí mu  irodalmi pa lya zati ki-
í ra sra nevezett be Kupa s Vira g E rsemje nbo l, aki 
jelenleg a Debreceni Reforma tus Kolle gium Do czy 
Gimna ziuma nak  9. B oszta lyos tanulo ja.  
2019 ma rcius 30-a n a Miskolci Egyetem Ko nyvta -
ra ban zajlott a pa lya zat eredme nyhirdete se, ahol a 
beadott pa lya zatok ko zu l a legjobb tizenne gyet fel 
is olvasta k. A ha rom nyertes pro zai mu  mellett, ti-
zenegy vers ko zo tt jegyzik Kupa s Vira g verse t is, 
akire eza ltal is nagyon bu szke k vagyunk.  
A mu  bekeru lt az ez alkalommal kiadott Antolo gia -
ba is, emellett Vira got felke rte k az Irodalmi Ra dio  
valamint egy irodalmi blog szerkeszto se ge be is. 
Szí vbo l gratula lunk az ele rt eredme nyhez e s tova b-
bi sikeres alkota st kí va nunk, ezzel is o regbí tve ko z-
se gu nk hí rneve t! 
 

Nagy Bettina Tünde  

Ablak a világra  

„Tiszán innen, Dunán túl…”  

Ma rcius ve ge n a Debreceni Fazekas Mi-
ha ly Gimna ziumot ke pviselve az 
e rsemje ni szu lete su  Kardos Nikolett, ke t 
debreceni iskolata rsa val, Hercz Lilivel e s 
Dancs Emese vel re szt vett a „Tiszán in-
nen, Dunán túl...” orsza gos mino sí to  ne p-
dalversenyen. 
A versenyen autentikus viseletet felo ltve 
jelentek meg, í gy ma r megjelene su kkel is 
belopta k magukat a zsu ri e s a ne zo k szí -
ve be. Versenykatego ria jukban (10.-11. 
e vfolyamosok) to bb, mint 15 dia k ke pvi-
seltette maga t, amely ma r o nmaga ban is 
nehezí tette az egye bke nt sem ko nnyu  
megme rettete st. 
Ve geredme nyke ppen, ke t arany e s egy 
ezu st mino sí te st tudhatnak maguke nak a 
dalos kedvu  pacsirta k.  
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J elento s sporteseme ny 
zajlott ko zse gu nkben. 
Ma rcius 30-a n megren-

deze sre keru lt az E rmelle k 
Kupa elneveze su  futball e s 
ke zilabda bajnoksa g. A ko -
vetkezo  csapatok vettek 
re szt: Bagame r ko zse g, 
E rsemje n, E rmiha lyfalva, 
Ottoma ny, E radony, E rtarcsa.  
A ha zigazda k poga csa val, 
ví zzel, ka ve val va rta k a re szt-
vevo ket, valamint ebe dido re 
pizza val is kedveskedtek a 
gyerekek. Az e rsemje niek a 
sze p sza mban o sszegyu lt 
szurkolo ta bornak is o ru lhet-
tek. 
Szí nvonalas me rko ze sekre 

keru lt sor, a gyerekek szí vvel
-le lekkel ku zdo ttek. A ne gy 
futball e s o t ke zilabdacsapat 
felme rhette tuda sa t, melynek 
eredme nye a tabella n mutat-
kozott meg. A ko vetkezo  
eredme nyek szu lettek: Ke zi-
labda: - I. hely: 
E rmiha lyfalva; II. hely: Baga-
me r; III. hely Ottoma ny; IV. 
hely E rsemje n; V. hely 
E radony. 
Futball: - I. hely: E rsemje n; II. 
hely: Bagame r; III. hely: 
E rtarcsa; IV. hely: Ottoma ny. 
A felke szí to  tana roknak is 
akadt dolguk, ira nyí totta k 
csapataikat, so t, az e rsemje ni 
iskola igazgato no je, Nagy 
Mirela is kivette a re sze t a 

munka bo l: szurkolt a csapa-
toknak e s a szerveze sbo l is 
kivette a re sze t. 
Felke szí to  tana rok: 
Markovits Ma tya s, Nyako  
Zolta n, Csengeri Csongor An-
tal, Pap Levente, Kis Edit, Ma -
te  Tu nde, Fu lo p Ro bert, La-
katos Ja nos. 
Ez u ton szeretne nk megko -
szo nni az e rsemje ni o nkor-
ma nyzat ta mogata sa t e s min-
den re sztvevo nek, akik hoz-
za ja rultak az eseme ny sike-
re hez. Gratula lunk mindenki-
nek. E p testben e p le lek!  
 

Lakatos János  
tornatana r  

Érmellék Kupa Érsemjénben  
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A  2019-es e v is sok 
e lme nnyel e s ka-
landdal kezdo do tt 

kiso voda saink sza ma ra. 
A te li vaka cio  uta ni gyakori 
havaza s jo  alkalmat adott a 
te li ja te kok gyakorla sa ra. Mi-
vel a friss te li levego  jo te -
kony hata ssal van a gyerekek 
immunrendszere re, to bb al-
kalommal kimentu nk az o vo-
da udvara ra, ahol ho golyo z-
tunk, ho  csata ztunk, ho em-
bert e pí tettu nk, jo l e reztu k 
magunkat. 
Mikor ma r megele geltu k a 
hideget, u gy do nto ttu nk, 
hogy farsangi mulatoza ssal 
u zzu k el a telet e s va rjuk a 
napsu te ses tavasz e rkeze se t. 
Kiso voda saink o tletes jelme-
zekbe bu jva mutatkoztak be, 
felvonultak, majd szo rakoz-
tato  ja te kokkal to lto tte k a 
farsangi mulatsa got. Az ide n 
sem maradhatott el a hagyo-
ma nyos farsangi fa nk, melyet 
a szu lo k nagy szeretettel e s 
o ro mmel su to ttek, e s emel-
lett me g apro su teme nyekkel 
e s u dí to kkel is hozza ja rultak 
a gyerekek mego rvendezte-
te se hez. 
Februa r 28.-a n a „Nyí lt ka-

puk” elneveze su  teve kenyse g 
alkalma val a nagycsoportos 
o voda sok, a szu lo k e s az o vo  
ne nik Ta mas  E va e s Va nyi 
Katalin, la togata st tettek a IV. 
oszta lyokba, ahol a taní to  
ne nik Vasva ri Katalin e s Szel-
lo  Alexandrina a gyerekek 
segí tse ge vel bemutatta k az 
iskola t, majd apro  aja nde ko-
kat osztogattak a kisovisok-
nak. A kellemes fogadtata st 
e s a meglepete seket, o voda -
saink egy ko zo sen ke szí tett 
ke ppel viszonozta k. 
Ma rcius 4.-e n megkezdo do tt 
az elo ke szí to  oszta lyba valo  
beiratkoza s elso  szakasza, 
amely ma rcius 22.-e n e rt ve -
get. A szu lo k aktí v re szve te-
le nek ko szo nheto en a ma-
gyar tagozatra 23 e rsele ndi, 
18 e rsemje ni, a roma n tago-
zatra pedig 3 e rsemje ni, 3 
e rsele ndi, 8 e rkene zi gyerek 
lett beí ratva.  
Akik a magyar nyelvu  okta-
ta st va lasztotta k, a Ra ko czi 
szo vetse g jo volta bo l egy is-
kolata ska t kaptak aja nde kba, 
melyeket az iskola igazgato -
no  Nagy Mirela e s a leendo  
taní to no  Vasva ri Katalin ad-
tak a t a gyerekeknek a szu le-
ik jelenle te ben. 

A va rva va rt tavasz elso  u n-
nepe re, a No napra versike k-
kel, e nekekkel e s kis ke zi-
munka kkal ke szu ltu nk.  
Ma rcius 15.-e n megemle kez-
tu nk az 1848-as forradalom 
eseme nyeiro l. Koka rda t tu z-
tu nk, nemzeti szí nu  vira got 
ke szí tettu nk, e nekeket tanul-
tunk husza rokro l, to rte nete-
ket mese ltu nk a forradalom 
ho seiro l, a ma rciusi ifjakro l. 
A ragyogo  tavaszi napsu te s 
minket is kicsalogatott egy 
terme szetja ro , felfedezo  se ta -
ra, megcsoda ltuk az e brede-
zo  terme szetet, a zo ldu lo  fu -
vet, ru gyezo  fa kat, az illatozo  
ibolya kat, a visszate rt va n-
dormadarakat, e s o rvendez-
ve hallgattuk a madarak vi-
da m csicserge se t. 
Minden szu lo  sza ma ra az a 
legfontosabb, ha gyereke t 
boldognak la tja, eze rt mi 
o vo no k to rekszu nk, hogy az 
o vodai mindennapok mine l 
va ltozatosabbak, e lme nydu -
sabbak, e rdekesebbek legye-
nek, hogy o voda saink mindig 
jo l e rezze k magukat. 
KELLEMES HÚ SVE TI Ú NNE-
PEKET KI VA NÚNK MINDEN-
KINEK! 

az óvónők  

Bepillantás az óvodai életbe  
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H osszu  te li vaka cio  uta n kezdtu k u jra 
janua r ko zepe n a 

taní ta st-tanula st. A te li u nne-
pek nyugalmas hangulata uta n 
kicsit furcsa volt u jra belera -
zo dni a nyu zsgo  iskolai e letbe, 
de o ro mmel tettu k, hiszen jo  
volt u jra la tni egyma st.  
Ezen a te len, ku lo no sen janu-
a rban a ho bo l is bo ven kiju-
tott, s a te l o ro mei akkor iga-
za n szo rakoztato ak, ha a gye-
rekek azt megoszthatja k bara -
taikkal, oszta lyta rsaikkal. I gy 
iskola ba is jobb kedvvel jo ttek, 
s szu netekben vida m csu szka -
la s, ho golyo za s, ho ember-
e pí te s zaja verte fel az iskola-
udvart. Janua r 14-e n az I. osz-
ta lyosok (Ari La szlo  taní to ) „A 
te l o ro mei” cí mmel teve keny-
se get tartottak. Megfigyelte k a 
te li terme szetet, besze lgettek 
ro la e s szo rakoztato  ja te kokat 
ja tszottak az udvaron a ho ban.  
Janua r 16-a n zajlott a Stylus 
Sze pí ra si Verseny iskolai for-
dulo ja. Ezen a II., III. e s IV. osz-

ta lyosok vettek re szt. A me-
gyei fordulo ra tova bbjutottak: 
Craciun Fruzsina, Solymosa n 
Petra, Tasi Ervin (II. oszta ly, 
Nagy Ire n Brigitta taní to no ), 
Kondor Anita, Koza k Da vid. 
Variasi Mila n (III. oszta ly, Ari 
Katalin taní to no ), Blejan Ber-
nadett, Gyo rki Henrietta, Ro-
botin Vanessza (IV. oszta ly, 
Vasva ri Katalin Judit taní to -
no ). Ko zu lu k Kondor Anita III. 
oszta lyos tanulo  ke pviselte 
iskola nkat Ve szto n 
(Magyarorsza g) a verseny or-
sza gos fordulo ja n.  
Februa r ho napja a va rva va rt 
Farsangro l szo lt. Ba r ma s-ma s 
ido pontban, de valamennyi 
oszta ly megrendezte az A lar-
cosba lt, jelmezekkel, ta nccal, 
szo rakoztato  ja te kokkal e s sok
-sok finomsa ggal. Ko szo nju k a 
szu lo k segí tse ge t, akik a ldoza-
tot hoztak aze rt, hogy ez az 
alkalom szebb e s e rdekesebb 
lehessen! 
Februa r 11-e n keru lt megren-
deze sre a NyelvE sz Anyanyel-
vi Tanulma nyi Verseny iskolai 

fordulo ja. Ezen re szt vettek az 
I, II e s III. oszta lyosok: A gos-
ton Bence (I. oszta ly), Balazsi 
Kevin, Craciun Fruzsina, Gazsi 
Andrea, Solymosa n Petra, Tasi 
Ervin, Zohora k Zsanett (II. 
oszta ly), Csiri Teodo ra Melin-
da, Venkli Patrí cia, A goston 
Sa ra, Spa nyik Emo ke, Kondor 
Anita, Koza k Da vid (III. osz-
ta ly). Mindha rom oszta lybo l 

Karácsonytól - Húsvétig 
Iskolai teve kenyse gek az I-IV oszta lyban  
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jutottak tova bb gyerekek a 
megyei fordulo ba, amit ma r 
ma rcius 23-a n Nagyva radon 
rendeztek meg: az I oszta lyos 
A goston Bence II. helyeze st e rt 
el, Tasi Ervin, A goston Sa ra e s 

Koza k Da vid is u gyesen szere-
peltek.  
23-a n Nagyva radon zajlott a 
Fu rke sz Helyesí ra si e s Nyelv-
helyesse gi Verseny megyei 
szakasza. Ezen re szt vettek a 
ma r kora bban tova bbjuto  Ko-
za k Da vid, A goston Sa ra, 
Variasi Mila n (III. oszta ly), Ro-
botin Vanessza (IV. oszta ly). Jo  
eredme nyeket e rtek el. 
Ma rciusban 8-a n a No napot 

u nnepeltu k. Aja nde kokkal, 
ke peslappal, vira ggal kedves-
kedtu nk az e desanya knak, 
nagymama knak. Verseket, 
e nekeket tanultunk, rajzokat, 
ke zimunka kat ke szí tettu nk. 
Ko vetkezo  he ten, 14-e n az elo -
ke szí to  oszta lyosok re szt vet-
tek E rmiha lyfalva n a „Ka nya di 
Sa ndor” Szavalo versenyen. 
Balog Zsanett Vivien, Tasi Pet-
ra Vikto ria e s Vinkler A da m 
Jo zsef ke pviselte k iskola nkat.  
Ma rcius 15-e n ho seinkre em-
le keztu nk. Koka rda kat ke szí -
tettu nk e s oszta lyteve kenyse -
gek kerete ben felide ztu k a 
Forradalom e s szabadsa gharc 
fo bb eseme nyeit. 22-e n a Ví z 
Vila gnapja t u nnepeltu k. Be-
sze lgettu nk a ví z fontossa ga -
ro l, a ko rnyezetve delemro l, 
rajzokat, plaka tokat ke szí tet-
tu nk. 
A prilis 17-e n rendezzu k meg 
iskola nkban a „Kazinczy Fe-
renc” Szavalo versenyt. Ez me g 
elo ttu nk a llo  feladat, de ma r 
sok gyerek jelentkezett. A ver-
seny idei te ma ja: „Kedvenc 
versem”, e s szerencse re na-
gyon sok gyerek szeret versel-
ni, verseket mondani. Az ered-
me nyekro l majd legko zelebb 
besza molunk. 
Ma r csak pa r he t van ha tra a 
Hu sve tig, s a tavaszi vaka cio ig. 

Le lekben ma r ke szu lo du nk az 
Ú nnepre, besze lgetu nk a je-
lento se ge ro l e s hamarosan 
toja st festu nk e s locsolo verse-
ket tanulunk egyu tt.  
Kí va nunk mindenkinek kelle-
mes Hu sve ti Ú nnepeket e s jo  
vaka cio t! 
 

Ferencz-Kecskés  
Éva Andrea 

taní to no   
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A  te li szu net uta n u jra bene pesedett isko-
la nk, e s megkezdo -

do tt az utolso  hajra  a fe le ves 
za ra sok elo tt. Mindenki arra 
to rekedett, hogy jo  eredme -
nyeket e rjen el, hogy e lvezni 
tudja az interszemesztria lis 
vaka cio t.  
A februa ri e s ma rciusi ho na-
pok a ku lo nbo zo  tanta rgyver-
senyekre valo  felke szu le ssel 
e s ezeken valo  re szve tellel zaj-
lottak. A megyei szakaszon 
ke pviselte k iskola nkat dia kja-
ink a ko vetkezo  versenyeken: 
Mikes Kelemen – magyar 
nyelv e s irodalom tanta rgy-
verseny, Simonyi Zsigmond 
helyesí ra si verseny, illetve a 
reforma tus e s ro mai katolikus 
tanta rgyversenyeken. A verse-
nyeken re sztvevo k e rte kes 
tapasztalatokat e s u j bara tsa -
gokat szereztek. A ro mai kato-
likus tanta rgyversenyen ele rt 
kiemelkedo  eredme nye e rt 
Talpas Krisztia n V. oszta lyos 
tanulo  az orsza gos szakaszon 
o regbí theti iskola nk hí rneve t. 
Ko szo nju k a felke szí to  peda-
go gusoknak az odaado  mun-
ka jukat.  
A sportversenyeken is jeles-

kedtek dia kjaink: az elemi osz-
ta lyok ke zilabda e s futball csa-
pata II. helyeze st e rtek el a 
ko rzeti szakaszokon.  
Hagyoma nya polo  e s e rte k-
mego rzo  munka juke rt isko-
la nk ke t betlehemes csapata: a 
Semje ni Betlehemesek e s Sem-
je ni Csillagosok aranycsapat 
mino sí te sben re szesu ltek. Ki-
tarto  e s lelkes munka juke rt 
egy egyhetes ta boroza son ve-
hetnek re szt a horva t tenger-
parton. Gratula lunk, hisz teljes 
me rte kben mege rdemelte k ezt 
a jutalmat.  
A semje ni ifjak ma rcius 17-e n 
ro tta k le kegyeletu ket az 1848
-as forradalom ifjai elo tt. Dia k-
jaink verses-zene s o sszea llí -
ta ssal ke szu ltek, mely lelkiek-
ben meghatotta a re sztvevo -
ket. Arra buzdí tjuk o ket, hogy 
tova bbra is o rizze k meg nem-
zeti o ntudatukat e s azt adja k 
tova bb a ko vetkezo  genera ci-
o knak.  
Mivel a mai fiatalokat egyre 
jobban elragadja az internet 
vila ga, szu kse gesnek tartottuk 
felhí vni a figyelmu ket az e mo -
go tt rejlo  vesze lyekre is. Ke-
rekasztal besze lgete sek alatt 
kihangsu lyoztuk a sza mí to ge p 
szerepe t az e letu nkben, mely 

lehet a bara tunk, de aka r az 
ellense gu nk is. Figyelmezettu k 
o ket, hogy felelo sse g teljesen 
haszna lja k, mert akaratlanul is 
vesze lynek tehetik ki magukat. 
Mindezek mellett a tu lzott sza -
mí to ge p haszna lat cso kkent-
heti a jo  tanulma nyi eredme -
nyeket.  
A ko rnyezetve delem jegye ben 
to bb teve kenyse g is zajlott. A 
ví z napja alkalma bo l, tanulo -
ink plaka tot ke szí tettek ki-
hangsu lyozva a ví z szerepe t e s 
fontossa ga t a mindennapi e le-
tu nkben. Az e rsemje ni o nkor-
ma nyzat e s iskola nk o sszefo-
ga sa eredme nyezte E rsemje n 
utca inak megtisztí ta sa t. Dia -
kok, pedago gusok e s az o nkor-
ma nyzat munkata rsai kivonul-
tak o sszegyu jteni a utca kon 
hevero  hullade kokat. Ez a te-
ve kenyse g pe lda lehet a ko zo s 
egyu ttmu ko de s hata sa ra e s 
felhí va s a ko rnyezetu nk tisz-
ta ntarta sa ra e s mego rze se re.  
A ko zelgo  hu sve ti u nnepek 
alkalma bo l iskola nk munkako -
zo sse ge a ldott, be ke s u nnepe-
ket kí va n. 
 

Máté Tünde és  
Sárkány Timea  

tana rno k  

Sikerek és tevékenységek iskolánkban  



 

13 

Színezd ki! 
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HALOTTAINK 
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