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,, Nem tudhatom, hogy másnak e táj mit jelent,
Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből győnge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. “
-Radnóti Miklós-

Szilágypér Szatmár megye délkeleti
részén található, az Ér bal partján. Megye
határán fekszik, déli és nyugati szomszédai
Pacalusa, Magyar- Kéc és Szalacs már Bihar
megyei

falvak.

Keleten

Ér-Körössel,

északon Ér-Endréddel szomszédos.
A falu nevét többféleképpen írták és ejtették.
A Pír változatban valószínű a Magyar
nyelvből

már

kihalt,

ősi

veláris

,,mélyhangrendű’’ I hang lapping, ezért
mindig

mélyhangrendű

toldalékot

kap,

Pírba-Pérba, Pírból-Pérból, Pírhoz-Pérhoz.

Szilágypér református templom

Az itt élő emberek (kb. 1600 lélek) többsége
mezőgazdasággal

és

szőlőtermesztéssel

foglalkozik. Az idősek számára még mindig
fontos a hagyományok megőrzése, de sajnos
fiatalok már más elvekben gondolkodnak.
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Budai Ézsaiás, 1766- ban született
Pérban. Bölcsészet- és hittudós, író,
történész, református püspök. A professzor
nevéhez fűződik a latin nyelvű oktatásról
való áttérés magyar nyelvre. 1821- ben
debreceni lelkésszé, 1822- ben pedig a
tiszántúli
református
egyházkerület
püspökévé választják. Kazinczy Ferenc
megütközéssel fogadta, hogy világi pályáját
egyházi szolgálatra cserélte.
A református énekeskönyv 23. Zsoltárának ő
a szerzője.
Az erdélyi énekeskönyv 117. zsoltára:

Budai Ézsaiás

,, E húsvét ünnepében,
E húsvét ünnepében,
Örvendjünk keresztények!
Szívünk teljességében
Szívünk teljességében
Illik szánkba víg ének;
A föltámadott Jézus
Nekünk zálogot adott,
Hogy bár a föld gyomrába tétetünk;
E hittel midőn ünnepelünk,
Te légy, Jézus velünk!”
Ha Ady Endre 100 évvel később
magyar ugarnak nevezi a polgári
kiművelésre váró magyar társadalmat,
akkor Budai Ézsaiás ugartörő munkát
végzett.1841-ben halt meg Debrecenben.
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SZILÁGYPÉR PEDAGÓGIAI KÖRNEK
ADOTT OTTHONT MÁRCIUS 28- ÁN

Szerdán, március 28-án a Szilágypéri
Általános Iskola és a Normál Programú
Óvoda adott otthont a II. félévi magyar
tagozatos tanítók és óvónők Pedagógiai
körének, a következő témában: Differenciált
munka az iskolában és az óvodában.
A tanintézmény igazgatója, fogadta
és köszöntötte a közel százhetven
pedagógust,
akik
Nagykárolyból
és
környékéről,
valamint
Tasnádról
és
környékéről érkeztek.
Az osztályokban és a csoportokban
bemutatott nyílt órák - tevékenységek,
elméleti megbeszélések és gyakorlati
tevékenységek megtisztelő látogatói és
értékelői voltak szaktanfelügyelő (a község
szülötte),
valamint
a
főtanfelügyelő
helyettes.
Ünnepi hangulatot biztosított az
óvodások és kisiskolások vidám műsora
valamint, az azt követő ebéd és a község
nevezetességeinek meglátogatása.
Reméljük, hogy egy emlékezetes
esemény marad minden résztvevő számára.

A szilágypéri tanulók előadása, a pedagógiai
kör keretén belül .

3

Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?kérdeztem egy diákot, a III.
osztályból.

Én
a csillagászati foglalkozást
szeretném választani. Tehát, ha felnőtt leszek, a
mi galaxisunkban lévő dolgokat és jelenségeket
szeretném tanulmányozni.
Miért? Mert a világegyetemben nagyon sok
érdekes
dolog
történik.
Például,
egy
szupermasszív fekete lyuk beszippant egy
közepes méretű feketelyukat.
A világűr számomra nagyon érdekes.

A Szilágypéri Általános Iskola, III.
osztályos tanulója megosztotta újságunkkal
költői tehetségét. Ebben a számunkban
szeretnénk közzétenni Szász Szilárd versét.

Tavasz
Süt a nap, fúj a szél,
Jön a tavasz örvendjél.
A biciklit elő vedd,
Egész estig tekerjed…

Szász Szilárd
Szász Szilárd
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Ábel és barátja baktatnak fel a rengeteg erdőben.
Megkérdi Ábel:
- Komám, mit csinálnál, ha most
találkoznál egy hatalmas medvével?
- Itt a puskám, hát lelőném!
- És ha csütörtököt mondana?
- Dupla csövű! Ha az egyik csütörtököt is
mond, ott a másik cső, ugyancsak
megtöltve.
- És ha a másik is csütörtököt mondana?
- Hát, akkor fölmásznék egy fára.
- És ha nem volna ott fa a közelben?
Erre már megdühödik és ezt mondja:
- Ejsnye Ábel! Hát te, most kinek
szurkolsz, nekem vagy a medvének?

-

A csiga és a teknősbéka karamboloznak az
erdőben. Egyetlen szemtanú van csak, a lajhár,
aki éppen a helyszín közelében himbálózott a
fán. A rendőrőrsön faggatják a lajhárt, mit látott
a szörnyű balesetből. A lajhár a következőket
vallja:
Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt!

Szia kígyó! Bocs, hogy a múltkor
csúfoltalak, amiért nincs lábad….
Semmi baj!
Biztos?
Persze!
Akkor kezet rá!
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Eladó, jó minőségű, jó zamatú, nemes
szőlőből készült bor.
Korlátozatlan mennyiségben.
Várom a kedves vevőket a következő
címen: Szilágypér, pinceszám: 44.

Albérletet keresek Szilágypér községben.
Mindenképp kertes ház legyen, pincével
és szőlő ültetvénnyel a kertjében.
Gazdálkodás céljából.
Elérhetőségem: 0543876554.
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