Itt születtem
Egrespatak

Egrespatak jellegzetes szilágysági falu.

A hajdani református
templom 1614-ben épült,
a jelenlegi 1901-ben.
Ajtaja gót stílusú, a beépített latin nyelvû kõtáblák a reformáció elõtti idõkbõl származnak.
Gróf Teleki Mária címere
is itt látható. A református templomon kívül falucskánkban van még
ortodox templom, baptista és pünkösdista imaház is.

Egrespatak Zilahtól 6 kilométerre, a Meszes aljában, az Egrespatak mentén fekvõ,
hepehupás domborzatú, jellegzetes szilágysági falu. Gurzófalvával és Felsõkecellel együtt Magyarkecel községhez tartozik.
Egrespatak az égerfáról kapta a nevét,
ugyanis valamikor nagy égerfaerdõk övezték. Falunkról az elsõ feljegyzések 1361bõl származnak. II. Ulászló király idejében
kiváltságot élvezett, árucikkek után adót
fizetni nem tartozott. Történelme
során sok birtokosa volt: II. Rákóczi
György, Báthory–Gyerõfi, Homoródszentmártoni Bíró Zsigmond, báró
Alvinczi Gáborné, Vith kapitány.
Elszenvedte a török-tatár dúlást,
a kurucvilágot, Mihály vajda hadainak pusztítását, az utolsó nagyméretû pestist 1742-ben. A református
templom mögött van egy nagy
domb. Az emberek a török-tatár dúlások elõl menekülve egy egész
éjszakát töltöttek itt lábon állva,
azóta kapta a Láb nevet. A Szalánszki család tulajdona lévén ma
már Szalánszki-dombnak is nevezik.
A református templom

Egrespatak lakossága mindig is földmûveléssel és állattenyésztéssel tartotta fenn magát. Fontos a szõlõtermesztés,
ma is vannak szõlõhegyek, tele pincék. A fiatalok többsége
itthon munkanélküli lévén külföldön keres munkát.
Egrespatak vegyes lakosságú település. A Zilah-Krasznát
összekötõ mûút egyik oldalát leginkább magyarok, másik
oldalát románok lakják, no de szerencsére ez nem jelent elkülönülést. Szüleink együtt járnak dolgozni, mi együtt járunk iskolába, együtt játszunk.
Még vannak szõlõhegyek, tele pincék.
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Iskolánkban csak elemi osztályban van magyar tagozat, ötödik osztálytól a magyar gyermekek Zilahra járnak tanulni. Jelenleg 120 tanuló(37 magyar és 82 román) és 40 óvodás(23
magyar és 17 román) van Egrespatakon.
Iskolánkat nemrég felújították, új bútorzat,
4000 kötet, 10 számítógép segíti tanulásunkat.
Újságunkban helyet kapnak a magyar gyerekek
munkái is.
Barátkozunk a számítógéppel.

Rendszeresen szervezünk kirándulásokat
a Meszes-hegységbe, a környezõ városokba
és megyékbe. Falunktól 10 kilométerre fekszik a varsolci duzzasztógát, ide szoktunk
kijárni olykor halászni. Elõadást rendezünk
Karácsonyra, anyák napjára, gyermeknapra. Jónéhány vetélkedõn is részt vettünk. Zilahra bábszínházba járunk. Minden õszön és
tavaszon környezetvédelmi programokon veszünk részt: megtisztítjuk a patakot, az iskola gyümölcsöskertjét, fákat és virágokat
ültetünk. Mindezt jól felkészült, nagyszerû tanítóink irányítják. Hálásak vagyunk nekik, és köszönetet mondunk
mindenért.

Sokat kirándulunk
a Meszes-hegységbe.

Egrespatak Zilahhoz közeli településként
próbált igazodni a városi életmódhoz, hamar
felcserélték népviseletüket a városi öltözettel,
szokásaikat sajnos hagyták feledésbe merülni.

Falunkhoz közel fekszik
a varsolci duzzasztógát.

A hepehupás domborzat, az erdõk,
tisztások, a csörgedezõ patak, a madarak csicsergése és nem utolsó sorban az itt élõ emberek szeretete az,
ami várja és fogadja az erre járókat.
Látogassatok el ti is hozzánk!

Összeállították a II-IV. osztályos tanulók
Hari Tünde Hajnalka tanító néni segítségével
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