
 

  

A TARTALOMBÓL: 
 

Megtettünk mindent, mit 
megtehettünk 

Az Ezüstperje néptánccsoport el-

múlt tevékenységei az elmúlt fél 

évben 

(3. oldal ►►►) 

Ez történt az iskolában 

A községünk oktatási intézményei-

nek beszámolói a téli oktatási és 

iskolán kívüli tevékenységekről. 

(4-8 oldal ►►►) 

Kazinczy Lajos alakja a szépiro-

dalomban 

Szuhányi Sándor írása Kazinczy 

Lajosról 

(9 oldal ►►►) 

Jelige: 

 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok lé-

téről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó ta-

núbizonyságot a régiek.  

Zsid. 11, 1-2  

Érsemjén Község Önkormányzata és 

az Érsemjéni Hírmondó szerkesztői örö-

mökben gazdag, áldott húsvéti  

ünnepeket kívánnak minden kedves  

olvasónak! 
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Mindannyian gyer-

mekkorunktól fogva egyér-

telmű választ kaptunk a 

fenti kérdésre s ezt azóta is 

magunkban hordozzuk. 

Úgy gondolom 

mégis fontos egy kicsit fog-

lalkozni ezzel: 

Miért is ünnepeljük a hús-

vétot? Mit ünnepelünk 

ilyenkor? - a locsolkodást, a 

kis nyuszit, a piros tojást, a 

sonkát, esetleg a tavaszt? 

Nem, a húsvét nem ezek 

ünneplését jelenti. Sajnos 

manapság már ott tartunk, 

hogy nem feltétlen egyér-

telmű az, hogy miről is ta-

núskodik ez az ünnep. Min-

den évben megtesszük kö-

telességeinket, tiszteljük 

hagyományainkat. Gyerek 

és felnőtt egyaránt várja az 

ünnep szép perceit. Ha 

megkérdezünk valakit, mi-

ért szereti a húsvétot, akkor 

olyan válaszokat kapunk, 

hogy azért, mert ilyenkor 

van együtt a család, vagy a 

finom ételek, sütemények 

csodálatosak. Mások meg 

arról beszélnek, hogy 

egyébként azért jó még ez 

az ünnep, mert ilyenkor 

vakáció vagy éppen szabad-

ság van. 

Mindez jó, mégis mi a gond 

ezzel? Sajnos hosszú évszá-

zadok folyamán rátelepe-

dett valami erre az ünnepre, 

ami nem engedi érvénye-

sülni az igazi tartalmát és 

üzenetét. 

A zsidó vallásban, 

a páska alkalmával ünnep-

lik az egyiptomi rabságból 

való szabadulást. Az egyip-

tomi tíz csapás közül az 

utolsó volt az elsőszülöttek 

halála. E csapás alól az 

izráeliek mentesek voltak, 

hiszen Isten parancsa sze-

rint egy bárány vérével be 

kellett kenniük házaikat, 

így az ő fiaik nem haltak 

meg. E csapás után a Fáraó 

elbocsátotta a népet Egyip-

tomból, ezért is nevezik 

hág háherutnak, azaz a sza-

badság, szabadulás ünnepé-

nek. 

Hogyan lett ebből 

mégis keresztyén ünnep? 

Erről Jézus Krisztus ke-

resztje tanúskodik. Ő, mint 

tökéletes Bárány feláldozta 

magát a mi bűneinkért. A 

régi zsidó páska-ünnep elő-

revetítette a későbbi Krisz-

tus-áldozatot, hiszen ma is 

csak az az emberi élet van 

védelem alatt, akit a meg-

öletett Bárány, azaz Krisz-

tus vére megszentel és 

megtisztít. Úgy ahogy a 

zsidók életében tapasztal-

hattuk azt a szent egyszerű-

séget, hogy nem kellett 

egyebet tenniük csak házaik 

szemöldökfáját kellett be-

kenjék, úgy tőlünk sem vár 

el Isten bonyolult húsvéti 

rítusokat és teendőket. Ter-

mészetesen magyar hagyo-

mányaink részét képezi 

például a tojásfestés is, de 

nem ebben van elrejtve az 

üdvösségünk, hanem Krisz-

tus vérében. Ő megváltott 

minket, várja bűneink meg-

vallását és azt, hogy szol-

gáljuk Őt. Semmi bonyolult 

dolgot nem kell tennünk, 

csak egyszerűen higgyünk 

Benne! „Isten pedig irán-

tunk való szeretetét abban 

mutatta meg, hogy Krisztus 

meghalt értünk, amikor 

m é g  b ű n ö s ö k  v o l -

tunk” (Róm:5,8). Akkora 

horderejű dolog történt az 

első húsvét alkalmával, ami 

az egész világra nézve 

meghatározta a jövőt. A 

megöletett Bárány, a Krisz-

tus feltámadott és él. 

Ezért nem szabad 

engedjük, hogy bármely 

pogány vagy modern gya-

korlat elrabolja tőlünk a 

feltámadott Krisztus győ-

zelmét, jelenlétét és a hús-

vét igazi értelmét. 

Akkor fogunk igazi húsvét 

ünneplésben élni, hogyha 

dicsőítjük Őt! Ahogy Jézus 

mondja: „Én vagyok a fel-

támadás és az élet, aki hisz 

énbennem, ha meghal is 

él” (Jn.11,25). 

Ezt mindenki csak hittel 

tudja elfogadni... máskép-

pen nem működik! 

Az első húsvét alkalmával 

sem hittek a tanítványok az 

asszonyok szavára, akik 

arról beszéltek, hogy Jézus 

él, feltámadt! 

Jézus Krisztus feltámadásá-

ról, maga a feltámadott Úr, 

az élő Isten Fia, tud ma is 

meggyőzni! 

Bízzunk és higy-

gyünk Őbenne! Ne az üres 

élettelen gyakorlatok tölt-

sék ki pusztán az ünneplé-

sünket, hanem a feltáma-

dott Krisztus! 

 

Csáki Márta 

református lelki-

pásztor 

Miért ünnepeljük a húsvétot? 

Részlet Munkácsy Mihály Golgota című festményéből 
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Megtettünk mindent, mit megtehettünk!  

A 
 2013-as évet sem zártuk 

másként, mint az eddigieket, 

hisz újra elérkezett a szeretet 

ünnepe, amikor előadásunkba rejtve 

tiszteletünket és szeretetünket igye-

keztünk megörvendeztetni nagyszüle-

inket, illetve szülőfalunk idősebbjeit 

az Idősek Karácsonya elnevezésű 

ünnepségen. 

Ez alkalommal is igyekez-

tünk a karácsony hangulatát beleszőni 

műsorunkba, bár kicsit az eddigiektől 

eltérő módon. Most alapul nem a bet-

lehemezés, sem a már jól ismert kará-

csonyi énekeink szolgáltak, hanem 

Jézus születését és rövid földi útját 

próbáltuk színpadra vinni. A bibliai 

történetet alapul véve próbáltuk érzé-

keltetni Isten fiának, Jézusnak a meg-

születését, a földön élő emberekkel 

való találkozását. Zenei anyagként a 

népi zene mellett a Kormorán együt-

tes dalai csendültek fel. 

Az előadás sikerét színpadi 

díszlet használatával és a fénytechni-

ka segítségével próbáltuk fokozni, 

mely által művészi értéket kapott a 

feldolgozott műsor. 

Hagyományainkhoz híven 

igyekeztünk családi körben búcsúz-

tatni az évet, hisz év végi ünnepnap-

jaink egyikén meghívtuk családtagja-

inkat, ismerőseinket s igyekeztünk 

bemutatni egész évi munkánk beérett 

gyümölcsét. 

A mintegy 90 perces műso-

runk elején képösszeállítást tekinthet-

tek meg kivetítőn azon több száz  

fényképből, melyek fellépéseink, il-

letve utazásaink alkalmával készül-

tek. A fényképekből összeállított 

videoalbum nagy meglepetés volt a 

táncosok számára is, hisz nem tudtak 

ennek létezéséről, így a szülőkkel 

együtt élvezhették ennek a megtekin-

tését. 

A kerek műsorestet a már 

fentiekben említett karácsonyi törté-

net feldolgozása és a felnőtt-, illetve 

gyermekcsoport tánckoreográfiái tet-

ték emlékezetessé mindenki számára. 

Majd az évet koccintással és egy kö-

zös beszélgetéssel, illetve fotóz-

kodással zártuk. 

Az ünnepek elteltével, átlép-

ve 2014-ben ismét munkához láttunk,  

egy újabb „álom” megvalósításához. 

Az új álom egy új műsor megvalósí-

tása volt, mellyel március 15-én az 

1848-49-es forradalom hőseire emlé-

keztünk. 

Emlékezve a szabadságharc-

ra, a forradalomra, s a forradalomban 

odaveszett hőseinkre, műsorunkban a 

hősök otthonmaradt családtagjaira 

fektettük a hangsúlyt. 

Petőfi Sándor családján ke-

resztül próbáltuk bemutatni és érzé-

keltetni azt az óriási fájdalmat, melyet  

a feleség, Szendrei Júlia érzett szere-

tett férje elvesztése miatt. 

Hatalmas színészi feladat há-

rult a főszereplőkre, hisz az általuk 

betöltött szereplők érzelmeit el kellett 

juttassák a kedves közönséghez. 

Szendrei Júlia szerepében Gazsi Má-

ria, Petőfi Sándor szerepében Szabó 

Imrét láthattuk. Dicséret illeti szerep-

lésüket, hisz a drámai előadás monda-

nivalóját sikeresen adták át szereplé-

sükkel. A műsor legfiatalabb szerep-

lője Szabó Bence volt, aki mindössze 

1 évesen Petőfi Sándor gyermeke-

ként, Zoltán úrfi szerepében volt jelen 

a színpadon. Igen fiatal kora ellenére, 

mit sem értve a körülötte történő ese-

ményekről lenyűgöző fegyelemmel 

vett rész a darabban. 

A megálmodott műsor sikere 

ugyanakkor köszönhető az Ezüstperje 

állandó táncosainak, kik hol háborgó 

forradalmárokként, hol egy-egy falu 

közösségeként vagy akár az elesett 

családtagjaikat gyászoló szerepben  

voltak jelen a feldolgozott darabban. 

Műsorunkkal ismét sikerült mél-

tón tisztelegni  Érsemjénben nemzeti 

ünnepünkön.  

 

Sütő Szabolcs 

kulturális referens 
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F 
alunk kicsinyei az 

elmúlt hónapokban 

sem tétlenkedtek. Az 

első iskolai félévet egy 

meghitt ünnepléssel zárták 

a „Karácsonyfa ünnepén” 

közösen az iskolásokkal a 

Fráter Lóránd Művelődési 

Otthonban. A karácsonyi 

várakozásban külön-külön 

is ünnepeltek a csoportok, 

amikor a szülők és a várva-

várt Télapó előtt bemutat-

ták, ők hogyan készültek 

erre a szép napra. A Télapó 

egy gyereket sem felejtett 

el, mindenki kapott egy 

szép nagy csomagot. 

 Az új évben, visz-

szaérkezve az óvodába egy 

közös játékon vettek részt a 

gyerekek a nagyon várt téli 

játékok során a gyönyörű 

fehér hóban. Ki sem pihen-

hették magukat, mikor elér-

kezett a farsang ideje, a ve-

le járó izgalmakkal, készü-

lődéssel és Álarcosbállal. A 

gyerekek minden évben 

talán ezt várják a leginkább, 

amikor kedvükre bohókáz-

hatnak, visonghatnak, tán-

colhatnak. Mind a négy 

csoport egy közös, szombat 

délelőtti vigadalmon vett 

részt, ahol az óvó nénikkel 

együtt érdekesebbnél érde-

kesebb jelmezekbe bújtak. 

A bál nem is lett volna igazi 

élő zene nélkül, épp ezért a 

lábalávalót, a vidám gye-

rekdalokat Venkli István 

biztosította. A szülők is 

hozzájárultak a bál teljeseb-

bé tételéhez otthon sült 

fánkkal és üdítőkkel. 

 A februári remek 

hangulat átnyúlt egészen 

márciusig, amikor a kicsik a 

nőket és leginkább a szá-

mukra legkedvesebbeket, az 

Édesanyákat köszöntötték 

Március 8. alkalmából. A 

kis-, közép-, nagy- és ro-

mán tannyelvű csoportos 

gyerekek külön-külön sze-

repeket tartva köszöntötték 

a nőket, az Édesanyákat, a 

Nagymamákat és saját kéz-

zel készített ajándékokkal, 

énekekkel, tánccal lepték 

meg őket. 

 Március végén az 

iskolába készülő nagycso-

portos, magyar anyanyelvű 

gyerekeket érte meglepetés, 

ellátogattak hozzájuk Buda-

pestről a Rákóczi Szövetség 

képviselői. Minden gyerek 

kapott egy iskolai segédesz-

közöket tartalmazó csoma-

got, mellyel az előkészítő 

osztályba iratkozó gyereke-

ket szeretnék minél jobb 

eredményekre buzdítani. 

 A sok-sok rendez-

vény, szerep és vigadalom 

során a gyerekek igazán 

remekül teljesítettek, szívük 

minden szeretetét átadva, a 

tőlük telhető minden igye-

kezetet és fáradtságot bele-

adva. Az iskolai tanévnek 

koránt sincs vége, az óvo-

dások és óvó nénik már 

gondolkoznak a következő 

meglepetésen! 

 

Keresztúri Márta 

óvónő 

Aktív óvodások 
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C 
sak úgy repülnek a napok, he-

tek, hónapok…. Észre sem 

vettük, és kitavaszodott. Érez-

zük ezt a változást mindannyian, ki-

csik, nagyok, még nagyobbak, fiata-

labbak és idősebbek. 

 A kisiskolában is megválto-

zott a világ: vidámabb lett, reményte-

libb, hangulatosabb és mosolygósabb. 

Tanító, kisdiák, mindenki nagyobb 

lendülettel, több energiával végzi napi 

teendőit az osztályteremben és azon 

kívül is. Néha még felelevenítjük az 

elmúlt időszak fontosabb eseményeit, 

mert jó és büszke érzés a jól elvégzett 

munkára visszagondolni. Ezt teszem 

most én is, aki ezt a beszámolót írom: 

magam és kollégáim munkájára gon-

dolok vissza, arra, hogy mennyi min-

den is történt Karácsonytól márciusig. 

 Decemberben minden osztály 

csodás Karácsonyváró ünnepséggel 

készült a szülők számára, amit az osz-

tálytermekben vagy a Kultúrotthonban 

adtunk elő.  A III.A osztály és az I. 

osztály tanulói még  egymást is meg-

ajándékozták egy-egy saját kezűleg 

készített kézimunkával. 

Ezen kívül külön műsort állítottunk 

össze a közös, iskolai Karácsonyváró-

ra: az előkészítősök és a III. A osztá-

lyos gyerekek tánccal, az elsősök, a 

másodikosok és a III. B-sek verses-

énekes műsorral, a IV. osztályosok  

zenés összeállítással, a román tagoza-

tos diákok pedig kolindákkal készül-

tek. 

A község idősebb generációjának 

megrendezett Öregek Karácsonyán a 

IV. B osztály tanulói mutattak be Bet-

lehemes játékot, Vasvári Katalin Judit 

tanítónő irányításával. 

 Január  már a versenyek hó-

napja volt:  

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség által 

szervezett „Minden nap egy alma” 

elnevezésű projektben részt vett isko-

lánk több osztálya is. A III. A osztály 

alma-makettje és a III. B osztály pla-

kátja II. helyezést kapott, ami megyei 

szinten nagyon szép eredmény, kö-

szönhető Ari Katalin és Ţifra Katalin 

tanítónőknek. A biológia laboratórium 

számára egy szívet és egy szemet be-

mutató makettet kaptunk jutalomként. 

Január 14-én került megrendezésre 

Érkeserűben a IV. „Számadó Ernő” 

Mesemondó Verseny. Itt Vanyó Kecs-

kés Éva tanítónő két előkészítős diákja 

és Vasvári Katalin tanítónő két IV-es 

diákja vett részt. Több díjat is sikerült 

hazahoznunk: az előkészítő osztályos 

Szász Alex-Milán II. díjat, az ugyan-

csak előkészítős Gazsi Ágota-Melinda 

III. díjat kapott. A IV. osztályból Nyíri 

Enikő különdíjat , Máté Zsófia pedig 

részvételi elismerést kaptak. 

Szintén januárban rendezték meg a 

Fürkész Nyelvhelyességi Versenyt.  

Ezen több diákunk is részt vett: a IV-

es Ványi Zsanett, Máté Zsófia, Kozma 

Adrienn és Nyíri Enikő. Az I osztá-

lyos Béldi Krisztián, a II-os Czegő 

Emőke és Béres Jázmin és a III. B 

osztályos Sas Szilárd-László továbbju-

tottak Nagyváradra, a megyei szakasz-

ra.  

Februárban leginkább a Far-

sangot ünnepeltük. Minden osztály 

Új esztendő, új célok… iskolai mindennapok 

Beszámoló az I-IV osztályos iskolai tevékenységekről  



 

6 

megrendezte a Farsangi Bált. A jelme-

zek bemutatása után különböző szóra-

koztató és ügyességi játékokat szer-

veztünk a tanulóknak, amelybe bekap-

csolódtak a szülők is. A következő 

játékok voltak: lufipukkasztás, fánk-

evő verseny, lisztfújás, zenei bumm, 

népi gyermekjátékok. 

14-én részt  vet tünk a 

NyelvÉsz Anyanyelvi Verseny iskolai 

fordulóján. Az I. osztály három  diák-

kal: Béldi Krisztián, Kulcsár Pál és 

Tasi Letíszia. Utóbbi továbbjutott a 

megyei fordulóra. A II. osztályból 

részt vettek: Ádám Krisztina, Bata 

Dávid-Lajos és Czegő Emőke. A III. 

A osztály két diákkal: Csáki Abigél és 

Tóth Ferencz. Utóbbi továbbjutott a 

megyei fordulóra. A III. B osztályból 

Sas Adrienn-Erika, Sas Szilárd-László 

és Dávid Krisztián képviselték isko-

lánkat. 

21-én rendezték meg Érmihályfalván a 

Zrínyi Ilona Matematika Versenyt. 

Résztvevők: II. osztály: Ádám Kriszti-

na, Bata Dávid-Lajos, Béres Iasmina, 

Czegő Emőke, Elekes Elemér-János, 

Szabó Kinga. 

III. A osztály: Bui Brigitta Noémi, 

Fehér Magdolna Anett, Csáki Abigél, 

Tóth Ferencz, Szabó Ákos, Kiss Tibor 

András és Németi Sándor András. III. 

B osztály: Sas Adrienn-Erika, Sas Szi-

lárd-László, Palánki Krisztián-Imre, 

Uszkai Réka, Szellő Dávid, Țicle 

Gabriella, Fórián Mária, Farc Ivett. 

Tanulóink jó eredményeket értek el. 

Ebben a hónapban bábszín-

házban is voltunk. A Nagyváradi Báb-

színház „A három kismalac” című 

zenés bábjátékát néztük meg, amely 

nagy sikert aratott a gyerekek körében. 

Az I. és III. B osztály tanulói a tavaly 

elkészített madáretetőket feltöltötték 

madáreleséggel, melyet a gyerekek 

hoztak. 

 Márciusban sem tétlenked-

tünk: 7-én rendezték a Matekes Ken-

gurucska Versenyt. Résztvevők vol-

tak:  

I. osztály: Szabó Krisztián, Bíró 

Krisztián és Gábor Márk. II. osztály: 

Ádám Krisztina, Bata Dávid-Lajos, 

Béres Iasmina, Czegő Emőke, Elekes 

Elemér-János. III. A osztály: Bui Bri-

gitta Noémi, Fehér Magdolna Anett, 

Csáki Abigél, Tóth Ferencz, Nagy 

Lara Vivien, Dobos Alex Róbert és 

Németi Sándor András.  

Március 8-án az I. osztályos 

Béldi Krisztián, II-os Czegő Emőke és 

Béres Jázmin és a III. B osztályos Sas 

Szilárd-László részt vett Nagyváradon 

a „Fürkész” anyanyelvi verseny  me-

gyei fordulóján. 

A Nemzetközi Nőnap alkal-

mából minden osztály saját készítésű  

ajándékkal kedveskedett az anyukák-

nak. Román tagozatos tanítónőink, 

Erimescu Doina és Szellő Alexandrina 

osztályai pedig nőnapi műsorral is 

meglepték diákjaik női családtagjait.  

Március  22.én, a Víz Világ-

napja alkalmából plakátokat és kollá-

zsokat készítettek az iskola tanulói.  

26-án Matematika Olimpiászon tették 

próbára tudásukat a tanulók: 

III.A osztály: Palánki Krisztián-Imre, 

Sas Szilárd-László. III B osztály: 

.Csáki Abigél, Tóth Ferencz és Nagy 

Lara Vivien. IV.osztály: Bánházi 

Ádám, Máté Zsófia, Belényesi Gréta, 

Kozma Adrienn, Ványi Zsanett és 

Jobbágy Krisztián. Román tagozatos 

diákjaink: Aldea Bogdan és Gheran 

Cristian IV. osztályos tanulók vettek 

részt. 

28-án Tasi Letíszia a NyelvÉsz Anya-

nyelvi Verseny megyei fordulóján II. 

helyezést ért el. Díját Nagyváradon 

vehette át tanítójával, Ari Lászlóval. 

 És még nincs vége ennek a 

tanévnek… Mennyi minden lesz itt 

még júniusig! Húsvéti előkészületek, 

„Iskola másképp”- hét, versenyek, 

Gyermeknap és egyéb szabadidős 

programok… Már nagyon várjuk!  Az 

új év s most már a tavaszi jó idő új 

lendületet adott iskolai munkánknak 

is. Köszönjük a minket segítő szülők 

támogatását!  Mi pedig büszkék va-

gyunk tehetséges diákjainkra!  
 

Vanyó-Kecskés Éva Andrea  

tanítónő  
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A 
 téli időszakban is hűek maradtunk magunk-

hoz, így színesebbnél színesebb programok-

kal szerettük volna változatossá tenni gyer-

mekeink hétköznapjait. Íme néhány belőlük. 

Karácsony, a szeretet ünnepe 

 December 20. reggelén minden iskolás kicsit iz-

gatott szívvel indult az iskola felé, mivel tudták, hogy ma 

van a már hagyománnyá vált Karácsonyváró Ünnepség a 

Fráter Lóránd művelődési otthonban. Ez alkalomból ki-

csik és nagyok egyaránt készültek szebbnél szebb pro-

dukciókkal, melyekkel a Karácsony üzenetét kívánták 

szívünkbe ültetni. Nagy Mirela iskolaigazgató és Balázsi 

József polgármester úr köszöntő szavai után megkezdő-

dött az ünnepség mely kb. másfél órán át tartott. Ebből az 

alkalomból minden osztályfőnök az osztályával közösen 

színvonalas műsorral készült melyek között volt színda-

rab (Pistike karácsonya), énekes-verses előadás, idegen 

nyelvű karácsonyi köszöntés stb. A közös ünneplés végén 

minden diák ajándékcsomagot kapott jutalomként, a Pol-

gármesteri Hivatal Jézuskájától melyet ezúton is szeret-

nénk még egyszer megköszönni. 

Valentin a szerelmesek napja, de nem csak! 

 Ezen a napon úgy kicsik mint nagyok olyan raj-

zokat készítettek melyekkel a szeretetet próbálták ábrá-

zolni. A tanári szoba mellett levő asztalon felállított 

„Szent Valentin” dobozban ki-ki névtelen üzenetben 

küldhette el jókívánságait úgy tanárainak, mint pajtásai-

nak. A levelek még aznap elérkeztek a címzettekhez, ked-

vességet ajándékozva a lelkükbe. 

Karnevál–Farsang 

 Február 28-án pénteken délután a Fráter Lóránd 

művelődési otthonban Farsangolni vártuk diákjainkat. A 

fergeteges jelmezparádét követően amikor is mindenki 

bemutatta az általa összeállított jelmezét, különböző ver-

senyekre invitáltuk tanulóinkat. Volt Székfoglaló, Lufi-

fújó verseny, és Karaoke amit a gyermekek nagy öröm-

mel követtek végig. Minden műsorszámban győztest hir-

dettünk, majd a zsűri döntése alapján (akiknek tagjai: 

Nagy Mirela igazgatónő, Poszet Dianna történelem tanár-

nő, Sütő Szabolcs kultúrigazgató, Geszti Richárd Miklós 

VII. B, valamint Bersenczki Eduard VIII. A osztályos 

tanulók és Fórián István iskolánk volt tanulója) két első 

helyezett született a jelmezversenyben: Tácsik László (V. 

C) akit „Nagyapja vitt a hátán”, valamint Csóró Lali és 

csapata (Balaj Regina, Balogh Krisztina és Cozac Beatrix 

– VII. B) személyében. Diákjaink felejthetetlen élmény-

ben részesültek végül közös Karaoke-partival zártuk a 

napot. 

Olimpiák, iskolai versenyek 

 Január 21-én az angol olimpiász helyi szakasza 

zajlott az iskolánkban, melyen 18 diák vett részt, VII-

VIII. osztályosak. Közülük kiemelkedő eredményt ért el 

Szellő Alexandra, Gârdan Mădălina és Gomboș Ioan 

VIII. A osztályos tanulók. 

 Március 8-án a Szent László Gimnáziumban ke-

rült megrendezésre a hittan olimpiász megyei szakasza, 

melyen iskolánk tanulói is részt vettek. A katolikusok 

részéről Cservák József (V. A) és Soimusan Katalin 

(VIII. B), a reformátusok részéről pedig Gazsi Edina és 

Kereszturi Zsófia (V. B) osztályos tanulók vettek részt. 

Épp testben ép lélek 

 Sport eseményekben sem volt hiány ebben az 

időszakban. A Farcaș Vlad testnevelés tanár által kapott 

információk szerint a „Bihar megyei Atlétika Gálán” 

részt vett Potra Samanta (V. A) ahol bekerült a megyei 

első 10 sportoló közé a „Remény” kategóriában. Az Or-

szágos Diákolimpia (CROS) megyei szakaszán amely 

Félix-fürdőn került megrendezésre: Potra Samanta I. he-

lyezést ért el V.-VI. osztályos kategóriában, ugyancsak ő 

III. helyezett lett a gimnáziumi kategóriában, Sinai Ioana 

Aktívak az óévtől az újévig...  
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(VII. A) IV., Mihale Claudiu (VII. A) pedig VII. helye-

zést hozhatott haza ugyanebben a kategóriában. Január 27

-Február 2 között Potra Samanta részt vehetett 

Biharfüreden (Stâna de Vale) egy előkészítő programban 

a Nagyváradi Sportlíceum atlétika csapatával. Ennek a 

részvételnek köszönhetően májusban részt vehet a Nem-

zetközi Atlétikabajnokság helyi szakaszán. Büszkék va-

gyunk sportoló diákjainkra, akik ezáltal messzire viszik 

iskolánk hírnevét. Kívánunk nekik további sikereket. 

Eminescu emlékére 

 Január 15-én Cadar Delia-Denisa és Iacob Bianca 

romántanárnők „Gondolatok Eminescuról” címmel tevé-

kenységet szerveztek iskolánk épületében, melyen méltó-

an emlékeztek meg a nagy román nemzeti költőről, Mihai 

Eminescuról. Minden osztály kivette a részét, ki hogyan 

tudott, és miben volt ügyesebb. Először egy kiállítást ren-

deztek „A legszebb Mihai Eminescu portré” címmel, me-

lyet egy szavalóverseny követett az osztályok között. 

Minden osztályból kikerült egy győztes akik egy verses 

vagy prózai kötetet vehettek át jutalmul. Minden résztve-

vő részvételi oklevelet kapott. 

A Magyar Kultúra napja és Március 15. 

 Január 22-én a Magyar Kultúra napja alkalmából 

Kiss Ilona Katalin magyartanárnő és Marosan Csilla 

énektanárnő felkészítésével verses-énekes előadást mutat-

tak be melyen az V. B, V. C, és VI. B osztály tanulói vet-

tek részt. Ugyancsak a fent említett tanerők felkészítésé-

vel március 15-én V. B, V. C, VI. B, VIII. B osztályok 

tanulói egy színdarabot adtak elő, melyben azt mutatták 

be, hogy mai világ hogyan is látja ezt az ünnepet és mit 

gondol róla. Ezután az iskolakórus katonadalokat adott 

elő. 

A Víz világnapja 
Március 22-én a Víz Világnapja alkalmából min-

den osztályt megmozgató tevékenységet tartottunk isko-

lánkban, mellyel e fontos természeti kincsünkre szerettük 

volna felhívni a figyelmet. A különböző nyelveken tartott 

előadás után, melyeket Sereban Tímea és Szakál Tímea 

tanárnők tartottak, az iskola udvarán gyűltünk össze ahol 

minden diák egy pohár tiszta vízzel koccinthatott mind-

annyiunk egészségére. 

Minden nap egy alma az orvost távol tartja 

Az idén is megrendezték a „Minden nap egy alma

-egy egészséges élet” nevű országos szintű versenyt 

melyre iskolánkban szép számmal összegyűltek a maket-

tek és a plakátok. A helyi megmérettetésen a zsűri nehéz 

döntése alapján a képen látható két mű került el Székely-

hídra, a kerületi szakaszra, ahol II. helyezést értünk el. A 

január 31-i díjkiosztó gálán Nagyváradon egy szív és egy 

szem makettel lett az iskolánk gazdagabb. Köszönet a III. 

A és III. B osztály tanulóinak ügyes munkájukért. 

  
 Köszönjük diákjaink és tanáraink közös munká-

ját, hisz látszik megvan a gyümölcse, reméljük a további-

akban is hasonló sikerekről számolhatunk be. Ehhez kí-

vánunk mindenkinek további erőt a munkához, gyerme-

keinknek pedig sok jó jegyet és szép eredményeket az 

előttük álló megmérettetéseken. 

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, 

nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 

anélkül hogy megismernének. 

Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” 

 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 
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Kazinczy Lajos alakja a szépirodalomban 

K 
azinczy Lajos 

Világos után 

két héttel tette 

le a fegyvert 

seregével a cári csapatok 

előtt. Az esemény színhe-

lye a zsibói kastély volt. 

A hős életútját Pásztor 

Emil mutatta be az 1979-

ben megjelent „A tizenötö-

dik aradi vértanú” című, 

á l t a l a  d oku men tu m -

életrajznak nevezett mun-

kájában. A könyv tudomá-

nyos alapossággal készült, 

ellátva jegyzetekkel és a 

tárgyhoz kapcsolódó szak-

irodalom felsorolásával. 

Kazinczy Lajos neve soká-

ig nem vált annyira ismert-

té, mint a többi aradi vérta-

núé. Ezért is volt fontos az 

említett életrajz megjelené-

se, valamint, hogy édesap-

ja, Kazinczy Ferenc, szülő-

falujában, Érsemjénben 

kopjafát állítottak kivégzett 

fiának. Ott halála évfordu-

lóján, október 25-én meg-

emlékezéseket tartanak, 

mivel a sírja ismeretlen. 

Kazinczy Lajos megjelenik 

mint regényszereplő, igaz, 

életének csak egy rövid, de 

sorsdöntő szakaszában. 

Győry Dezső (1900-1977) 

„Viharvirág” című, 1955-

ben megjelent regényét 

már zilahi középiskolás 

koromban olvastam, de 

csak jóval később tudtam 

meg, hogy a mű a „Száz 

esztendő” című regénytri-

lógia első része. Az író fel-

használta nagyapja, Kalla 

Mihály emlékiratait, aki 

sok csatában vett részt és 

ott volt a zsibói fegyverle-

tételnél is. Kazinczy Lajos 

itt értesült Görgey levelé-

ből a további ellenállás 

reménytelenségéről Akkor 

már két hét telt el a világo-

si fegyverletétel óta. 

Kazinczy haditanácsot hí-

vott össze tisztjeivel a 

megadásról. Ott megosz-

lottak a vélemények, egye-

sek árulónak tartották Gör-

geyt. Ez a felfogás még a 

regény megírásakor is léte-

zett. Miska, a főszereplő 

romantikus lelkesedéssel 

csatlakozik Várady őrnagy 

csapatához, akik nem adják 

meg magukat, tovább akar-

nak harcolni. Végül a hadi-

tanács „vádak özöne és 

szenvedélyes vihar után” 

(558.o.), elhatározza, hogy 

az oroszok előtt teszik le a 

fegyvert. 

A regény Kazinczy-

ábrázolásáról megállapít-

hatjuk, hogy a szerző ro-

konszenvvel rajzolta meg a 

hőst: „jóképű, de sápadt 

fiatalember” vagy „A sors 

azt a szomorú kötelességet 

rótta a költő fiára, hogy a 

kardot a hüvelyébe tegye” 

(7557.o.). Ugyanakkor je-

len van az írói fantázia is, 

amikor azt írja, hogy Ka-

zinczy: „...tábornoki dísz-

ruhában lépett fel a lép-

csőn” (S57.o.). Köztudott, 

hogy nem kapott hivatalo-

san kinevezést, csak ezre-

des volt. Ezt állította ő ma-

ga is a haditörvényszék 

előtt és többek között ezért 

is „kegyelemből” golyó 

általi halálra ítélték. 

Kazinczy Lajos fegyverle-

tételének színhelye édesap-

ja, a nyelvújító Kazinczy 

Ferenc alakjához is kap-

csolódik. Ő két alkalom-

mal is járt a zsibói kastély-

ban, először az idős, majd 

a fiatal Wesselényi idejé-

ben. Az író szeretettel em-

lékezett vissza az itt eltöl-

tött napokra. A később 

tönkrement kastélypark 

helyén ma híres botanikus 

kert és állatpark van. 

Gyakran látogatják turisták 

és tanulócsoportok, így az 

érsemjéni iskolások is.  

 

Szuhányi Sándor 

ny. tanár 

A zsibói Wesselényi kastély 

Kazinczy Lajos 

Győri Dezső  idézett művének borítója 
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A 
 keresztes had-

járatból ugyan 

semmi nem lett, 

de alkalmat 

adott az egész országot fel-

forgató parasztlázadásra.  

A gondolat, hogy a 

papság bűnbocsánatot hir-

dető prédikációkkal tüzelte 

a népet a törökök ellen, 

hogy ez megszabadítja a 

keresztény világot, elsősor-

ban Magyarországot a tö-

rök veszedelemtől, nagyon 

tetszett az uraknak. Egy 

főúr volt, Telegdi István, a 

kincstartó, aki másképpen 

ítélte meg a keresztes had-

járatot. Ő látta a nép tűrhe-

tetlen helyzetét, tudta, hogy 

a nép szívében harag és 

gyűlölet forrong az urak 

ellen, amihez csak egy 

szikra kell, ami lángba bo-

rítja az egész országot. Ő 

józaneszű ember lévén fel-

tárta az urak előtt a keresz-

tes hadjárt következménye-

it. Figyelmeztette az urakat, 

hogy nem lesz tanácsos 

fegyvert adni a nép kezébe, 

mert könnyen megtörtén-

het, hogy nem a törökök, 

hanem az urak ellen fordít-

ják azt. Az urak csak meg-

mosolyogták Telegdi aggo-

dalmait, mivel a népet sok-

kal türelmesebbnek, aláza-

tosabbnak hitték. 

A királyi tanács 

tehát elhatározta a keresztes 

hadjáratot. Bakócz Tamás 

1514 húsvét vasárnapján 

kihirdette a pápai bullát 

Budán és az egész ország-

ban. Kezdetben a nép las-

san mozdult meg, a vezért 

sem lehetett tudni, hogy ki 

lesz. Bakócz Tamás találta 

meg az erre alkalmas em-

bert Dózsa György, a szé-

kely köznemes személyé-

ben. Ebben az időben ment 

fel Budára, ahol a király a 

törökverésben kitűnt szé-

kely századost kétszeres 

zsolddal, aranylánccal, sar-

kantyúval és karddal aján-

dékozta meg, vagyis ezzel a 

lovagok rendjébe emelte.  

1514. április 24-én 

Bakócz megbízta a keresz-

tes had vezetésével. Csak-

hamar 40 ezer ember verő-

dött össze Rákoson. Jöttek 

köznemesek, papok, taní-

tók, deákok, mesterembe-

rek. Az egybegyűlt sereg 

szervezése Dózsa György 

feladata volt, alvezérnek 

testvérét, Gergelyt tette 

meg. A negyvenezer ember 

zöme jobbágy és zsellér 

volt. Képzelhető a birtokos 

nemesség félelme, mivel 

minden munkáskézre nagy 

szükség volt abban az idő-

szakban. Ezért erőszakkal 

próbálták visszatartani a 

jobbágyokat, ahonnan már 

elmentek, az otthonmarad-

takat bántalmazták, így 

kényszerítve az elmenteket 

a visszatérésre. A parasztok 

Dózsának panaszkodtak az 

urakra, az urak pedig a ki-

rálynak, hogy a hadjárat 

megfosztja őket a munka-

erőtől. 

Ekkor, május 14-én 

Dózsa rendeletet kapott a 

királytól, hogy szüntesse be 

a táborozást és az egybe-

gyűlt sereggel induljon a 

török ellen. Ez a rendelet 

olaj volt a tűzre. A papa-

ságnak nem volt nehéz fel-

lázítani a parasztságot. A 

vezetők, többnyire falusi 

papok, olyan jelszavakkal 

buzdították a népet, ame-

lyek egy jobb jövőt jósol-

tak: földosztás, a közterhek 

egyenlő viselése, no meg a 

szabad préda. A parasztcsa-

patok, mielőtt már a pesti 

táborba értek volna, rabol-

tak, gyújtogattak. Csak 

folytatása volt annak, amit 

a rendelet napján Buda és 

Pest külvárosaiban elkövet-

tek. Dózsa másnap újabb 

rendeletet kapott, hogy ha-

ladéktalanul induljon a se-

reggel. A parasztságnak 

azonban esze ágába sem 

volt a török ellen harcolni. 

Egy hét múlva Bakócz Ta-

más betiltotta a keresztes 

hadjáratot, kiátkozással 

fenyegette meg azokat, 

akik nem térnek haza. Fel-

szólította a papokat, hogy 

vonják vissza a pápai bul-

lát. 

A királyi parancs, a 

Bakócz rendelete – mind 

elkésett. A paraszttábor 

nem oszlott szét, csak meg-

oszlott - Dózsa rendelkezé-

se szerint. Mint kész hadve-

zér csinálja meg a haditer-

vet. Háromezer embert ott-

hagyott a Rákoson, hogy 

tartsák rettegésben a neme-

seket. Egy nagyobb csapa-

tot délre küldött, egyet pe-

dig Eger felé. Az egyiket ő 

maga vezette, a másikat az 

öccse. Csapatával Cegléd-

nek tartott, útközben kira-

bolva a nemesi házakat. 

Innen küldte kiáltványát az 

egész országhoz. Kiált-

ványban a keresztes hadjá-

rat megakadályozásával 

vádolta a nemességet és 

parancsolta a városok és 

falvak lakóinak, hogy sies-

senek a ceglédi táborba. 

Országszerte megmozdult a 

nép, a szó szoros értelmé-

ben kitört a parasztlázadás. 

A parasztcsapatok több, 

helyen is összecsaptak az 

életüket és vagyonukat fél-

tő nemesekkel. Volt, ahol a 

nemesség is csatlakozott a 

lázadókhoz, ki félelemből, 

ki meggyőződésből. 

 

Lejegyezte: 

Varga József  

ny. tanító  

Dózsa György kivégzése 

Keresztes hadjáratból parasztháború  

 - folytatás -  
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A 
 húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ün-

nepe. Egyben az öröm ünnepe is, mert Jézus fel-

támadásával legyőzte a bűnt és a halált. 

Az előző években újságunkban írtam már az ün-

nep jelentőségéről, húsvéti jelképekről, népszokásokról, a 

hagyományos húsvéti ételekről, még a nagytakarítás fon-

tosságáról és öröméről is.  

Húsvétkor az egész világon ugyanazt ünnepeljük, 

de mindenhol egy kicsit másképp. Ezt a másképpen való 

ünneplést próbálom most leírni.  

Németország. Itt is a kereszt letakarásával kez-

dődik a húsvét, nagypénteken. Szigorú böjtöt tartanak 

szombat estig, amikor a miséről hazaérve kezdik az ün-

neplést. A vasárnapi ebéden a főszerep a piros tojásoké és 

a bárány alakú tortáé. Sok helyen szokás, hogy a falusi 

lányok piros tojás adnak ajándékba kérőjüknek, de ha 

nem készülnek el idejében ajándékukkal, a fiúk elnáspán-

golják őket. Speciális német szokás még a húsvéti mág-

lya, amikor a karácsonyfákat égetik el. Ezzel végleg bú-

csút mondanak a télnek és a köszöntik a tavaszt.  

Finnország. Itt sokkal csendesebben ünneplik a 

húsvétot. Erre utal a nagyhét ottani elnevezése, a csendes 

hét is. Sokkal inkább kihangsúlyozódik a gyász motívu-

ma is. Nagypénteken sötét ruhába öltöznek. Nem szabad 

begyújtani a tűzhelyt, az ismerősöket nem lehet megláto-

gatni. A böjtöt is szigorúan be kell tartani, vacsorázni 

csak naplemente után szabad. Egyes helyeken, nagypén-

teken a gyerekeket kora reggel jól elfenekelik, ezzel em-

lékeztetve őket Krisztus szenvedéseire. Szokás még bo-

szorkányokkal is riogatni a kicsiket, ugyanis a finn nép-

hagyomány szerint nagypéntek és húsvétvasárnap között 

repülnek a boszorkányok. Azzal magyarázzák, hogy ek-

kor Jézus a kőtömbbel lezárt sírban feküdt, s így a bo-

szorkányok szabadon repkedhettek. Így váltak a legfonto-

sabb keresztény ünnep elmaradhatatlan szimbólumává. 

Az elmúlt század óta a boszorkány, a seprű és a fekete 

macska a gyerekek kedvenc húsvéti játékai lettek. Bo-

szorkánynak öltöznek, bejárják a falut, bekopogatnak a 

házakba, jókívánságokat mondanak, verset szavalnak egy 

kis édesség vagy aprópénz reményében.  

Maradjak külföldön. Más népek ünnepléséhez 

egy másik nép tésztareceptje illik: 

 

Varga Piroska 

ny. tanítónő  

Húsvéti ünneplések 

Londoni szelet 
 

Hozzávalók:  
20 dkg liszt, 3 tojás, 8 dkg cukor, 15 dkg vaj, ½ kávéska-

nál szódabikarbóna, só, 15 dkg darált dió (lehet mandula 

vagy mogyoró), baracklekvár, 1 evőkanál vaníliás cukor. 

 

Elkészítés:  

A tojássárgákat, lisztet, cukrot, vajat, szódabikarbónát 

csipetnyi sóval összegyúrjuk. Kilisztezett tepsibe simít-

juk és lekvárral megkenjük. A darált diót óvatosan össze-

keverjük a tojásfehérjék keményre felvert habjával és a 

vaníliás cukorral. A tésztára simítjuk és középmeleg sü-

tőben megsütjük. Húsvétkor jó étvággyal elfogyasztjuk.  

Bárány formájú húsvéti torta - Németország  Boszorkánynak öltözött kislány húsvéti csokorral 
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Egy szép tavaszi reggelen nyúl apóék kopogtatáshoz hasonló hangra ébredtek. Nem volt hangos, 

inkább olyan tompa puffanás, mintha valaki nem szerette volna elárulni, hogy ott van a konyhában. 

Mert az egy percig sem volt vitás, hogy a hang a konyha felől jön. 

- Apóka! Jól bezártad este az ajtót? - kérdezte halkan nyúl anyó. 

- Ne kérdezz ilyen butaságot Fáni! Még mondtad is, hogy kettőre zárjam. Nem emlékszel? 

- Akkor mi lehet ez a zaj? Maradjunk csendben, és füleljünk tovább! 

Kis idő múlva megint hallották a hangot. 

- Odamegyek, és megnézem! Ne félj anyó, majd én megvédelek! - mondta határozottan Gerzson 

papa, és magához vette a sarokban álló seprűt. 

- Apó! Tedd a fejedre a lavórt! Így a betörő ha kobakodra szeretne koppintani, a lármától megijed, 

és elszalad. Neked sem eshet így bajod. 

Miután az apó fejére tette a lavórt, seprűjét félig maga elé tartva kimerészkedett a konyháig. Nem 

látott senkit. De a konyha mégsem volt olyan, mint ahogy azt este hagyták. A földön egy tojáshéj 

hevert. Egyik fele a kemencénél, a másik a konyhaszekrénynél. És nem volt benne semmi. Se sár-

gája, se fehérje. 

- Hú, azt a rézfán fütyölőjét! Ilyet még nem láttam! 

Erre már nyúl anyó is kiszaladt a konyhába. 

- Nézd csak apó! Ez nem az a tojás, amelyik megmaradt húsvétról? Emlékezz csak vissza. Sehogy 

sem tudtuk kivenni a dobozból, olyan nagy volt. Betettem a kemence mellé. Egészen elfelejtkez-

tem róla. 

- De akkor hogy kerül ide a földre? 

Jó ideig törték a fejüket, de nem tudtak rájönni a titokra. 

- Gyere apó, nem érünk rá, vár a kertben a munka. 

Kellemesen sütött a napocska, ezért nyitva hagyták az ajtót. Nekiláttak a munkának. Kapálgattak, 

gyomláltak, friss hajtásokat ültettek. Egyszer csak az ajtótól csipogást hallottak. Egy kis sárga pi-

hés valami volt. 

- Hát ez meg mi lehet? - kérdezte nyúl anyó kíváncsian. 

- Szárnya van, így biztos annak a madárnak a fiókája, amelyik a diófánkon lakik. Hozom a létrát, 

és visszateszem a fészkébe. 

Amikor nyúlapó fölmászott az ágakhoz, látta, hogy a madárka szétnyitott szárnyakkal védi és me-

lengeti tojásait. 

- Nézd csak, visszahoztam a fiókádat. 

- Az nem lehet. Az enyéim még nem keltek ki. 

Nyúl apó óvatosan lemászott a létráról, nehogy megnyomja az apróságot. 

- Most mit tegyünk? 

- Van a polcon egy könyv, amiben megnézhetjük, melyik állatnak milyen a kicsinye. 

Betették egy kosárkába a pipit, és elkezdték lapozni a könyvet. Az egyiknek nem olyan volt a lába. 

A másiknak a feje. A harmadiknak a csőre. Aztán egyszer csak... 

- Itt van, ez az! - kiáltott fel Gerzson papa. 

- De hiszen ez tyúkanyó csibéje! Nem is tudtam, hogy ilyenek a kicsinyei. Mi csak húsvétkor já-

runk hozzá, amikor tojás kell a festéshez. 

- Én még mindig nem értem, hogy került hozzánk ez a kiscsirke. Hiszen tyúkanyó olyan messze 

lakik tőlünk. 

- Emlékszel arra a nagy tojásra a konyhában? A kemence mellett volt, a jó melegben. A madár is 

melegíti a tojásokat, hogy kikeljenek. 

- Akkor ez volt az a furcsa zaj reggel! Gyere Fánika, látogassuk meg tyúkanyót, és vigyük el neki a 

kosárkában csipogó meglepetésünket.  

A meglepetés 
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Színezd ki! 
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Húsvéti versek 

Eljött a szép húsvét reggele, 

Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek s virít a virág. 

A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.  

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem 

Akit ezzel meglocsolok, megáldja az Isten. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni 

Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni. 

Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak, 

Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak. 

Olyan lesz a arcuk tőle, mint hamvas virág, 

Örömükben együtt örül a megváltott világ. 

Megváltónk is együtt örül az egész világgal, 

Ajándékozzatok hát meg egy piros tojással.  

* 

Van e háznak rózsabokra,  

nyúljék élte sok napokra,  

hogy virítson, mint rózsaszál,  

megöntözném: ennyiből áll  

e kis kertész fáradsága,  

piros tojás a váltsága.  

* 

'No, ti cimboráim, csuporra, vederre,  

Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!  

Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,  

Adjon egy pár hímest,  

Szívemből kívánom, kegyelem magának!  

* 

A legszebbik kislányt jobban megöntözöm, 

És a piros tojást szépen megköszönöm.  

És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket,  

Boldog húsvétot e ház népének! 


