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A  Semjént és a 
község másik két 
faluját Székely-

hı́ddal összekötő új útra 
már több alkalommal is ad-
tak le pályázatot, azok sorra 
nyertek is, de bukaresti ad-
minisztratı́v okokból mind-
eddig elmaradt a beruházás 
inanszı́rozása. A község 

vezetősége azonban nem 
adta fel, újabb és újabb pá-
lyázatokat készı́tett és adott 
le. A kitartásnak meglett az 
eredménye, hamarosan si-
ma aszfaltúton közleked-
hetnek az erre járók. 
Az út megépı́tésére leg-
utóbb az Országos Vidékfej-
lesztési Program keretében 
nyertek támogatást. Ebből 
aztán végre tavaly nyáron 
sikerült elkezdeni az épı́t-
kezést. A pályázat eredmé-

nyeként mintegy 8 kilomé-
ter hosszú út épül meg 
Erselénd és a Székelyhı́d–
Létavértes országút között. 
A helybélieknek régi vágyuk 
válik most valóra, ugyanis 
eddig, ha Székelyhı́dra 
akartak menni, csak kerülő-
vel, bő 20 kilométert meg-
téve érkezhettek meg az 
érmelléki városba, mı́g a 
most elkezdett úton halad-
va ez a távolság kevesebb 
mint a felére csökken. 
A mintegy 8 kilométeres 
útból egy 4 kilométeres sza-
kasz Ersemjén közigazgatá-
si területén halad, és meg-
közelı́tőleg ugyanekkora 
rész Székelyhı́d határában 
húzódik.  
„Erselénd eddig zsákfalu 
volt. Ezzel a beruházással 
sikerül úgymond felszaba-
dı́tani, a települést megnyit-

juk, és ez számos új lehető-
séget hordoz magában. Or-
vendetes tehát minden 
olyan infrastrukturális be-
ruházás, amely az emberek 
közlekedését, a helyi gazda-
ság fellendülését, ezáltal 
pedig a helybéliek életszı́n-
vonalának javulását céloz-
za. Ilyen beruházás ennek 
az útnak a megépı́tése is, 
hiszen régóta várat magára, 
és folyamatos pályázással a 
polgármester és csapatának 
elhivatott, kitartó munkájá-
nak és az RMDSZ hathatós 
közreműködésének lesz az 
eredménye” – véli Borsi Im-
re Lóránt, az RMDSZ Bihar 
megyei szervezetének ügy-
vezető alelnöke. 
Az útszakasz hivatalos át-
adására 2020. szeptember 
15-én került egy szűkebb 
ünnepség körében. Az 

Átadtuk	az	Érsemjén-Székelyhíd			
aszfaltozott	utat	
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érseléndi oldalon kedden 
összegyűlő érdeklődőket 
Balázsi József polgármester 
köszöntötte, aki rövid be-
szédében kifejtette, az út 
nem kizárólag helyi igénye-
ket elégı́t ki, de összeköti a 
térség két városát, Er-
mihályfalvát és Székely-
hı́dat, de biztosı́tja a közle-
kedést három határátkelő 
között is. Balázsi Béres Csa-
bának, Székelyhı́d polgár-
mesterének adta át a szót. 
Béres elmondta, Székelyhı́-

don óriási forgalom halad 
át, amelyik egy részét ez az 
út el tudja kanalizálni. Alá-
húzta, az ehhez hasonló ki-
vitelezéseket kizárólag csa-
patban, együttműködésben 
lehet megvalósı́tani. Szabó 
József, a Bihar megyei 
RMDSZ szervezet megyei 
tanács elnök jelöltje felidéz-
te, már korábbról emlékszik 
erre az útszakaszra, ame-
lyik véleménye szerint jár-
hatatlan volt, de most ko-
moly szerepet tölthet be a 

kis-régió gazdasági életé-
ben. 
Az átadási ceremóniát egy 
jelképes mozzanattal zárták 
le, amelyik során a három 
politikus a helyi testületi 
képviselők segı́tségével el-
húzták az addig az utat lezá-
ró mezőgazdasági pótkocsit, 
ezzel mintegy megnyitva az 
utat a közösség előtt. 
 

www.biharmegye.ro 
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N em árulunk el nagy 
titkot, ha elmondjuk, 
2011 nyarán, Csáki 

Márta gyülekezetbe érkezése-
kor sok érsemjéni református 
megkönnyebülten felsóhajtott. 
Már félő volt, hogy a gyülekezet 
kettőbe szakad, egy ideig az 
istentiszteletek is két helyszı́-
nen folytak. 
Csáki Márta vallja, hogy közös 
cél vezeti az önkormányzattal, 
mégpedig az, hogy ennek a kö-
zösségnek jó legyen, lelkiekben 
és anyagiakban egyaránt gyara-
podjanak. Az önkormányzat, a 
Bihar Megyei Tanács és a hı́vek 
támogatásával teljesen felújı́-
tott lelkészlak várta a Csáki há-
zaspárt két gyermekükkel 
együtt. A már tizedik osztályba 
készülő Abigél azóta serdülővé 
cseperedett, az ötödik osztályos 
Aronka mondhatni, hogy 
Ersemjénben nőtt ki a babako-
csiból. 
Bár a parókia fel lett újı́tva, de 
akadt további tennivaló bőven, 
elsősorban a kerı́téseket kellett 
rendbe tenniük. A templomban 
gyakran vendégeskedett a hu-
zat, az ajtók, ablakok cseréje is 
esedékessé vált. 
A templommal szinte szemközt 
helyezkedik el az egykori refor-
mátus iúiskola, ami jelenleg 
gyülekezeti házként funkcionál. 
A kommunista időkben nem 
használhatta az egyház, romos, 
lelakott ingatlanként kapták 
vissza. „Ez volt a legnagyobb 
felújı́tási beruházása a gyüleke-
zetnek, a falak maradtak meg 
csupán, a mennyezet a csillagos 
ég volt” – jegyzi meg szelleme-
sen szemléltetve az akkori álla-
potokat a tiszteletes. Ide aztán 
kellett összefogás, az önkor-
mányzat nélkül a gyülekezet 
önerőből nem bı́rt volna el egy 

ekkora munkálatot kivitelezni. 
Belülről is megtekintettük az 
épületet, patinás, gyönyörű, 
további jelzőket idegondolhat 
az olvasó maga is. A gyülekezeti 
ház nevet is kapott, a falu szü-
löttéről, Csiha Kálmán püspök-
ről lett elnevezve. Az elmúlt év 
novemberében felavatott épü-
let tetőterét a tiszteletesnő ja-
vaslatára úgy alakı́tották ki, 
hogy az bármikor beépı́thető 
legyen. 
Ahogy kilépünk az hajdani iú-
iskolából, a füvesı́tett udvaron 
álló háborús emlékmű sem ke-
rüli el a igyelmünket. Balazsi 
József polgármestert és társait 
meghurcolták az emlékhely 
állı́tásának idején, mert engedé-
lyük nem volt, de hitük és bá-
torságuk igen, hogy minden 
hátráltatás ellenére megcsinál-
ják. 
Az érsemjéni hı́vek pásztorlása 
mellett Barantó, Erkenéz és 
Feketefalu kis számú reformá-
tusságának pásztorlása is a lel-
késznőre és kántor-karnagy 

férjére hárul. Utóbbi faluban 
van saját templomuk, a testvéri 
szeretet jegyében ott miséznek 
a római katolikusok is, mı́g 
Barantón a katolikusok adnak 
helyet templomukban a refor-
mátus közösségnek. Hogy teljes 
legyen a keresztényi triumvirá-
tus, ahhoz a baptisták is kellet-
tek, Kenézben igény szerint 
teret engednek imaházukban a 
reformátusoknak. 
Már épp indulni készülök, delet 
harangoznak. Szépen, erőtelje-
sen tisztán hömpölyögnek a 
bimbammok. A nagyobbik ha-
rangon többek között a követ-
kező ı́rás olvasható: „Az Ameri-
kában élő érsemjéni magyarok 
hozzájárulásával a világháború-
ban elvitt harangok helyett. 
1924.” 
Még otthonuktól távol is szülő-
földjükhöz mindenkor hűek 
maradnak Kazinczy ivadékai. 
 

D. Mészáros Elek 
www.biharmegye.ro 

Harangok	zúgta	megmaradás	
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M agyarország 
kormányának 
támogatásával, a 

Nagyváradi Római Katolikus 
Püspökséggel partnerségben, 
az érsemjéni katolikus plébá-
nia bölcsőde épı́tésbe fogott. 
Erről beszélgettünk Nagy Já-
nos Csaba plébánossal és Fü-
löp Márta községi könyvtáros-
sal. 
A	 magyar	 kormány	 több	 száz	
óvodát	 és	 bölcsődét	 építtet,	
illetve	 újíttat	 fel	 szerte	 a	
Kárpát-medencében.	 Hogyan	
került	 a	 támogatottak	 körébe	
az	 Érsemjéni	 Római	 Katolikus	
Plébánia?	
A Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési programba a Nagyvá-
radi Római Katolikus Püspök-
ség lépett be, hét óvoda épı́té-
sét vállalva fel partnerségben 
egyes plébániákkal. A projekt 
során olyan problémák merül-
tek fel, amelyek egyes plébá-
niákat visszalépésre kénysze-
rı́tettek. A támogatóval való 
egyeztetéseket követően mi is 
csatlakoztunk a programhoz, 
ugyanis, bár Semjénben kor-
szerű óvoda működik, a há-
rom év alatti gyerekek nevelé-

se sok szülő számára jelent 
problémát. 
A	római	katolikus	egyház	több	
évszázados	 múltra	 tekint	 visz-
sza	 az	 oktatási	 intézmények	
működtetésében.	 Mit	 jelent	 ez	
ma	egy	vidéki	plébánia	számá-
ra?	
Igen, a katolikus egyház min-
dig is nagy hangsúlyt fektetett 
az oktatás megszervezésére. 
Bár ma megközelı́tőleg sem 
működtet annyi iskolát, mind 
az előző századokban, az okta-
tásból ma sem szorult ki telje-
sen. Gondoljunk csak arra, 
hogy a hittant a gyerekek az 
iskolában tantárgyként tanul-
hatják. Ez azért fontos, mert a 
templomban főleg a Szentı́rás-
ból hallanak, alapvető hitkér-
désekkel is megismerkedhet-
nek, viszont az iskolában a 
tanterv szerint ennél jóval 
átfogóbb képet kapnak az egy-
ház történetéről, a katekiz-
musról. Igy a templom és az 
iskolai hittanoktatás kiegészı́ti 
egymást. Ma azonban már 
más módszereket kell találni, 
mint a mi gyerekkorunkban, a 
világ az elmúlt 30 évben sokat 
változott. Nehéz vonzóvá ten-
ni a hitoktatást. Ezért tartjuk 

fontosnak, hogy a gyerekek 
már a legzsengébb korban 
ismeretséget kössenek az Is-
tennel, a maguk szintjén. Itt 
még nem beszélhetünk hitok-
tatásról, azonban az alap ke-
resztény értékeket, mint pél-
dául a szeretet, a türelem, 
kedvesség igenis át lehet adni 
nekik. 
Egy	 bölcsőde	 működtetése	 je-
lentős	 anyagi	 terhet	 is	 jelent,	
nagyobbat,	 mint	 egy	 óvodáé.	
Hogyan	 biztosítják	 majd	 eze-
ket	a	forrásokat?	
Tudjuk, hogy a bölcsőde fenn-
tartása jóval többe kerül, mint 
egy óvodáé. Ezért egyeztet-
tünk már kezdetben a polgár-
mester úrral, aki megı́gérte, a 
törvény biztosı́totta lehetősé-
geit szem előtt tartva, min-
dent el fog követni, hogy a 
személyzet izetését, illetve a 
fenntartáshoz szükséges 
pénzt az önkormányzat elő 
tudja teremteni. 
 
Nagy segítség a szülőknek 
 
Arra is kı́váncsiak voltunk, 
hogyan látja az óvoda, a böl-
csőde szerepét, a vidéki okta-
tás helyzetét egy két kisgyer-
mekes édesanya. A község 
könyvtárosát, Fülöp Mártát 
kérdeztük. 
 
Nemrég	 ajándékoztad	 meg	 a	
családod	 egy	 kislánnyal.	 Ő	 a	
második	 gyermeketek.	 Milyen	
volt	az	első	gyermek	felügyele-
te,	 amikor	 a	 gyermeknevelési	
szabadság	 lejárta	 után	 vissza	
kellett	menned	dolgozni?	
A kis iunk, Botond 2016 janu-
árjában született, 2017 nov-
ember közepén kellett vissza-
térjek a munkahelyemre a 

A	jövőbe	fektetve		
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gyermeknevelési szabadság-
ról. Nagyszülőkre sajnos ál-
landó felügyelettel nem tud-
tunk számolni, mivel a pá-
rom szülei nagyon messze 
élnek, Székelyföldön, az én 
édesanyám pedig még most 
is dolgozik. Idejében el kel-
lett azon gondolkozzunk, mi 
lesz Botonddal, amikor én is 
vissza kell menjek dolgozni. 
Kollégákat, hasonló cipőben 
járó házaspárokat kérdez-
tünk, ki hogyan oldja meg a 
gyerek felügyeletet, amikor 
ajánlották az érmihályfalvi 
polgármesteri hivatalhoz tar-
tozó bölcsődét. Botond 2017 
októberében kezdte el a böl-
csődét, ingáztunk nap mint 
nap egy éven keresztül, reg-
gel vittük fél nyolckor, majd a 
munkaidő lejártával, négy 
óra után mentünk érte. 2018 
őszétől már a helyi óvodába 
járunk, ami nagy könnyebb-
ség nekünk, nem kell nap 
mint nap más településre 
hordani a gyermeket. 
Vannak	 még	 szülők,	 akik	
szembe	 kell	 nézzenek	 ezzel	 a	
problémával?	 Milyen	 lenne,	
ha	a	 kislány	már	 itt,	 Semjén-
ben	járhatna	bölcsődébe?	
Hála Istennek sok szülő néz 
szembe ezzel a problémával, 
úgy látom, egyre több iatal 
házaspár vállal a községünk-

ben gyermeket, illetve máso-
dik, harmadik gyermeket. 
Nagyon nagy segı́tség lenne, 
ha a kislányunk, Sarolta már 
itt kezdhetné a bölcsődét. 
Nekünk szülőknek is, hiszen 
kényelmesebb, ha nem kell 
nap mint nap ingázni 
Ermihályfalvára, esetleg 
pénzt adni egy dadának, aki 
itthon vigyázna a gyerekre. A 
gyermeknek is könnyebb, 
egy alig kétéves emberpalán-
táról beszélünk, aki ha pihe-
néssel, alvással töltheti azt a 
fél órát, amit az ingázásra 
szánnánk, az már sokat je-
lent. 
Kisgyermekes	 szülőként,	 illet-
ve	 egykori	 semjéni	 kisiskolás-
ként	 milyennek	 ítéled	 ma	 a	
helyi	oktatási	intézményeket?	
Az „én időmben” nem volt 
napközis óvoda, nem volt 
after school, a seléndi, kenézi 
gyerekeket nem volt lehető-
ségük iskolabusszal hordani. 
Az óvoda déli egy óráig tar-
tott, utána szépen kettes sor-
ban óvónéni vezénylésével 
indultunk haza. Otthon álta-
lában mindenkit várt a nagy-
szülő, vagy valamelyik szülő, 
hiszen sokan állattartással, 
földműveléssel foglalkoztak, 
nem voltak akkor még ennyi-
re ahhoz a 8-10 órás munka-
időhöz kötve a szülők, nagy-

szülők. 
Az öt-nyolc osztályos évek 
alatt volt, amikor kilencre 
jártunk iskolába, mert volt 
két seléndi osztálytársunk, 
akik vonattal ingáztak nap 
mint nap. Oket ı́gy segı́tették, 
hogy nem kezdték el nélkü-
lük az oktatást. Az, hogy bu-
szokkal hordják a gyerekeket 
évek óta, nagyon nagy dolog, 
nem kell a szülőnek állandó-
an azon idegeskedniük, mi-
kor történik baleset a gyere-
kekkel a napi vonatozások 
alkalmával. 
Az after school ma azoknak a 
diákoknak nyújt segı́tséget, 
akik megmérettetés előtt áll-
nak az országos felmérése-
ken.  Beszélek itt a második, 
negyedik, hatodik és nyolca-
dik osztályokról. Itt lehetősé-
ge van a gyerekeknek maga-
sabb szı́nvonalon felkészülni 
a felmérésekre, hiszen tanı́-
tóik, tanáraik különórákat 
adnak nekik. Az after school 
működését lehetne maga-
sabb szintre emelni, hogy 
legyen ez a délutáni megőr-
zés bármelyik osztálynak, 
korosztálynak elérhető. Hi-
szen egy nulladikos, elsős 
gyereket azért félve enged a 
szülő egyedül otthon lenni, s 
bizony egy órakor nekik az 
oktatás befejeződik, amikor a 
szülő még javában a munka-
helyén van. Ennek a korosz-
tálynak az oktatás utáni fel-
ügyeletét a szülő meg kell 
oldja. Nagyobb településeken 
élőktől hallottam, az after 
school bárki számára elérhe-
tő, akinek az otthoni bizton-
ságos felügyeletét nem tud-
ják megoldani. Olyan, mint 
egy iskola utáni megőrző, 
ahol a gyerekek tanulhatnak, 
házi feladatot ı́rhatnak, játsz-
hatnak, amı́g a szülő munká-
ban van. 
 

www.biharmegye.ro 
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A  folyó évben globális 
szinten elharapódzott 
vı́rusfertőzés követ-

keztében szinte több hónapra 
megállt az egész világ. Ezen felül 
az idén megvalósı́tásra tervezett 
kisebb vagy nagyobb kulturális, 
sport de vallási tematikájú ese-
mények százai kerültek első 
ı́zben elhalasztásra, később pe-
dig legtöbbjük lebonyolı́tásáról 
lemondani kényszerültek ezek 
szervezői. A nemzetközi, de fő-
leg az országon belüli egészség-
ügyi helyzethez igazodva 
Ersemjén Község Onkormány-
zata is úgy döntött, nem kockáz-
tatja sem lakosai, sem a mindig 
szeretettel várt és fogadott ven-
dégei egészségét sem, ı́gy le-
mondott az immár 21 éve meg-
rendezett falunapi rendezvény-
sorozat 22. kiadásának meg-
szervezéséről. 
Nem csak az érsemjéniek van-
nak tisztában vele, hogy a helyi 
falunapok hagyománya tulaj-
donképpen Kazinczy Ferenc 
kultuszának ápolásában gyöke-
rezik, a kezdeti alkalmakkor 
még kizárólag Kazinczy 
érsemjéni mellszobra körül 
gyűltek össze a helybéliek de a 
szűkebb régió lakosai is, hogy 
tiszteletüket fejezzék ki a ma-

gyar kultúra máig egyik legmeg-
határozóbb személyisége előtt.  
A Kazinczy Ferenc, ugyanakkor 
a kultúránk iránti elköteleződés 
okán döntött úgy a község veze-
tősége, hogy bár a szórakoztató 
és-vagy szabadidős programok 
szervezéséről ebben az évben 
épp a lakosok érdekében le-
mond, azonban a falu ünnepé-
nek kemény magvát jelentő 
megemlékezésről nem feledke-
zik meg. Ezen előzmények okán 
és ebben a szellemben gyűltek 
össze a falu, de mondhatni úgy 
is, hogy a község központjában 
a helyi önkormányzat, a helyi 
egyházszervezetek, a semjéni 
RMDSZ-szervezet képviselői, 
továbbá egy tucatnyi érsemjéni 
augusztus 23-án, vasárnap a 
Horvay János által alkotott Ka-
zinczy büszt köré.  
Az összegyűlteket az esemény 
házigazdájaként Balázsi József 
polgármester köszöntötte, majd 
a tőle megszokott tömörséggel, 
lényegre töréssel szólt az ün-
neplőkhöz. Unnepi beszédében 
felhı́vta a jelenlevők igyelmét, 
hogy bár a sors most próbára 
teszi az emberiséget, az 
érsemjénieknek ebben a hely-
zetben is, ilyen mostoha körül-
mények között is össze kell tar-

taniuk. Ezt követően pedig a 
rendezvényen résztvevő marok-
nyi iatalhoz szólt, arra sarkalva 
őket, hogy a jövőben is emlékez-
zenek majd meg falujuk, közsé-
gük nagy szülötteiről. Balázsi 
beszédét követően Kardos Niko-
lett és Pap Nikolett egy rövid 
megemlékezéssel idézték meg 
Kazinczy szellemét. A több évti-
zedes hagyománynak megfele-
lően, a Kazinczy emlékünnep 
záróakkordja ez alkalommal is a 
nyelvújı́tó szobrának megkoszo-
rúzása volt. A helyi református 
gyülekezet képviseletében 
Csáky Márta lelkész, a római 
katolikus közösség nevében 
Nagy János Csaba plébános, a 
helyi RMDSZ szervezet képvise-
lőiként Tămaș Eva és Kereszturi 
Lajos, a Kazinczy Ferenc általá-
nos iskolát reprezentálva Gazsi 
Sándor, mı́g Ersemjén Onkor-
mányzatának részéről Balázsi 
József és Timar Sorin helyeztek 
el koszorúkat a Fráter Lóránd 
által emeltetett mellszobor ta-
lapzatánál. Az ünnepséget a ma-
gyarok nemzeti imájának közös 
eléneklése zárta. 

Csorba Sándor 

Megfogyva	bár,	de	törve	nem 
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A z Ezüstperje néptánc-
csoportnak a Csoóri 
Sándor Alapból meg-

valósı́tott projektjei kapcsán 
beszélgettünk Ványi Zsanett 
néptáncossal. 
Az	 Érsemjén	 önkormányzata	 ál-
tal	alapított	és	azóta	is	működte-
tett	 Ezüstperje	 Néptánccsoport	
az	 idén	 ünnepelte	 alapításának	
15.	 évfordulóját.	 Te	 zsenge	 kis-
lány	 korod	 óta	 tagja	 vagy	 az	
együttesnek.	Mit	jelent	számodra,	
számotokra	ez	a	tánccsoport?	
Ahogy elkezdtünk táncolni, sok 
hozzám hasonló korú iatallal 
ismerkedhettem meg, és a barát-
ságok nagyon hamar kialakul-
tak. A néptánc mindannyiunkat 
kiszakı́t a hétköznapokból, az 
élet megszokott ritmusából. 
Akár azt is mondhatom, hogy ez 
a tánccsoport számomra olyan, 
mintha egy második családom 
lenne. Hozzászoktunk, hogy 
minden péntekünket együtt tölt-
jük, amit annyira megszoktunk, 
hogy mostanában, hogy a jár-
vány miatt nem próbálhatunk 
együtt, már nagyon hiányzik a 
tánc és a csapat is. Számunkra a 
néptánc nem csak egy hobbi, 
hanem az életünk egyik alapele-
me. 
Magyarország	 kormánya	a	Csoó-
ri	 Sándor	 Alapból	 az	 elmúlt	 két	

évben	 jelentős	 összeggel	 támo-
gatta	 méltán	 ismert	 és	 elismert	
csapatotokat.	 Hogyan	 hatott	 az	
együttes	életére	ez	a	támogatás?	
A pályázatból több kiránduláson 
is részt tudtunk venni, ezek egy 
része csapatösszerázó jellegű 
volt. Ezek segı́tettek, hogy még 
jobban megismerhessük egy-
mást, ı́gy ha lehet, még szoro-
sabb lett a kapcsolat a csapat 
tagjai között, a barátságok to-
vább mélyülhettek. Számunkra 
nincs olyan közös kirándulás, 
ami rossz lenne, az önkormány-
zat révén már korábban is sok 
helyre eljutottunk. 
Egy néptánctáborban is részt 
tudtunk venni, itt egy hétig min-
den nap két próbánk volt, ami 
nem csak a táncismereteinket 
fejlesztette, de az állóképessé-
günk is sokat javult. De ezen kı́-
vül, szintén a Csoóri projektből 
sikerült új viseleteket is vásárol-
nunk, ezeknek mindig nagyon 
örülünk. Sokat jelentett szá-
munkra, hogy megtarthattuk az 
együttes szülinapi rendezvényét 
is, ezen más együttesek is részt 
vettek, nem csak mint vendégek, 
hanem fellépőkként is. 
Az új táncok tanulása mindig 
élmény, a projekt idején tanul-
tak pedig nekem személy szerint 
az új kedvenceim lettek. Az okta-
tásokat mindvégig nagyon élvez-

tük, örülünk, ha nem a megszo-
kott próbákon vehetünk részt, 
de valami újat is tanulhatunk. Az 
új ruhákban pedig jobban érez-
zük magunkat, már várjuk az 
alkalmakat, amikor végre ismét 
felvehetjük őket. A korábban az 
önkormányzat által varratott 
viseleteken kı́vül mára már több 
ruhánk van. A szülinapon min-
denki kiválaszthatta, miben sze-
retne táncolni. Igaz, a ruhák fele-
lősséget is jelentenek, mi ma-
gunk gondozzuk, tartjuk rend-
ben. 
Mi	 volt	 a	 leghasznosabb	 számo-
tokra,	 táncosok	 számára	ezekből	
a	projektekből?	
Számomra az egyik oktatás volt 
a legérdekesebb, amelyik alkal-
mával a román kalotaszegi tán-
cot sajátı́thattuk el. Igaz, ez egy 
nagyon nehéz tánc, de számom-
ra nagy élményt jelentett. 
Hogyan	 látod,	 mi	 segíthetné	 a	
jövőben	az	együttes	fejlődését?  
Ami által még tudnánk fejlődni, 
az egy csapatépı́tő tábor lenne, 
természetesen oktatással egybe-
kötve. Az ilyen táborokban min-
denki mástól el vagyunk zárva, 
ı́gy semmi egyéb nem tereli el a 
igyelmünket. A legjobb az len-

ne, ha egy ilyen alkalomra hi-
ánytalanul el tudna jönni a teljes 
csapat. 

Csorba Sándor 

Tizenöt	év	néptánc,	tizenöt	év	öröm 



 

9 

Óvoda	másképp	

A  2019-2020-as tan-
évet mindenki szá-
mára szokatlan kö-

rülmények között fejeztük be . 
A világjárvány teremtette új 
helyzet megpróbáltatást jelen-
tett gyermek, szülő és pedagó-
gus számára egyaránt. A sze-
mélyes kapcsolattartást felvál-
totta az online oktatás. 
Minden óvónő  nyitott egy zárt 
facebook csoportot, melyen 
keresztül közvetı́tette a szü-
lőknek és gyermekeknek a 
mindennapi feladatokat, tevé-
kenységeket. Igyekeztünk mi-
nél szı́nesebbé, érdekesebbé, 
sokrétűbbé tenni a napi fel-
adatokat. Törekedtünk  arra, 
hogy minél több elvégzendő 
feladat a szabadban történjen, 
mint például: virág ültetés, 
magvak vetése, öntözés, a ter-
mészet meg igyelése, madár-

etető készı́tés, testnevelés, 
barkácsolás, kedvenc háziállat 
bemutatása, eső utáni szivár-
vány festése és még sorolhat-
nánk. Ugyan akkor olyan fel-
adatokat is kaptak, melyekben 
kivehették részüket a házkö-
rüli munkákban. Például kis 
szakácsokká változva segı́tet-
tek a főzésben. 
A gyermekek változatos fel-
adatokon keresztül gyakorol-
hatták azokat az ismereteket, 
melyeket az óvodában már 
elsajátı́tottak: számolás, be-
szédkészség fejlesztése, szö-
vegértés, a tanult énekek gya-
korlása, mondókázás, kiszá-
molók használata, a román 
nyelven tanultak elmélyı́tése. 
Nagyon aktı́van vettek részt 
óvodásaink az online tevé-
kenységeken és ügyesen, ötle-
tesen teljesı́tették a feladato-
kat, ami nem valósulhatott 

volna meg a szülők együttmű-
ködése nélkül. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a ked-
ves szülőknek, hogy kitartóan, 
aktı́van és odaadóan segı́tet-
ték a gyerekeket a napi felada-
tok elvégzésében és rendsze-
resen küldték a visszajelzése-
ket (képeket, videókat). 
Mindenki sajnálatára az idei 
tanévzáró is rendhagyó mó-
don történt. Külön elszomorı́-
tó, hogy a nagycsoportos gyer-
mekek, akik szeptembertől 
iskolások lesznek nem tudtak 
elbúcsúzni óvodájuktól, szere-
tett óvónőjüktől és kisebb 
óvodás társaiktól. 
Evzáró ünnepség helyett min-
den óvónő az év közben készı́-
tett fényképekből összeállı́tott 
videóval zárta le a tanévet és 
kı́vánt kellemes vakációt. 
 

Az óvó nénik 
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2020	az	oktatás	új	kihívásai:	online		
tanítás,	ahogy	még	nem	volt	

2 020 márciusa új fordulatot 
hozott a gyerekek és a pe-
dagógusok életébe , amikor 

11 –én véget kellett vetnünk az 
addig évezredek óta működő tanı́-
tási formának : a gyerek és tanár 
jelenlétét igénylő iskolai tanıt́ás-
nak. Igaz már novemberben igye-
lemmel kı́sértük a Covid19 vı́rus 
okozta borzalmakat, de akkor úgy 
hittük ez csak egy távoli ország 
távoli gondja. Aztán szép lassan, de 
biztosan ,minket is elért a járvány  
véget vetve a hagyományos oktatá-
si formának. Ugy pedagógus , mint 
szülő érthetetlenül és furcsán állt a 
helyzet adta probléma láttán, de 
lépni kellett. Egy hét tervezgetés és 
informálódás után, pedagógusaink 
szépen lassan újratervezték addigi 
munkájuk lefolyási menetét , amit 
az elkövetkezendő hetekre már 
ősszel előkészı́tettek. Kutató mun-
kába kezdtünk  a távoktatás megva-
lósıt́hatóságának lehetőségeit für-
készve: ı́gy születtek meg a 
Facebook zárt  csoportok, Messen-
ger vagy épp WhatsApp csoportok . 
Igen új és ismeretlen területen pró-
báltuk átadni mindazt amit eddig 
olyan természetes módon , az isko-
la falai között több –kevesebb si-
kerrel de már átadtunk diákjaink-
nak. A szülőknek is igazi kihı́vás 
volt ez a helyzet, mivel még több 
implikációt , kitartást és együttmű-
ködést követelt részükről is . Már 
nem csak a diák tanult, de tanult a 
szülő és a pedagógus is. Lassan 
kialakultak a mindennapi momen-
tumok, az online élő találkozások a 
különböző applikációk segıt́ségé-
vel, mint például a Zoom , ami segı́-
tett a gyerekekkel közvetlenül be-
szélni, az átküldött anyagok megbe-
szélésében, a felmerülő problémák 
megoldásában. Voltak akik a Mes-
sengert használták vagy a 
WhatsApp-ot, mivel nem mindenki 
számára volt elérhető vagy megold-
ható a Zoom használata. A minden-
napi feladatokat linkek, youtube 
oktató kis ilmek,   élő videók a zárt 
csoportokban vagy feladatlapok 
(melyek a Wordwall, Learning 
Apps vagy Sutori alkalmazások 

segı́tségével jöhettek létre )  formá-
jában kapták meg a nagyobb diá-
kok, mint például a II., III. vagy a IV. 
osztály diákjai, akik már képesek 
voltak egyedül is vagy kevesebb 
szülői segı́tséggel dolgozni. Azok a 
diákok akik nem rendelkeztek meg-
felelő felszereléssel vagy online 
kapcsolattal , telefonon vagy nyom-
tatott feladatlapok formájában kap-
ták meg a mindennapi tanuláshoz 
szükséges anyagot a IV. osztályban 
Ari Katalin tanı́tó nénitől és a II. 
osztályban Ari László tanıt́ó bácsi-
tól. A III. osztály tanulóit is sikerült 
hasonló módon Nagy I. Brigitta 
tanıt́ó néninek felkészıt́eni. A fel-
adatok elvégzéséről a szülők gon-
doskodtak , videók vagy képek for-
májában feltöltve a megoldott 
anyagot. Az átküldött anyagot a 
tanıt́ók kiértékelték és archiválták 
elektronikus mappákba , vagy a 
csoportok mappáiba. Amennyiben 
problémák adódtak, azt személyes 
üzenetekben, telefonon vagy a szá-
mıt́ógép segı́tségével sikerült meg-
beszélni. 
Az elsősök és az előkészıt́ősök már 
kizárólag a szülők segı́tségével tud-
tak részt venni az órákon. Itt is al-
kalmazkodtunk( Simon Ildikó tanı́-
tó néni és jómagam ) úgy egymás 
programjához, mint a szülő prog-
ramjához is, hogy képesek legyünk 
áthidalni a nehézségeket. Nálunk is 
hasonlóan zajlottak az órák, a meg-
oldott feladatokat képek vagy vide-
ók formájában töltötték fel a szülők 
az osztálycsoportba, amiket kiérté-
keltünk , s ha kellett javıt́ottunk 
vagy dicsértünk. A Zoom heti négy 
alkalommal volt jelen a mindenna-
pokban, ahol megbeszéltük az elő-
ző napi feladatokat illetve bátorı́-
tottuk egymást. 
Bár nehéz félévet tudtunk magunk 
mögött, mégis sikerült becsempész-
ni a nevetést, az örömöt a kicsik 
életébe. Még ősszel indı́tották el a ,, 
Tiszta környezet az egészséges 
élethez ” elnevezésű iskolai projek-
tet Ari László tanı́tó bácsi és felesé-
ge Ari Katalin, amelyben közremű-
ködtünk mi is , bevonva ezzel az 
előkészıt́őtől a IV. osztályig min-
denkit . Ennek keretén belül április-

ban a Föld napját ünnepeltük, má-
jusban a Madarak , fák napját , meg-
beszéltük miért fontos , hogy véd-
jük a Földet, az állatokat, a fákat, 
milyen kölcsönhatásban vannak 
egymással, mi történik , ha ezek 
közül bármelyikre káros hatásokat 
gyakorol a környezet , hogyan hat 
ez ki mindnyájunkra, végezetül 
miként  tehetünk értük bármit , 
hogy óvjuk. Rajzok, újrahasznosıt́-
ható játékok születtek, mások virá-
got vagy növényt ültettek és gon-
doztak vagy épp a madarakról ké-
szıt́ettek meg igyelést, rajzokat, 
vagy etetőket raktak ki. Mindezek-
ben nagy segıt́ségünkre voltak a 
szülők, amiért nagy köszönettel 
tartozunk, hogy megkönnyıt́ették 
amúgy sem könnyű helyzetünket. 
Versenyek is zajlottak ezekben az 
embert próbáló időkben, ı́gy sike-
rült Spányik Emőkének a IV. osz-
tályból eljutni Nyelvész anyanyelvi 
és nyelvhelyességi verseny megyei 
és országos fordulójára , ahol kima-
gasló eredményeket sikerült elér-
nie, Ari Katalin tanı́tó néni felkészı́-
tésével.Ahhoz , hogy a munkát a 
lehető legnagyobb szıńvonalon 
elvégezhessék , pedagógusain rész-
vettek a tavaszi vakációban egy 
digitális platformokat kezelő to-
vábbképzésen, ahol megtanulhat-
ták használni a Wordwall, Learning 
Apps, Sutori alkalmazásokat, okta-
tási videók és más egyéb digitalizált 
módszerek használatát, a Digital 
Nation szervezésében. Osszességé-
ben elmondhatjuk, hogy nehéz 
éven vagyunk túl, hogy mindenki 
megtette amit csak ereje, tudása 
megengedett : gyermek, szülő és 
pedagógus egyaránt. Egymás nélkül 
nem ment volna. Sokat tanultunk 
egymástól mint kollégák is , de egy-
mástól emberileg is egyaránt. A 
következő tanév  már közeleg és 
nem kizárt, hogy az eddig felhalmo-
zott ismereteket nem-e kell tovább 
bővı́tenünk , de az is lehet , hogy 
visszatérhetünk a régi jól bevált 
módhoz. Ami biztos, amit sikerült 
elsajátıt́ani most, azt sikeresen be-
ültethetjük a továbbiakba is.  

 
Vasvári Katalin-Judit 
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Iskolánk	napjai	dióhéjban	

A  húsvéti vakáció 
után folytatódott 
az oktatás intéz-

ményünkben. Bár nem a 
megszokott módon, nem az 
iskolapadokban és osztály-
termekben köszönthettek 
bennünket diákjaink, ha-
nem az internet segı́tségé-
vel létrehozott osztálycso-
portokban várták bejelent-
kezésünket. 
A kialakı́tott órarend sze-
rinti tanı́tás nagyszerűen 
működött, igaz a virtuális 
világ kiszámı́thatatlan ezért 
néha türelmetlenséget vál-
tott ki a pedagógusokból és 
diákokból egyaránt. A táv-
oktatásban lehetőségükhöz 
mérten nagy számban vet-
tek részt tanulóink az órá-

kon,ı́gy nem okozott gondot 
az év végi lezárás sem. 
A nyolcadikos diákok június 
2-12 között felkészı́tőn ve-
hettek részt,amely elmélyı́-
tette a megszerzett ismere-
teket. Ez a felkészı́tő a szi-
gorú előı́rásokat betartva, 
már az iskolában zajlott. 
Ezután következett számuk-
ra a nemzeti felmérő mely 
fontos a továbbtanulás mi-
att. Ezeket a vizsgákat is is-
kolánk épületében szervez-
tük meg,természetesen itt is 
követtük és betartottuk az 
előı́rt szabályokat. Talán az 
ismerős környezet,vagy az 
ismerős arcoknak köszön-
hetően nem izgultak annyi-
ra gyerekeink a vizsgákon, 
teljesı́tő képességük is nőt 
ez által és az átmenési 
arány is bizalomgerjesztő. 

Az utolsó osztályfőnöki 
órákra és az évzáróra is az 
interneten került sor, virtu-
álisan vehették át a megér-
demelt okleveleket tanuló-
ink. 
A szükségállapot feloldása 
után nagyon szűk körű bal-
lagást rendeztünk nyolcadi-
kos diákjainknak, hogy sze-
mélyesen is eltudjanak bú-
csúzni egymástól, pedagó-
gusainktól, iskolánktól, hisz 
számukra itt befejeződött 
egy korszak. 
A nyári vakációban kı́vá-
nunk kellemes pihenést, 
kikapcsolódást mindenki-
nek, hogy szeptemberben 
egészségesen és feltöltődve 
kezdjük az új tanévet.  
 

Máté Tünde tanárnő 
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Zacota Floare 79 éves Erkenéz 
Kereszturi Tibor 42 éves Ersemjén 
Fodor Erzsébet 62 éves Ersemjén 
Demeter Erzsébet 83 éves Ersemjén 
Mátyás Ildikó 50 éves Ersemjén 
Tóth Irma 72 éves Ersemjén 
Kécz Zsuzsanna 70 éves Ersemjén 
Bogdan Dumitru 88 éves Ersemjén 
Nagy Borbála 80 éves Ersemjén 
Bordás József 64 éves Ersemjén 
Egri Erzsébet 80 éves  Ersemjén 
Izso Zoltán 47éves Erselénd 
Demján Sándor 66 éves Ersemjén 
Forgaciu Terezia 66 éves Erkenéz 
Farkas Sándor 58 éves Erselénd 
Borbély Erzsébet 83 éves Ersemjén 
Cherecheș Gavril 57 éves Erkenéz 
Molnár Mária 81 éves Erselénd 
Kovács Ida 51 éves Ersemjén 
Sándor Mária 84 éves Erkenéz 

Balogh Ismael Erkenéz 
Bűtös Bence Zalán Ersemjén 

Fülöp Sarolta Ersemjén 
Balázs Adám Ferenc Erselénd 
Bakró So ia Maita Erkenéz 
Bakró Ozan Kristóf Erselénd 
Mărcuț Jázmin Natália Erselénd 
Balog Alina Petra Erkenéz 
Cozac Csilla Raveica Erselénd 
Sánta Dávid  Ersemjén 

Mărcuț Sebastian Dumitru Cozac Beatrix Mónika Erselénd 
Gârdan Florin Gabriel  Komáromi Brigitta Gyöngyi Ersemjén 
Szabó József István  Orosz Anca Elisabeta Ersemjén 
Rácz Csaba Norbert  Lakatos Elvira Jenna Ersemjén 
Balog Adám   Hamza Mónika Tı́mea Erselénd 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 

Az	anyakönyvi	hivatal	statisztikai	adatai	


