
 

   

A TARTALOMBÓL: 
 
Vallomások Érsemjénről 
Helyi lakosok vallanak, mi tette 
szebbé, könnyebbé az életüket  
otthonunkban, Érsemjénben. 

(2-5. oldal ►) 

Betekintés az érsemjéni napközi 
otthon hétköznapjaiba 
Rövid beszámoló községünk leg-
fiatalabb lakóinak mindennapi 
tevékenységéről. 
(9. oldal ►) 

Iskola - másképp  
A cikkekből megtudhatja, ho-
gyan telt az óvodások és az alsó 
tagozatos iskolások számára a  
nem mindennapi élményeket 
nyújtó program. 
(10-11. oldal ►) 
 

A  Tulipán Kaláka Egyesület és a Bihar Megyei RMDSZ szervezet kö-
zös támogatásával, Bihar megye területén több településen számos, 
közérdekű munkálatot folytattak az elmúlt hetekben. Az esetek nagy 

részében játszóterek épültek, melyekhez az alapanyagokat a már említett szer-
vezetek, míg a munkaerőt az érintett települések lakosaiból kikerülő önkénte-
sek biztosították. Községünkben Selénden, a Fekete Faluban, illetve Semjén-
ben készült el egy-egy keményfából kialakított játszótér. Elsőként Semjénben 
fogtak munkához a tenni akarók. Április 11-én a kerítést tartó oszlopokat he-
lyezték el, majd az elkövetkező napokban kialakították a deszkakerítést, ezt 
követően pedig megkezdték ennek festését. A tulajdonképpeni játékokat 
(hinta, libikóka, csúszda stb.) május 15-én helyezték el úgy Semjénben, mint a 
már említett településeken egyaránt. Ez utóbbi két esetben kerítést sem kellett 
készíteni, hiszen Selénden és a Fekete Faluban a helyi iskola udvarán alakítot-
tak ki játszóteret. A munkák megyei szintű szervezője, Borsi Imre Lóránt 
mindhárom esetben üdvözölte a helyiek kezdeményező szellemét, majd okle-
veleket adott át az önkénteseknek, ezzel is köszönetet mondva munkájukért. 

Csorba Sándor 

Jelige: 
„Kisebbségi állampolgárnak lenni nem állapot, hanem küldetés. 
Ezt át kell érezni s az ezzel kapcsolatos teendőket, kötelességeket 
elvégezni.” 

-Comenius- 

Tulipán kalákák községünkben 
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Vallomások Érsemjénrıl 

Ú 
gy a semjéniek, 
mint a települé-
sünkön megfor-
duló idegenek 

észrevehették, hogy az 
elmúlt évtizedben közsé-
günk szemmel látható 
fejlődésnek indult. Szá-
mos, eddig csak álmodott 
infrastrukturális beruhá-
zásra sor került. A követ-
kező riportokban lapunk 
szerkesztői arra a kér-
désre keresik a választ, 
hogy miként látják ezt a 
lakosok, hogyan élik 
meg a változásokat a 
község polgárai. Igyekez-
tünk megtudni úgy a fia-
talok, mint az érettebb 
generáció véleményét, 
nyilván leginkább azok-
ban a kérdésekben, ame-
lyek a életkorral járó 
problémákat érintik.  

Úgy véljük, hogy 
(nem csak) napjainkban 
a fiatalok szemszögéből 
a családalapítás és ter-
mészetesen a családi fé-
szek megteremtése áll a 
középpontban. Ebből 
kiindulva a óvodáskorú 
gyerekkel rendelkező 
szülőket, illetve az ANL 
lakásokban lakó fiatalo-
kat kerestünk meg.  
Elsőként Serebán Tímeá-
val, az ANL tömbház 
egyik lakójával beszél-
gettünk. 
Cs.S.: Mióta vagytok há-
zasok és hogyan orvosol-
tátok a lakhatási problé-
mákat, mielőtt ide költöz-
tetek? 
Serebán Tímea: Augusz-
tusban leszünk három éve 
házasok. Mióta családot 
alapítottunk már laktunk 
egy-egy évet az én szüle-

imnél is, majd a férjem 
szüleinél is, de igazán 
egyik megoldás sem mű-
ködött. Ennek az az oka, 
hogy ha nem vagy a ma-
gad ura, nem úgy éled az 
életed, ahogy szeretnéd. 
Ugyan már a múlt év 
szeptemberében megkap-
tuk a kulcsokat, de külön-
böző okok miatt csak az 
idén, áprilisban tudtunk 
beköltözni. 
Cs.s. Az eddigi tapaszta-
latok alapján, hogyan 
vélekedsz, milyen mérté-
ken jelent ez a lakás se-
gítséget számotokra? 
Serebán Tímea: Szá-
munkra óriási segítséget 
jelent, ugyanis mindket-
ten minimálbérért dolgo-
zunk, így egy bankhitel, 
amiből lakást vásárolhat-
nánk szóba sem jöhet. Ez 
a lakás hatalmas nagy 
segítség volt és köszönet-
tel tartozunk azoknak, 
akik a lakás építéséhez 
szükséges folyamatot el-
indították. Mások számá-
ra is csak ajánlani tud-
nám. Aki teljesíti a lakás 
elfoglalásához szükséges 
feltételeket, mindenképp 

próbálja meg. Én boldog 
vagyok, mióta itt lakunk. 
A lakhatási feltételek 
nagyszerűek itt, főleg ha 
az előző, nagyváradi al-
bérlethez viszonyítom, 
ahol az itteni lakbér több-
szöröséért fele ekkora 
lakófelületet kaptunk egy 
meglehetősen elhanya-
golt ingatlanban. 
Cs.S.: Milyennek találod 
a lakással járó költsége-
ket, értem ezalatt a lak-
bért illetve a közköltsége-
ket? 
Serebán Tímea: A bérleti 
díjjak minimálisak, 
mondhatni szimboliku-
sak. Akár egy kezdő fize-
téssel rendelkező párnak 

sem jelent megterhelést. 
A közköltségek mértéke 
nyilván az egyéni fo-
gyasztástól függ, de az 
eddigi tapasztalataink 

alapján ezek is jelentősen 
alatta maradnak a nagy-
váradi áraknak. Nagyon 
jó így, mert mindenki 
annyit fizet, amennyit 
fogyaszt. Persze, aki tele-
font, internetet vagy ká-
beltévét szeretne, már 
mélyebben a zsebébe kell 
nyúlnia… 
Cs.S. Milyennek találod a 
lakóközösséget? 
Serebán Tímea: Termé-
szetesen problémák, viták 
itt is adódnak, hiszen 
nem vagyunk egyformák, 
eltérőek az igényeink, de 
mindeddig minden prob-
lémát sikerült felnőtt em-
berek módjára rendezni. 
Minden szomszéd jóban 
van egymással, sokan 
össze is járnak, barátkoz-
nak, ahogy mi is. 
Cs.S.: Mi az,a mi esetleg 
még hiányzik, mi az, amit 
még szeretnétek? 
Serebán Tímea: Igazán 
sokat segítene, ha sike-
rülne leaszfaltozni az ud-
vart, illetve ha az autók-
nak valami tetőt építené-
nek. Szintén örülnénk, de 
ez már nem annyira lé-
nyeges, hogy egy parkot, 
játszóteret alakítsanak 
majd ki az udvarban a 

gyerekeknek. 
Cs.S.: Mindent összegez-
ve, mit javasolnál a hoz-
zátok hasonló fiatalok-
nak? 

„A szomszédok is azt mondják, 
hogy nagyon szeretnek itt lak-
ni…  Olyanok vagyunk itt, 
mint egy nagy család!” 

Serebán Csaba és felesége, Tímea 
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Serebán Tímea: Hát, a 
magad urának lenni, 
nagyszerű dolog! Én az 
ANL lakást mindenkinek 
csak ajánlani tudom, hi-
szen az épület központi 
fekvésű, minden közel 
van, a lakások jól felsze-
reltek és nem elhanyagol-
ható tény, hogy a fenntar-
tásuk sem költségesebb, 
mint mondjuk egy itteni 
magánháznak. 
A szomszédos lépcsőház-
ban is érdeklődtünk, Né-
meti Sándor lakásában 
feleségével, Ilonával be-
szélgettünk.  
Cs.S.: Ti már régebben 
laktok itt, milyennek az 
eddigi tapasztalataitok a 
lakásokkal kapcsolatban? 
Németi Ilona: Mi a legel-
ső lakosok közé tarto-
zunk, már 2011 szeptem-
berében beköltöztünk. 
Mivel már volt két gyere-
künk, mi egy kétszobás 
lakást kértünk. Ez a lakás 
méreteiben tökéletesen 
megfelel, elég nagy szá-
munkra is, és a két örök-
mozgó gyereknek is. 
Amúgy előzőleg laktunk 
már anyósomnál is, al-
bérletben is, de a családi 
élet szempontjából eddig 
ez a legmegfelelőbb. 

Cs.S.: Melyek lennének a 
lakás előnyei? 
Németi Ilona: Inkább azt 

mondanám, hogy semmi-
lyen hátránya nincs. A 
gyerekek külön szobában 
lehetnek, tágas fürdőszo-
bánk van, így rossz idő-
ben nem kell a gyereke-
ket kivinni az udvarra, ha 
ugye a szükség szólít. Ha 
megfürdenek is, minden-
ütt egyenletes meleg fo-
gadja őket, nem kell attól 
félni, hogy esetleg meg-
fáznak. Ezen kívül a 
konyhában is megvan 
minden, amire szüksé-
günk lehet, természetesen 
a bútorokat mi szereztük 
be. Szóval minden tekin-
tetben jobb, mint az előző 
albérlet és persze jóval 
olcsóbb is, ami szerintem 
manapság mindenkinek 
fontos. Egyszóval tökéle-
tes. 
Cs.S.: Ha már a pénzről 
van szó, mennyire nehéz 
fenntartani a lakást? 
Németi Ilona: Mint már 
mondtam, olcsó. Bár egy 
fizetésből élve semmi 
sem egyszerű, de még 
ebből is könnyebben te-
remtjük elő a szükségese-
ket, mint az előző lakás-
ban. Szerintem ki lehet 
bírni. Amúgy ezen kívül 
azt is megemlítem, hogy 
azért is szeretünk itt lak-

ni, mert minden közel 
van: a posta, az óvoda, 
iskola, az orvos, a patika, 

szóval minden. 
Cs.S.: Ha még lehetne 
változtatni valamin, ha 
esetleg még hiányzik va-
lami? Mit tudnál megne-
vezni? 
Németi Ilona: Nekem 
minden úgy van jól, 
ahogy van. Úgy, ahogy a 
ház elkészült, én meg va-
gyok vele elégedve. A 
szomszédok is azt mond-
ják, hogy nagyon szeret-
nek itt lakni, nekik is na-
gyon jó itt. Amúgy velük 
is nagyon jól megegyez-
zünk, barátkozunk. Olya-
nok vagyunk itt, mint egy 
nagy család. 
 

Az utunkat to-
vábbra is fiatalok háza 
felé folytattuk. Arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy 
azok, akik a lakás prob-
lémáját már megoldot-
ták, hogyan birkóznak 
meg a mindennapokkal. 
Hiszen aki gyereket vál-
lal, kettős kihívás elé ke-
rül: dolgozni is kell, de 
közben a gyerek felügye-
letét is biztosítani kelle-
ne. A 2010-ben átadott 
napközi otthon segítséget 
nyújthat a hasonló prob-
lémák orvoslására. Ri-
portalanyainkat arról 
kérdeztük, hogy milyen 
mértékben jelent megol-
dást a napközi a gyerek-
nevelés által felmerülő 
problémák megoldásá-
ban. Elsőként Fele And-
reával elegyedtünk szó-
ba. 
Cs.S.: Hány gyerek van a 
családban és mennyi idő-
sek? Mióta jár/járnak 
óvodába vagy napközi-
be? 

Fele Andrea: Egy, három 
és fél éves kisfiam van, 
Milán. Amint elérte azt a 
kort, beírattam az oviba, 
azaz rögtön a napközibe, 
mert már két éves korától 
dolgozni járok, és bizony 
a szüleimnek a minden-

napi munka és néha az 
egészségi problémák mi-
att nagyon nehéz volt rá 
vigyázni. Milán is pajko-
sabb, így jobban oda kell 
rá figyelni. Így, hogy a 
napköziben jobban elfog-
lalja magát, jobban is al-
szik. Itthon a délutáni 
alvást inkább eljátszaná. 
Cs.S.: Milyennek találod 
az óvónőket, illetve az 
óvodai körülményeket? 
Fele Andrea: Az óvónők 
nagyon jó munkát végez-
nek. A gyerek nagyon 
szereti őket, és minden 
nap van mivel dicseked-
nie, minden nap készíte-
nek valamit, amit aztán 
büszkén megmutat. A 
feltételek szintén nagyon 
jók. Hely is, játék is jut 
bőven minden gyereknek. 
Ha mégis verekednek a 
játékokért, az az irigység 
miatt van, nem azért, 
mert nem jut elég belőle. 

Folytatás a következő oldalon 

Fele Andrea 

„Az óvónők nagyon jó munkát 
végeznek. A gyerek nagyon 
szereti őket, és minden nap 
van mivel dicsekednie, minden 
nap készítenek valamit...” 
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Az óvónőkről és a mun-
kájukról még annyit, 
hogy a fiú már lassan 
jobban hallgat rájuk, mint 
rám. 
Cs.S.: Hogyan sikerült 
megoldani a gyerek ét-
keztetését a napköziben? 

Fele Andrea: Mi csak 
uzsonnát csomagolunk 
neki, az ebédet a napkö-
ziben eszik meg. Az ebé-
dért fizetni kell ugyan, de 
az ára éppen jó. Nem állí-
tom, hogy olcsó, de meg-
fizethető. Én sem tudnám 
sokkal olcsóbban kihoz-
ni, a gyerek pedig soha 
sem panaszkodik, eddig 
mindent megevett. 
Cs.S.: Hogyan oldanád 
meg a gyerek felügyele-
tét, ha nem lenne napkö-
zi? 
Fele Andrea: Hát bajo-
san! Az ovi szinte sem-
mit sem segítene. Reggel 
elvinném, aztán délbe 
már hozhatnám is haza, 
mire bemennék dolgozni, 
már nem lenne kire hagy-
nom. A szüleimnek is 
meg kell oldaniuk a min-
dennapi problémákat, a 
ház körüli munkát el kell 
végezni. De így este hatig 
jó helyen tudhatom. 
Cs.S.: Mit találsz kifogá-
solhatónak a napközi-
ben? 
Fele Andrea: Bajok is 
vannak, de ez inkább a 
szülők miatt. Én nem 
örülök neki, hogy egye-
sek uzsonnára édességet 
csomagolnak a gyerek-
nek. Az édesség elveszi 
az étvágyukat, így ebédre 

alig esznek. De ha a má-
sik gyereknél látja, az én 
fiam is megkívánja, így 
vitatkozni kell vele. A 
legjobb lenne, ha senki 
sem csomagolna ilyesmit 
a gyereknek, és ha az 
édességet inkább otthon 

adnák oda nekik. 
Az is sok gondot 

okozott, hogy sokan ak-
kor is felhozzák a napkö-
zibe a gyereket, ha látják, 
hogy beteg. Persze, meg-
értem, hogy nincs kire 
hagyniuk, de így minden 
gyerek megbetegszik és 
ezzel másoknak is prob-
lémát okoznak. 

De ezeket a prob-
lémákat leszámítva ne-
kem nagyon sokat segít a 
napközi és nagyon örü-
lök, hogy a gyerekem 
biztonságban, jó helyen 
van, amíg én a mindenna-
piért dolgozom. 
 Kíváncsiak vol-
tunk, mit gondol egy apa 
a napköziről, hiszen a 
férfiak gyakran másképp 
ítélik meg a dolgokat, 
mint a nők. Ezért meg-
kérdeztünk egy fiatal 
apát is, Munkácsi Gá-
bort. 
Cs.S.: Mi a véleményed, 
segít-e a napközi otthon 
az érsemjéni, gyerekes 
családoknak? 
Munkácsi Gábor: Óriási 
segítséget jelent. Ha a 
lányunk nem járna a nap-
közibe, vagy a feleségem, 
vagy én nem tudna dol-
gozni, valakinek itthon 
kellene lennie. Amíg nem 
járhatott óvodába és már 

a gyes is lejárt, kipróbál-
tuk, hogy milyen, ha 
nincs segítség. Egyik hé-
ten anyám vigyázott rá, a 
következő héten ki kellett 
vinni anyósomhoz. Ilyen-
kor egy hétig nem láttuk 
a gyereket. De gyerekne-
velésnek lehet ezt nevez-
ni? Sokkal jobb így! Mi a 
feleségemmel külön vál-
tásokban dolgozunk, így 
Anett soha sem marad 
felügyelet nélkül. 
Cs.S.: Mit gondolsz a 
napközi nyújtotta szolgál-
tatásokról? Megfelelőek? 
Munkácsi Gábor: Minden 
szempontból. Az épület 
modern, jól fel van sze-
relve, tiszta rendezett. A 
személyzet is nagyon jó, 
a kislány nagyon szereti 
az óvónőket. Már-már 
úgy veszem észre a óvó-
nők jobban tudnak vi-
gyázni rá, mint én 
(kacag). Meleg ételt is 
kapnak, így még egy 
gond lekerült a vállunk-
ról. Persze van úgy, hogy 
nem ízlik neki az étel, de 
a két fogás közül valame-
lyiket megeszi, még so-
hasem jött haza éhesen. 
Még csak nem is drága az 
étel Mióta Anett leszo-
kott a pelenkáról, annak 
az árán ki tudjuk fizetni 

az ebédet. 
Cs.S. Mit gondolsz az 
óvónők nevelő munkájá-
ról? 
Munkácsi Gábor: Azzal 
is nagyon meg vagyok 
elégedve. Tanítani csak 
jót tanítanak nekik, en-

gedni pedig semmit nem 
engednek, amit én sem 
engednék, például vere-
kedést, rosszalkodást. 
Sőt, ha szükséges, még 
tisztába is teszik. Nekünk 
sokat segít az óvoda, 
mert itt megtanulja, hogy 
nem minden az övé, mert 
Anett egyke gyerek. Ami 
még nekem nagyon el-
nyerte a tetszésemet az 
az, hogy a román cso-
portba járó gyerekek át-
járnak a magyar csoport-
ba, és fordítva. Nincse-
nek úgy elválasztva, mint 
a mi időnkben. 
Cs.S.: Problémák, javas-
latok vagy esetleg hiá-
nyosságok? 
Munkácsi Gábor: Hát 
ezzel megfogtál. Még ha 
akarnék sem tudnék rosz-
szat mondani! Régebben 
volt olyasmi, ami nem 
tetszett, de az már megol-
dódott. Nem örültem ne-
ki, hogy a bicikliket be-
hozták az épületbe, de 
azóta ez már nem jelent 
gondot. Mondjuk még 
ezen lehetne segíteni egy 
biciklitárolóval is… Ezen 
kívül csak jót tudok mon-
dani, mindenkinek csak 
ajánlani tudom! 
 Annak is utána 
kívántunk járni, mit 

gondolnak a falu utóbbi 
évtizedéről, azok, akik 
kenyerük javát semjéni 
lakosként ették meg. A 
Fekete Faluban érdek-
lődtünk ►►► 

„Már-már úgy veszem észre a 
óvónők jobban tudnak vigyáz-
ni rá, mint én …” 

„Állíthatom, hogy az összes 
beruházás közül ez (az út) volt 
a legfontosabb” 

Folytatás a következő oldalon 
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az ottani lakosok vélemé-
nye felől. Mit gondolnak a 
falu múltjáról és jelenéről. 
Elsőként Cosma Mircea 
véleményét kértük ki. 
Cs.S.: Mióta lakik ön 

Érsemjénben, a Fekete Fa-
luban? Mit gondol, az el-
múlt éveket leltárba véve, 
történt-e itt valamilyen 
szembetűnő változás? 
Cosma Mircea: Én születé-
semtől fogva itt élek, mond-
hatom, hogy itt nőttem fel. 
Hogy volt-e változás? Az 
nem kifejezés! Az elmúlt 
évek rendkívüli megvalósí-
tásokat jelentettek az itteni-
eknek. Itt van például a 
templom, ami a többségi 
magyar lakosságnak régi 
álma volt. Szintén rendkí-
vüli fontosságú az iskola 
felújítása és felszerelése. 
De nem feledkezhetünk 
meg az emberek életét sok-
ban segítő ivóvíz bevezeté-
séről sem. Ki tudja, milyen 
vizet ittunk azelőtt? Bár 
bevallom, hogy a víz néha 
zavaros, de ennek ellenére 
rendkívüli eredménynek 
tartom, hiszen sok tekintet-
ben megváltoztatta az eddi-
gi életünket. Az utóbbi idő-
szak legnagyobb eredmé-
nye mégis az aszfaltozott 
út. Ezen az úton a gyereke-
ink szívesebben járnak be a 
faluba és ez nagyon sokat 
segít majd nekik a társada-
lomba való beilleszkedés-
ben. De ezen kívül a boltok 
ellátásában is sokat segít és 

nem utolsó sorban jó barát-
ja az ingázóknak. Állítha-
tom, hogy az összes beruhá-
zás közül ez volt a legfonto-
sabb. 
Cs.S.: És mi az, ami még 
nagyon hiányzik a helyiek-
nek? 
Cosma Mircea: Nagyon jó 
lenne a falu központi részé-
nek parkosítása, egy kis 
focipálya kialakítása is, de a 
legnagyobb hiányosság az 
útszéli árkok hiánya. Erő-
sebb esőzések idején sok 
udvarba, sőt házba befolyik 
a víz. Egy árokrendszer 
megoldaná a problémát. 
Bár nem semjénben szüle-
tett, de ide nősült Megyeri 
Bálint bácsi is, aki ép az 
1989/1990-es változások-
kor költözött végleg a Fe-
kete Faluba. Őt is település 
közelmúltjáról kérdeztük. 
Cs.S.: Mit gondol, változott
-e valami a Fekete Faluban, 
mióta itt tetszik lakni? 
Megyeri Bálint: Itt annyi 
minden változott, hogy csak 
na! Felépült a templom, 
megjavították az rossz álla-
potban lévő iskolát, megcsi-
nálták az utat. Szóval, elő-
ször lekövezték. Azelőtt 
tönkretettem a rossz úton a 
motorom is, az autóm is. 
Már lehet járni, sőt busz 
hordja az iskolába a gyere-
keket. A faluban is orvosi 
rendelő van, gyógyszertár 
van, napközi van, vezetékes 
víz van. Szóval minden 
van. 
Cs.S.: Mit tetszik gondolni, 
ezek közül mi volt a legfon-
tosabb, mire volt a legin-
kább szükség? 
Megyeri Bálint: Az biztos, 
hogy az út a legfontosabb. 
Mi is öregek, betegek va-
gyunk már, azon a rossz 
úton a mentő sem érkezik 
meg időben. Meg azoknak 
is sokkal könnyebb, akik 
innen járnak dolgozni, nem 
kell már térdig járni a sár-
ban. 
Cs.S.: És mi lenne az, amire 

még mindig szükség van? 
Megyeri Bálint: Jó lenne 
tovább vinni az aszfaltos 
utat. Én már nehezen me-
gyek bárhová, de a gyereke-
im szívesebben és gyakrab-
ban jönnének látogatóba, ha 
még ennél is kevesebbet 
kellene a rossz úton döcög-
ni. 
A Megyeri családtól a 
szomszédba, a Kupás csa-
ládhoz irányítottuk lépte-
ink. Kupás Imre bácsi, és 
felesége, Manci néni öröm-
mel fogadtak. Kérdéseinket 
náluk is az elmúlt évtizedek 
történéseivel kapcsolatban 
tettük fel. 
Cs.S.: Mit tetszik gondolni, 
milyen említésre méltó tör-
ténések sorolhatóak fel a 
Fekete Falu életében? 
Kupás Mária: Én itt szület-
tem Semjénbe, vagyis még 
a tanyavilágban. Úgy hogy 
én tudom, mit jelent utak 

hiányában bejárni a faluba. 
Nagyon is, mert minden 
vasárnap bejártam és bejá-
rok a templomba. Mondhat-
juk, hogy ég és föld volt 
évekkel ezelőtt és most 
megtenni ezt az utat. Mióta 
meg van az új út, a gyere-
kek, az unokák is percek 
alatt ki tudnak jönni hoz-
zánk. 
Kupás Imre (szót kér): na-
gyon jó ez az út, régebben, 
itt előttünk, volt hogy két 
traktor húzott egy remorkát, 
mert ősszel és tavasszal itt 
egyszerűen nem lehetett 

eljárni. A múlthoz képest 
arany, nem is lehet összeha-
sonlítani a kettőt. Én évekig 
ingáztam, hajnalban, a sö-
tétben rettenetes utakat fog-
tunk ki. Úgy összesároztuk 
magunkat, hogy hiába pró-
báltunk az állomás kútjánál 
kicsit megmosdani, a főnö-
künk mégis azt mondta, úgy 
nézünk ki, mint valami 
disznók. Pedig nem tehet-
tünk róla. 
Kupás Mária: De az is na-
gyon jó, hogy a vizet beve-
zették. Tudtunk csinálni 
magunknak egy kis fürdő-
szobát, télvíz idején nem 
kell kijárnunk az udvarra. 
Mi sem vagyunk már fiata-
lok... Persze jó lenne egyéb 
is, például egy ki játszótér 
az itteni gyerekeknek, hogy 
ne kellene olyan mesze 
menniük, még akkor is, ha 
most már jó az út. 
Kupás Imre: Jó lenne, ha 
falu közepén be tudnánk 
temetni az nagy szégyen-
gödröt is. Legalább a sze-
metet már nem hordják be-
le, de még így is nagyon 
csúnya, főleg, amikor elbur-
jánzik. De a legfontosabb 
mégis az út. 
Kupás Mária: Ezt nem tud-
juk megköszönni… 
Kupás Imre: Hát igen. Az 
előző polgármesterek - 
mindet fel tudnám sorolni - 
csak büntetni tudtak, de 
segíteni nem segítettek sen-
kin. Közmunkába vagon-
számra rakatták velünk a 
követ, de ide sohasem jutott 
belőle. Csak a munkából. 
Pedig a fekete falusiak rak-
ták ki a vagonokat. Szóval, 
mi nagyon meg vagyunk 
elégedve, sok olyan dolog 
történt itt, ami a nép javát 
szolgálja. A múltat és a je-
lent nem is lehet egy lapon 
említeni, főleg, ami a veze-
tőket illeti. 
 

Csorba Sándor 

Megyeri Bálint  

Kupás Mária 
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A z Érsemjéni 
Fráter Lóránd 
kultúrház 
emeletén min-

den nap nagy a nyüzsgés, 
ugyanis a Községi 
Könyvtár igencsak for-
galmas hely, nap mint 
nap gyerekek tucatjai lá-
togatják. Vannak, akik 
még mindig a könyvet 
tartják a legjobb barátjuk-
nak, inkább olvasni sze-
retnek, míg mások a szá-
mítógépek iránt éreznek 
„vonzalmat”. A legkiseb-
bek az interneten számos 
játékot kipróbálhatnak, a 
nagyobbak barátkozhat-
nak, beszélgethetnek. 

Sokszor felhívom 
az iskolások figyelmét, 
hogy a könyvtár a kikap-
csolódás mellett a tanulás 
színhelye is. A számító-
gép és internet fontos se-
gítség lehet számukra az 
ismeretek elsajátításában. 
Rajtuk keresztül rengeteg 
hasznos információhoz 
lehet hozzájutni, nagy 
segítséget jelent házi dol-
gozatok elvégzéséhez. 
Már több kisdiák kérte 
ezzel kapcsolatban a se-
gítségemet, amiben ter-
mészetesen a segítségük-
re voltam. Volt alkalom, 
amikor az angol házi fel-
adatot sikerült megolda-
nunk, biológia órára kü-
lönböző állatokat, növé-
nyeket vettünk szemügy-
re az interneten keresztül, 
néhány kis apróság pedig 
a matematika tudását 
mérte fel különböző 
számtan feladatokkal. 
Ezeken kívül nő- és 
anyák napjára kerestünk 
verseket, a fiúkkal pedig 
a húsvéti locsolkodásra 

nézegettünk verseket. 
Ünnepek alkalmával a 
könyvtárat barátságosab-
bá varázsolták a gyerekek 
az ünnepekkel kapcsola-
tos kifestőkkel. A téli, 
zord időt a színes alkotá-
sok felpezsdítették, még 
közelebb érezhettük ma-
gunkhoz a Karácsony 
szellemét. A karácsonyfá-
kat, télapókat 
„felváltották” a Húsvét 
alkalmával készített raj-
zok. Ekkor már a sok 
húsvéti nyuszi és a szi-
várvány színeiben pom-

pázó tojások váltak a 
könyvtár díszeivé. 

Az „Iskola más-
képp” program keretén 
belül a legkisebbek is el-
látogattak a könyvtárba. 
A semjéni óvodások 
„felfedezték” a könyvtá-
rat is. Csodálattal nézték 
a rengeteg könyvet. El-
mondtam nekik, hogy 
lehet könyvet kölcsönöz-
ni és, hogy még közelebb 
érezzék magukhoz a 
könyvárat, hogy szeresse-
nek olvasni és könyvtárba 
járni, elolvastam nekik 
egy mesét. 

Ugyanezen prog-

ram keretén belül valósult 
meg az a tevékenység, 
mely alkalmával a nagy-
váradi Iosif Vulcan iskola 
egyik osztálya ellátoga-
tott falunkba, megtekin-
tette a Kazinczy Ferenc, 
Fráter Lóránd és Csiha 
Kálmán Múzeumot, mely 
után a Fráter Lóránd Mű-
velődési Központban ők 
mutatták be iskolájukat a 
mi nyolcadikos diákjaink-
nak. Ezt követően Taar 
Erzsébet földrajz szakos 
tanárnő segítségével elba-
rangoltunk a világ több 

tájára. Power Point-os 
bemutatót tartottunk a 
diákoknak, lenyűgöző 
felvételek segítségével 
jártuk be azokat a helye-
ket, tájakat, amelyekről a 
diákok az iskolában ta-
nulnak. 

Kupás Enikő taní-
tónő az első osztályos 
diákjaival jött 
„látogatóba”, ismerkedni 
a könyvtárral. Ők még az 
iskolakezdéskor jártak a 
könyvtárban, és azóta 
többen közülük hűséges 
olvasóimmá váltak, ami-
nek kifejezetten örülök, 
mert véleményem szerint 

a könyv iránti szeretetet 
már egész kora gyermek-
korban kell kialakítani a 
gyerekeknél. Álljon itt 
egy idézet  Tendzin 
Gjacotól: „Azokban a 
családokban, ahol szere-
tet és együttérzés fűzi 
össze az embereket, a 
gyerekek sokkal sikere-
sebbek és boldogabbak. 
Ha ettől a környezettől 
megfosztják a gyereket, 
azzal az egész életét, jö-
vőjét tönkretehetik. A 
gyereknevelésben a sze-
retet a leghatékonyabb 

eszköz”. Szerintem így 
van ez a könyv iránti sze-
retet kialakításában is. 

Az Érsemjéni 
Községi Könyvtár, hétvé-
ge kivételével, minden 
nap 10-15:30 óra között 
várja az olvasni vágyókat 
és azokat, akik az internet 
ezerszínű világában sze-
retnék eltölteni szabad-
idejüket. Az utóbbiakra 
10 számítógép vár, ingye-
nes internet hozzáférési 
lehetőséggel. 
 

Ciorba Katinka  
könyvtáros 

Az érsemjéni könyvtár mindennapjai 

A községi könyvtárnak is otthont adó művelődési ház  
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 Folytatva az előző számban 
megjelent anyák napi gondolatokat, el 
kell fogadnunk, hogy anyának lenni 
nem tudomány, nem mesterség, ha-
nem a legtermészetesebb dolog. Ami-
lyen természetes a magzat kihordása, 
megszülése, ugyanolyan természetes 
az anya és gyermeke közti kapcsolat. 
Anyává egyszer lesz a nő, de attól 
kezdve mindig anya marad. Anyasága 
nem egy pillanat műve, hanem egész 
életen át tartó és gazdagodó élmény. 
 Sok szülő saját tulajdonaként 
kezeli gyermekét, ezért úgy gondolja, 
hogy joga van olyanná formálni, ami-
lyenné szeretné. Elutasítja mindazt, 
ami ettől a folyamattól elüt. Az a szü-
lő viszont, aki különálló lényként te-
kinti gyermekét, az nyitott marad, 
hiszen számára nincs előre megálmo-
dott gyermektípus. 
 Elfogadó szülő mellett a 
gyermek is könnyebben kibontakozik. 
A kevésbé elfogadó szülő viszont 
próbálja afelé terelni, ami neki, a szü-
lőnek annak idején nem sikerült. 
 Vannak olyan szülők is, akik 
gyermekszeretőnek vallják magukat, 
de viselkedésükből az derül ki, hogy 
csak bizonyos fajta gyermeket szeret-

nek. Az olyan apák, akik sportos 
adottságokkal rendelkeznek, nagyon 
elutasítóak tudnak lenni fiaikkal 
szemben, ha azok éppen nem érdek-
lődnek a sport iránt. Zeneértő szülők 
is gyakran mutatják ki csalódottságu-
kat, ha gyermekeik nem muzsikálnak. 
A külső szépséget sokra tartó anyák 
pedig leányaik iránt elutasítóak, ha 
azok nem elég szépek. 
 Nagyon sok példát lehetne 
felsorolni szülő és gyermek kapcsola-
tára. Nem árt, ha a szülő végiggon-
dolja, hogy milyen sokféle gyermek 
létezik ebben a világban, és életük 

során hány felnőtt befolyása éri őket, 
akikkel kapcsolatba kerülnek. Van-e 
remény arra, hogy ezek a kapcsolatok 
építőek vagy rombolóak lesznek 
majd. 
 Befejezésül nem árt emlékez-
tetni a szülőket arra, hogy létrehoztak 
ugyan egy életet, de ezt adják oda a 
gyermeknek. Hagyják, hogy döntse el 
ő mihez kezd az életével, amit a szü-
lőtől kapott. Ezt Gibran fogalmazta 
meg a legszebben A prófétában: 
 

Varga Piroska 
ny. tanítónő 

Szülı-gyermek kapcsolata  

„A gyerekeid nem a te gyerekeid. 
Ők az önmagáért kiáltó élet fiai és leányai. 
Általad jöttek, de nem belőled fakadnak, 
s ha veled vannak is, nem vagy gazdájuk. 

Nekik adhatod szereteted, de gondolataid nem, 
Mert saját gondolataik vannak. 

Otthont adhatsz testüknek, de lelküknek nem, 
Mert az a holnap házában lakik, 

hová te még álmodban sem juthatsz el. 
Formálhatod maguk képükre, 

de őket saját képedre formálni ne törekedjél, 
Mert az élet nem halad hátrafelé 

s nem időz a tegnappal…” 

A Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd és Csiha Kálmán emlékmúzeum életébıl  
 Az emlékmúzeum elmúlt fél évéről szeretnék 
egy beszámolót átnyújtani, hogy a kedves olvasók is 
tudják, hogy a több mint 200 éves Bossányi kúriában a 
mai nap is élet van. Nem is akármilyen. 

Az idén már több mint 500 személy kereste fel 
emlékmúzeumunkat. Többségében iskolás csoportok 
tekintették meg, de szívesen megnézik kiránduló csalá-
dok is, akik éppen a vidéken járnak és hallottak a múze-
um létezéséről. 

A múzeum nyilvántartásából kiderül, hogy fő-
leg Magyarországi csoportok látogatják. Az idén már 
volt turistacsoport Szegedről, Derecskéről, Kiskőrösről 
(Petőfi Sándor szülővárosa), Debrecenből, csak hogy 
néhány helyet említsek meg, ahová már eljutott emlék-
múzeumunk híre. 

Romániából a nagyváradi Iosif Vulcan Iskola 
diákjai és a margittai I-VIII osztályos Iskola tanulói 
keresték fel a múzeumot. 

Külön figyelmet érdemel az a személy, aki szin-
te minden évben Amerikából hazalátogatván, megláto-
gatja nagyapja, Fráter Lóránd emlékszobáját és sírját a 
református temetőben. Ő Pongrátz András. Az a 
Pongrátz András, aki öt testvérével együtt harcolt a ma-
gyar nemzet függetlenségének kivívásáért az 1956-os 

forradalomban, a világ legerősebb katonai hatalmával, a 
Szovjetunióval szemben. 

Az „Iskola másképp” program keretén belül, 
ismét benépesült az múzeumunk. Az Érsemjéni Kazin-
czy Ferenc I-VIII osztályos Iskola tanítói is fontosnak 
tartották, hogy meglátogassák a kisdiákokkal szülőfalu-
juk három híres szülöttének emlékmúzeumát. A gyere-
kek ezáltal betekintést nyerhettek Kazinczy Ferenc, 
Fráter Lóránd és Csiha Kálmán regényes életébe, mely 
által jobban magukénak érezhetik a múzeumot és büsz-
kék lehetnek arra, hogy ők is azon a vidéken születtek 
és élnek, ahol a nevezetes ősök élték életük jelentős 
részét. 
Ezúton is szeretném felhívni a figyelmet, hogy múzeu-
munk minden nap 10-15:30 óra között várja a látogató-
kat. Ha valaki ezen időponton kívül szeretné megtekin-
teni a múzeumot, megteheti előzetes egyeztetés alapján 
a következő telefonszámon: 0259-356-172, illetve a 
muzeusimian@gmail.com e-mail címen. 

A múzeumról bővebb felvilágosítást lehet ol-
vasni a múzeum weboldalán, melyet megtalálhatnak a 
www.partiumimuzeumok.ro címen. 

 
Ciorba Katinka  
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  Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával 
letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. 
- Mit nevetsz, Béka öcsém? - kérdezte a holló. 
- Semmi, semmi, kedves Holló nővér - válaszolta a béka -, szóra sem érdemes, csak azon ne-
vettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik, éppen ezen a tetőn. Rendkívül 
erős, roppant haragos természetű ember. Bizonyosan bosszút állna azon, aki bántani merészel-
ne engem. 
 A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fo-
gyasztja el zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az esőcsatorna mellé. Itt pihent pár 
pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint 
jóízűen kuncog. 
- Hát most mit nevetsz, Béka öcsém? - kérdezte. 
- Semmi, semmi, kedves Holló nővér, szóra sem érdemes – válaszolt a béka. - csak eszembe 
jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Aligha vin-
né el szárazon, aki engem bántani merne. 

 A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Cső-
rébe kapta zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, s ott letette. Már éppen neki akart kezdeni 
az evésnek, amikor a béka meg szólalt: 
- Amint látom, kedves Holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mie-
lőtt enni kezdesz? Nézd csak ott azt a követ! Pompásan megfenhetnéd rajta! 
A holló megfogadta tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőtét. Amint egy pillanatra hátat 
fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mély vízben. 

A holló csak akkor vette 
észre, hogy a béka eltűnt, mi-
kor már jól megfente a cső-
rét. Visszareppent a kútkává-
ra, ide nézett, oda nézett, 
jobbra-balra forgatta a fejét, de 
a békát csak nem látta sehol. 

Végül megsejtette, hogy 
alighanem a kútban van, s ki-
áltozni kezdett: 
- Béka öcsém, kedves Béka 
öcsém, már megijedtem, hogy 
elvesztél! Jó éles a 
csőröm, gyere ki, 
hadd egyelek meg! 
- Ó, de sajnálom, 
kedves Holló nővér - 
válaszolta a béka-, 
képzeld csak, nem 
tudok felmászni a 
kút oldalán. Gyere le 
értem, ha meg akarsz 
enni! - szólt, majd leme-
rült a mély víz fenekére. 

A béka és a holló 
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A napközi életérıl 

I mmáron második éve annak a 
várva várt pillanatnak, mikor is 
Normál Programmal működő 
óvodánk, átalakult Napközi Ott-

honos óvodává. Ehhez szükség volt a 
régi épület átalakítására, felújítására. 
Ezúton is köszönetet szeretnénk mon-
dani az önkormányzatnak, az iskola 
akkori vezetőségének, hogy felvállal-
ták és véghezvitték ezt a nem könnyű 
feladatot. Ezáltal a munkát vállaló 
szülők számára, olyan lehetőség adó-
dott, hogy kisgyermekeiket napköz-
ben, ellenőrzött körülmények között 
tudják elhelyezni, ahol alapellátásban 
részesülnek. Az apróságok családias 
légkörben és környezetben tölthetik 
napjaikat. 

Megadatott a választás lehe-
tősége is. Vannak olyan óvodások, 
akik csak a délelőtti oktató-nevelő 
tevékenységből veszik ki részüket, 
ugyanis ők délben hazamennek, más 
részük pedig a napközis ellátást ve-
szik igénybe. Ők azok, akik úgymond 
egy nagy családot alkotnak. Együtt 
ebédelnek, együtt alszanak, együtt 
ébrednek. A nagyobbak anyáskodó 
odafigyeléssel próbálják a kisebbek-
nek elviselhetővé tenni a beszoktatási 
időszakot. Ebben az időszakban van-
nak gyerekek, akiknek problémáik 
adódnak, főleg az alvás időszakban, 
ezeket megpróbáljuk egyénre szabot-
tan orvosolni. Igyekszünk kitapasztal-
ni, ki hogyan szeret aludni. A gyerek 

behozhatja az óvodába a számára az 
elalváshoz nélkülözhetetlen tárgya-
kat: párnát, cumit, kabalát, ezzel is 
elősegítve a beilleszkedést és a minél 
otthonosabb körülmény kialakítását. 

Minden délben, a finom ebé-
det testvértelepülésünkről, Bagamér-
ból szállítják hozzánk. Jutányos áron 
sikerült hozzájutnunk, ugyanis a szál-
lítást és annak költségeit felvállalta a 
helyi önkormányzat. Mire az ebéd 
megérkezik az asztal megterítve áll. 
Ennek elkészítésében az éppen szol-
gálatos gyerekek segítenek, akik a 
szülők által készített színes kötényben 

szorgoskodnak a napi teendők elvég-
zésében. Az ebéd kiosztásában, a fel-
tálalásban és az edények elmosogatá-
sában mind a délelőttös, mind a dél-
utános óvónők kiveszik részüket. 

Kicsiny óvodásaink étkezés-
kor ügyesen használják az evőeszkö-
zöket. Az asztalnál nincs állandó he-
lye senkinek. Vannak, akik ragasz-
kodnak ahhoz, hogy egymás mellé 
üljenek. Próbáljuk őket szoktatni, 
hogy halkan beszéljenek az asztalnál, 
de ezt nem mindenki tudja betartani. 
Elég szépen esznek, 1-2 gyerek kivé-
telével. Vigyáznak az asztal rendjére 
és a ruhájukra. Használják a szalvétát. 

Ebéd után kezet és fogat mo-
sunk a mosdóban. Itt egész otthono-
san mozognak, tudják, hogy melyik 
tárgy mire való. A kézmosásnál fi-
gyelni kell, mert néhány gyerek imád 
pancsolni, befogják a csapot. 

Ezt követi a pihenés. Alvás 
előtt kiszellőztetünk. Az átöltözésnél 
vannak lustácska, de ügyesebb gyere-
kek is, akik kis segítséggel felöltöz-
nek. A kisebbek kivételével a benti 
cipőjét mindenki fel tudja húzni. 

Ha vannak olyanok, akik a 
cikk elolvasása után, úgy érzik, hogy 
az ő gyereküknek is köztünk lenne a 
helye, a legnagyobb szeretettel vár-
juk. 

 
Tămaș Éva 

óvónő 

A felújított, korszerűen felszerelt napközi otthont 2010-ben avatták fel 

Ha a szülők sokáig dolgoznak, a gyerekek akár az oviban is ebédelhetnek  
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Óvoda másképp 

2012 április 2-6. között az 
óvodában, az Oktatási Minisztérium 
által meghatározott törvény alapján, 
olyan tevékenységeken és tanulmányi 
megfigyeléseken vettünk részt óvodá-
sainkkal, amelyek a hagyományostól 
eltérőek, de változatos élményszer-
zést biztosítottak és növelték a cso-
portszellemet. 

Első nap megnéztük 
a ,,Hófehérke és a hét törpe” című 
klasszikus mesefilmet, melyet köve-
tően a gyerekek jellemezhették a ked-
venc és a kevésbé kedvelt szereplő-
ket, majd kiszínezhették az általuk 
választott mesejelenetet. 

A második napon, kedden, 
ellátogattunk a községi könyvtárba. A 
könyvtáros, Ciorba Katinka kedvesen 
beszélt az olvasás, a könyv iránti sze-
retet fontosságáról, majd felolvasott a 
gyerekeknek egy magyar népmesét, 
amit a kicsik érdeklődéssel hallgattak. 

A következő napon utunk a  
pékségbe vezetett. Megfigyeltük, ho-
gyan készül a finom kenyér, a mun-
kafolyamatot végig kísértük a dagasz-
tástól a kenyér felszeleteléséig. Meg-
ismerkedtünk a kenyérsütéshez szük-
séges gépekkel és szerszámokkal. 

Távozásunkkor a pékség tu-
lajdonosa, Kiss János meglepetésként 
finom kakaós tekerccsel kínált, me-
lyet a gyerekek jó étvággyal fogyasz-
tottak el. 

Az óvoda felé véve utunkat, 
betértünk egy mini gazdaságba Ványi 
Miklóshoz, ahol megtekinthettük és 
ki is próbálhattuk a hatalmas mező-
gazdasági gépeket. A gyerekek na-
gyon jól érezték magukat, de men-

nünk kellet, mert az óvodában már 
várt ránk a finom ebéd. 

Csütörtökön pedig megérkez-
tek óvodánkba a ,,húsvéti” nyuszik, 
akik rövid időn belül a gyerekek ked-

vencei lettek. A gyerekek simogatták, 
etették a tarka-barka nyuszikat és a 
bátrabbak ölbe is vették őket. Az 
óvónénik a húsvéti hagyományokról 
és szokásokról meséltek. 

Záró tevékenységként tojást 
is festettünk és ragasztottunk, melye-
ket elhelyeztünk az óvoda előtti 
aranyeső-fára. 

Úgy érezzük mindenki érdek-
lődését kielégítve, élményekkel telve, 
új ismeretekkel gazdagodva zárta ezt 
a hetet. 

A gyerekek máris érdeklőd-
nek, hogy legközelebb hova látoga-
tunk el? 

Bányai Rozália 
Kis Tekla 

Székely Mónika 
Ványi Erzsébet 

Az ovisok a pékségben is nagyon érdekes dolgokat tanultak 

A óvoda teljes „legénysége” meglátogatta a községi könyvtárat  

A nyuszi simogatás sem maradt érdeklődők nélkül 
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Iskola másképp az I-IV. osztályban  

A z „Iskola másképp „elnevezésű program április 2
-6. között került megrendezésre. A hét folyamán 
az iskolai órák helyett különböző tevékenysége-
ken vehettek részt a tanulók. 

Nagy érdeklődéssel várták a gyerekek és a tanerők egyaránt, 
mivel első alkalommal került megszervezésre. 

Mi, tanítók igyekeztünk minél változatosabb prog-
ramokat szervezni a gyerekeknek, ügyelve arra, hogy anya-
gilag ne legyen megterhelő a szülők számára sem. A cél az 
volt, hogy a különböző tevékenységek a tanulók számára 
érdekes, élvezhető, és mindenekelőtt tanulságosak legyenek. 
Így különböző tematikus napok alakultak ki. 

A hétfői nap –„A diák, mint tudatos, felelősségtel-
jes állampolgár” elnevezésű tevékenység keretében zajlott. 
Minden I-IV osztályos gyerek részt vett ezen a programon, 
mely a kultúrházban lett megszervezve. 

Meghívott vendégünk a rendőrség részéről Bodogai 
Dan rendőr volt, aki a közlekedésről és a helyes magavise-
letről adott hasznos tanácsokat, figyelmeztetéseket a gyere-
keknek. A továbbiakban egy rajzfilmet nézhettek meg „ 
Stop! Közlekedj okosan!” címmel. 

A rajzfilm után a tanulók egy igazi rendőrautót néz-
hettek meg közelebbről is. Különösen nagy élvezettel ismer-
kedtek meg a rendőrautó felszereléseivel. Nagy élményt 
jelentett számukra az, hogy beülhettek egy igazi rendőrautó-
ba. 

Közben megérkezett a nap másik meghívottja a 
Smurd képviseletében, aki elsősegély bemutatót tartott. 

A keddi napot a népi hagyományoknak szenteltük. 
Talán egyik legizgalmasabb és legtartalmasabb napunk volt, 
sok foglalkozással, élménnyel. A napot közös foglalkozással 
kezdtük szintén a kultúrházban. Segítségünkre volt Sütő 
Szabolcs kultúrreferens, aki tánclépéseket, népi gyermekjá-
tékokat tanított a gyerekek nagy örömére. 
A nap második részében az osztálytermekben folytatódtak a 
programok, népdalokat, találós kérdéseket, népi gyermekjá-
tékokat ismerhettek meg a tanulók. Még tojásfestésre is volt 
időnk, húsvéti tojásokat festettünk különböző technikákkal. 

Szerdán reggel az iskola előtt két autóbusz várta a 
kisiskolásokat, hogy az érmihályfalvi Tűzoltó állomásra 
látogassunk el, ahol már vártak bennünket. 

Először a Smurd mentőautó felszerelésével ismer-
kedhettek meg a gyerekek. Egy rövid bemutatóval is ked-
veskedtek nekünk, de sajnos bemutató közben riasztást kap-
tak a mentősök, és a mentőautó szirénázva elszáguldott éle-
teket menteni. 

A nap további részében a tűzoltóké volt a főszerep. 
Láttuk a tűzoltó autó felszereléseit, és a mi kedvünkért a 
tűzoltók igazi tűzet is oltottak, miközben a gyerekek megta-
nulták, hogy a tűzzel nem szabad játszani, és mit kell tenni-
ük tűz esetén. A barátságos tűzoltók minden gyereket sorban 
beültettek a tűzoltó autóba, ami szintén felejthetetlen él-
ményt jelentett számukra. 

Csütörtökön a falu nagy szülötteinek emlékével 
ismerkedtek a kisdiákok. Minden osztály meglátogatta a 
„Kazinczy Ferenc, Csiha Kálmán, Fráter Lóránd emlékház”-
at, majd egy tematikus kirándulás keretében a környező em-
lékhelyeket, épületeket nézték meg. 

A fárasztó, de mégis élményekkel teli hét után jó 
volt megpihenni a nagypénteki csendben, majd a várva várt 
vakációban. 

Talán úgy éreztük, hogy nehéz lesz ez a hét, sok 
minden más is volt, mint egy átlagos tanítási héten, mégis 
hamar eltelt, sokan meg úgy tekinthettek vissza, de kár, 
hogy vége. 

A néptánc alaposan megmozgatta a tanulókat 

A mentő- és a tűzoltóautó egyaránt nagy népszerűségnek örvendett, lekötötte a gyerekek figyelmét 
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A  belső rend helyreállításával 
itt lett volna az alkalom, hogy 
Zsigmond kihasználja a törö-

kök pillanatnyi gyengülését, de akire 
számíthatott volna a törökök kiűzésé-
ben: Velencével került ellenségeske-
désbe, ugyanis Velence Nápolyi Lász-
lóhoz pártolt, aki százezer aranyért 
eladta Velencének a dalmát városokat. 
A háború ezzel elkerülhetetlenné vált. 
Két magyar had indult Velence ellen: 
az egyik Dalmáciában, a másik a ve-
lencei szárazföldre. Egyik helyen dia-
dal, a másik helyen vereség. A háború 
sikeres folytatására nem volt pénz. 
Ezért elzálogosított 13 szepesi várost 
Ulászló lengyel királynak és családi 
birtokát Hohhenzollern Frigyes gróf-
nak. Éppen ez a gróf volt az, aki Zsig-
mondot a német koronához segítette 
1411-ben. Mivel a német király egy-
ben római császár is volt, így Zsig-
mond Európa legelső, legtekintélye-
sebb uralkodója lett. 
 A tekintély megvolt, de nem 
volt meg a hozzávaló erő, a német 
császárság csak szaporította Zsig-
mond gondjait. Amikor császárrá lett, 
általános volt a felfordulás az egész 
katolikus világban. A nagy egyházi 
szakadás új felekezetet szült, melynek 
a cseh Husz János volt a megalapítója, 
amelyik nemcsak a katolikus egyház-
nak, hanem a régi társadalmi rendnek 
is hadat üzent. Az új felekezet a sza-
badság és egyenlőség igéit hirdette, az 
elnyomott osztályok tömegeiben futó-
tűzként terjedtek a szebb jövővel ke-

csegtető jelszavak. Zsigmond hat esz-
tendőt töltött külföldön, hogy lemon-
dásra bírja a pápákat, egy pápával újra 
egyesítve a katolikus világot, hogy a 
kereszténység teljes erővel léphessen 
fel a törökök ellen, és egyben elfojtsa 
a huszita mozgalmat is. A katolikus 
egyházat sikerült egyesítenie, ám 
Husz János tanításai termékeny talajra 
találtak. Husz János nemcsak azt hir-
dette, hogy az egyháznak nincs szük-
sége világi javakra, el kell tehát venni 
azokat. A király elismerte, hogy az 
egyház rászorul némi újításra, ezért 
Husz Jánost meghívta a konstanzi 
zsinatra. Husz meg is jelent, s bár 
Zsigmond védőlevéllel látta el, a zsi-
nat mégis tömlöcbe vetette az elvei-
hez makacsul ragaszkodó eretneket. 
Közben Zsigmond francia földre uta-
zott, mire hazatért, Huszt máglyaha-
lálra ítélték és 1415 július 6-án végre 
is hajtották a kegyetlen ítéletet. 
 Amikor Husz János halálának 
híre elterjedt, kitört Csehországban a 
forradalom. Lerombolták és felgyúj-
tották a templomokat, zárdákat,  ke-
gyetlenül raboltak, gyilkoltak. A sze-
gényekhez csatlakoztak főurak és gaz-
dag polgárok is. Zsigmondot okolták 
Husz János kivégzéséért és nem is-
merték el Csehország királyának. Be-
törtek Magyarországra is. A husziták 
ellen való küzdelem csaknem fel-
emésztette Zsigmond hadi erejét, ha-
bár folyton figyelte a törökök mozgo-
lódását is. A török pedig, amint kihe-
verte a kisázsiai mongoldúlást, újra 
kezdte a terjeszkedést Magyarország 
felé. 1431-ben, bár békét kötött a 
szultánnal, a fegyvercsörgés nem né-
mult el, mert a törökök minduntalan 
betörtek az országba. A nyakukon 
volt a török veszedelem, csak idő kér-
dése volt, hogy megkezdődjék a két 
nemzet közötti élet-halálharc. 
 Ez a nagy veszedelem indítja 
Zsigmondot a hadsereg átszervezésé-
re. Hiába volt ő német császár, cseh 
király, Magyarország a maga erejére 
volt utalva. Ilyen körülmények között 
született az 1435-i törvény, mely sze-
rint a fő- és köznemesek minden 33 
jobbágy után egy jól fölfegyverkezett 
lovast tartoznak adni, akiknek pedig 
nincs 33 jobbágya, együttesen adnak 
egy lovas katonát. Ez volt az úgyne-

vezett telekkatonaság. 
 1437-ben, amikor tetőpontra 
hágott az új hit üldözése, Erdélyben 
kitört a parasztlázadás. Már régebben 
készülődtek, forrongtak az erdélyi 
jobbágyok. Azonfelül, hogy a földes-
urak önkényesen megakadályozták a 
szabad költözködést, volt még jóval 
nagyobb sérelmük. Lépes György 
erdélyi püspök új pénzben követelte a 
tizedet, terményben nem fogadta el. 
Nemcsak a jobbágyok, de a szegé-
nyebb rendű nemesek is megtagadták 
a fizetést. A püspök erre egyházi átok-
kal felelt, de a nép így sem fizetett. 
Eleinte kisebb csapatokban pusztítot-
ták a nemesi kúriákat, égettek, rabol-
ta, legyilkolták a nemesi családokat. 
Mind nagyobb sereggé verődtek, és 
Alparét falu határában, Bábolna he-
gyén ütöttek tábort. Innen van a pa-
rasztlázadás neve is. Habár egyik fél 
sem győzött, a nemeseknek nagyobb 
lehetett a veszteségük, mert a vajda 
felszólította a lázadók vezéreit az al-
kudozásra. Az egyezség meg is történt 
a kolozsmonostori konvent előtt. A 
nemesség kötelezte magát a sérelmek 
orvoslására, azzal a hátsó szándékkal 
írta alá a szerződést, hogy úgy sem 
tartja be. Majd egyesült a székelység-
gel és a szásznéppel a jobbágyok el-
len. Amikor a jobbágyok értesültek a 
három nemzet uniójáról, újra kitört a 
lázadás. 
 A nemesek Csáki vajda veze-
tésével leverték a felkelést, de ez nem 
volt teljes, mert újabb egyezséget kö-
töttek Apátiban. A mindkét fél által 
aláírt szerződést követek vitték a ki-
rályhoz, azzal a kéréssel, hogy vég-
képp szabályozza a földesurak és job-
bágyok viszonyát. A szerződést már 
nem adhatták át a királynak, mert 50 
éves uralkodása után Zsigmond király 
meghalt 1437 december 9.-én. Idegen 
földön, Morvaországban halt meg, de 
végső akarata az volt, hogy Nagyvára-
don temessék el, a Szent László temp-
lomban. Abban a városban, ahol már 
1390 óta állt Szent László lovas szob-
ra, Márton és György mesterek alko-
tása. 
 

Lejegyezte: Varga József 
ny. tanító 

Zsigmond és a török veszély (folytatás) 

Husz János 
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Halottaink: 
 
Csobán Ilona, Érsemjén - élt 69 évet 
Prázsa József Sándor, Érselénd - élt 54 évet 
Vadász János, Érsemjén - élt 86 évet 
Szellő Juliánna, Érsemjén - élt 76 évet 
Szellő Ilona, Érsemjén - élt 84 évet 
Tarcza György, Érselénd, élt 79 évet 
Konyári György, Érselénd, élt 66 évet 
Achimescu Vasile, Érselénd - élt 43 évet 

 
 

Nyugodjanak békében! 
 

Újszülöttek: 
Kupás Roland, Érsemjén 
Brebán István Attila, Érkenéz 
Nagy Milán János, Érsemjén 
Hamza Adelina Gabriella, Érkenéz 
Molnár Kitti, Érsemjén 
Potra Krisztián, Érkenéz 
Szánti Szebasztián, Érkenéz 
Venkli Béla Krisztofer, Érsemjén 
Ágoston Bence, Érsemjén 
Balog Diána Elisa, Érselénd 
Farkas Veronika Kasszandra, Érkenéz 
Vinkler Ádám József, Érsemjén 

Gratulálunk! 

 A nyers saláták zsírban oldódó vitaminjai jobban érvényesülnek, ha ecetes-olajos, vagy 

ecetes-tejfölös salátaöntetet készítünk hozzájuk. 

 A salátaöntet különösen zamatos lesz, ha finomra vágott hagymát néhány csepp olajjal 

habosra keverünk, s ehhez tesszük hozzá a többi ízesítőt: ecetet vagy citromlét, cukrot, mus-

tárt, borsot mindenkinek ízlése szerint. 

 Az elkészített öntetet közvetlen az étkezés előtt öntsük a salátalevelekre, így frissen 

tarthatjuk, ha néhány órán át a hűtőben tároljuk. 

 Kitűnő salátaöntet lehet a télire eltett savanyúságok megmaradt leve. 

 A káposztasaláta finomabb és főleg vitamindúsabb, ha reszelés vagy szeletelés után 

nem sózzuk be, s nem nyomkodjuk ki a levét, hanem ráöntjük az ízlés szerint elkészített önte-

tet. 

 A piskótalapot, ha jól kicsavart vizes szalvétára borítjuk, rövid idő után könnyen felcsa-

varhatjuk roládnak. 

 Egyenletesen nő fel a torta a sütés alatt, ha a formát csak alul vajazzuk ki, az oldalát 

nem (így nem púposodik fel a közepe!). 

 A sütemények tetejét megkenhetjük pirított cukor felfőzött, majd kihűtött oldatával. 

Előnye: szép fényt kap tőle a tészta. Az oldatot előre is elkészíthetjük, kis üvegben jól lezárva 

sokáig eltarthatjuk. 

 A készen vásárolt tortalapot laponként cukros tejjel locsoljuk meg és csak másnap ken-

jük rá a krémet. 

 Az élesztőt úgy tartósíthatjuk, hogy felszeleteljük 2-2,5 dkg hosszúkás darabokra, 

egyenként celofánba csomagoljuk, sorba rakjuk egy nejlon tasakba és betesszük a mélyhűtőbe. 

Egy évig is megtartja minőségét. 

Varga Piroska 

ny. tanítónő  
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