
 

  

A TARTALOMBÓL: 
 
Sikeres bibliahét 
Az érsemjéni református közös-
ség ismét sikeres bibliahetet szer-
vezett - nem kizárólag a reformá-
tus fiatalok számára 
(3. oldal ►►►) 

Bakasors  
Érsemjénben is megtekinthető 
volt az első világháború évfordu-
lójára megszervezett emlékkiállí-
tás 
(4. oldal ►►►) 

Kazinczy emlékezte 
Történeti adatok Kazinczy 
fogságáról 
(5. oldal ►►►) 

A 17. Érsemjéni Falunapok programja 
Augusztus 21., péntek 
19:00 Pygmalion - a Móka Színjátszó Csoport előadásában  
(Fráter Lóránd Művelődési Otthon) 
Augusztus 22., szombat 
09:00 Nemzetközi fogathajtó verseny (futballpálya) 
10:00 Focitorna (sportcsarnok) 
10:00 Gyerekprogramok (Népkert) 
17:00 Közösségi Ház avatása (Barantó) 
17:00 Óvodások és kisiskolások műsora (Népkert) 
18:00 Gyermek néptáncgála (Népkert) 
19:00 Regélő Fehér Táltos dobcsapat (Népkert) 
20:00 Tini Dance modern és show táncbemutató (Népkert) 
21:00 Play Time koncert (Népkert) 
22:00  United koncert (Népkert) 
23:00 Diszkó (Népkert)   Augusztus 23., vasárnap 

08:00 Lovas hívogató (Község) 
09:00 Ünnepi felvonulás (Község) 

10:00 Ökumenikus istentisztelet (Népkert) 
11: 30 Legszebb porta eredményhirdetése (Népkert) 

12:00 Koszorúzás (Kazinczy szobor) 
17:00 Óvodások és kisiskolások műsora (Népkert) 

18:00 Nemzetközi néptáncgála (Népkert) 
19:00 Silver Wings, Feel the Rhythm táncbemutató (Népkert) 

20:00 „Bugaci határon” operett és nóta előadás (Népkert) 
21:00 Control Dance Show táncbemutató (Népkert) 

22:00 Dolly Roll koncert (Népkert) 
23:00 Mohácsi Brigitta koncert (Népkert) 

24:00 Tűzijáték (Község központ) 
24:00 Diszkó (Népkert) 
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A z Érsemjén központ-
jában megforduló 
helybéli vagy akár a 
faluba látogató ven-

dég már biztosan észrevette, 
hogy az iskola szomszédságá-
ban építkezési munkák kezdőd-
tek. A projekt lezárását követő-
en a helybéliek által (az egykori 
tanító neve után) csak Gyetkó 
iskolaként ismert épület hosszú 
megszakítás után ismét az okta-
tás szolgálatába állhat majd. 
A szóban forgó iskolát a 19. szá-
zadban építtette az érsemjéni 
római katolikus közösség a 
Nagyváradi Római Katolikus 
Püspökég anyagi támogatásá-
val. Erről az írásos források 
mellet az épületet alkotó téglák 
is tanúskodnak, amelyekbe a 
nagyváradi székes káptalan pe-
csétjét égették bele. Az épület 
utcára néző, nyugati, boltíves 
ablakokkal ellátott terme római 
katolikus kápolnaként műkö-
dött, míg az ettől keletre húzó-
dó épületrészt az elemi oktatás 
ellátását szolgáló osztálytermek 
alkották. 
Az 1948-al kezdődő, az egyházi 

ingatlanokra is kiterjedő állo-
mosítás a Gyetkó iskolát sem 
kerülte el. Bár 1968-1969 között 
a falu közössége új, emeletes 
iskolát épített az egykori katoli-
kus iskola közvetlen közelében, 
a régi iskolaépület még sokáig 
használatban maradt. A rend-
szerváltást követően karban-
tartóműhelyként és raktárként 
is használták. Később, a buka-
resti restitúciós bizottság dön-
tése alapján a helyi római kato-
likus közösség visszakapta az 
ingatlant, ami ekkorra már 
igen leromlott állapotba került. 
Ebből kifolyólag – és egyéb 
megfontolások alapján – 2012-
ben a plébánia eladta a helyi 
önkormányzatnak. 
A község elöljárói nem hagyták 
sorsára az épületet, felújítására 
pályázatot nyújtottak be az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap keretein belül mű-
ködő LEADER program Bihar 
megyei akciócsoportjához. A 
pályázat célkitűzéseinek meg-
felelően, a felújítást követően 
az épületben after school prog-
ram működik majd. Ennek lé-

nyege, hogy az iskolai oktatási 
program befejeztével a gyere-
kek, pedagógusaik felügyelete 
mellett, illetve az ő segítségük-
kel felkészülhetnek a követke-
ző napra, elmélyíthetik ismere-
teiket, ismét átvehetik a kevés-
bé megértett tananyagot. 
A vissza nem térítendő támoga-
tás mértéke 100.000 euró, azaz 
hozzávetőleg 440.000 RON, 
amit 24.000 euró el nem szá-
molható önerő egészít ki. A 
rendelkezésre álló keretből 
293,17 m2 alapterületet újíta-
nak fel. A munkálatokat a ter-
vek szerint 2015. szeptember 
végéig kell lezárni, azonban a 
kivitelezés végső határideje a 
támogatás folyósításának üte-
métől függően még módosul-
hat. 
A munkálatok befejeztével egy-
szerre legtöbb 40 gyerek része-
sülhet majd a kiegészítő oktatá-
si program nyújtotta előnyök-
ből.  
 

Csorba Sándor 

Megújul a Gyetkó  iskola  
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A z idei Vakációs Biblia-
hét július 13-19. között 
került megrendezésre 
Érsemjénben. Ahogy 

minden évben, idén is felekezet-
től függetlenül részt vehettek 
gyerekek és segítők egyaránt. Az 
előző évekhez hasonlóan az idén 
is nagy volt az érdeklődés, vagyis 
átlagosan 70-80 gyermek érke-
zett naponta a tevékenységekre, 
ami igen szép számnak mondha-
tó.  
A program főszervezője Csáki 
Márta, református lelkipásztor 
volt. Naponta hozzávetőleg 20-25 
önkéntes vette kezébe az irányí-
tást, mindenki tudta hol a helye 
és mi a feladata. A tevékenysé-
gek sikeréhez nagymértékben 
hozzájárult a segítők szorgalma, 
leleményessége, együttműködése 
és önzetlen munkája. De termé-
szetesen nem feledkezünk meg 
azokról sem, akik minden nap 
uzsonnával örvendeztették meg 

a gyermekeket. Minden nap ízle-
tes finomságokat fogyaszthattak 
a jelenlévők. A szervezők ezúton 
is köszönik a jólelkű adományo-
kat: pénzt és élelmiszert egy-
aránt.  

Napról-napra érdekes 
bibliai történetekkel ismerked-
hettek meg a gyermekek, de a 
kézműves-foglalkozás és a játék 
sem maradt el. A hét során olyan 
témák kerültek feldolgozásra, 
mint: Ki áll mögöttem? Ki áll 
mellettem? Ki áll körülöttem? Ki 
áll ellenem? Ki áll felettem?  

Minden nap egy közös 
áhítat nyitotta meg a szervezők 
és önkéntes segítők munkáját. 
Ezt követték a foglalkozások, 
melynek első felében a gyerme-
kek énekeket, történeteket és 
aranymondásokat tanultak, vala-
mint színdarabokat nézhettek. A 
foglalkozás második felében ke-
rült sor a játékra és a kézműves 
tevékenységekre. 

A Vakációs Bibliahét befe-

jezésére vasárnap a délelőtti is-
tentisztelet keretén belül került 
sor, ahol a gyerekek egy rövid 
bemutatót tartottak a gyülekezet 
előtt a teljes héten tanultak alap-
ján. Összességében egy nagyon 
áldásos hetet zárhattunk és 
mindezért köszönet és dicsőség a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak és 
az ő Atyjának!  

Közreműködtek: Bányai 
Dávid-László, Czifra Emőke, Ele-
kes Anita, Garbacz Panna, Gazsi 
Ákos, Geszti Richárd, Horváth 
Anita, Jerovszky Vivien, KE-
RESZT URI Bobi Szilárd, 
Kereszturi Zsuzsanna, Kécz Má-
té, Kupás Gitta, Láposi Ádám, 
Nagy Bettina, Oláh Alexandra, 
Oláh Tamás, Sütő Szabolcs, Sza-
bó Boglárka, Turucz Imola, Var-
ga Anikó illetve Adorján Ilona, 
Ari Katalin, Badar Annamária és 
Vasvári Katalin tanító nénik. 
 

Badar Annamária  
tanító néni és önkéntes segítő 

Beszámoló az érsemjéni 
Vakációs Bibliahétről 
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R eményik Sándor 
gondolatait idéz-
ve, de mégis bízva 
a viszontlátás re-

ményében, ezen ősi temp-
lomunk falai között próbá-
lunk búcsút venni falunk és 
református egyházunk két 
nagyra becsült tagjától. Két 
olyan embertől, akik min-
denkor csöndben és békében tet-
ték a dolgukat, ami nem is volt 
olyan könnyű, de annál szebb és 
magasztosabb. Türelemmel, ki-
tartással az elhivatottság szintjén 
végezték a munkájukat, a költő-
tanító Hajdu Zoltán szavai szerint 
„gyermekszívek makacs ostrom-
lói” voltak. Négyévente kerültek 
ki a kezük alól, értelmes, életre-
való, viselkedni tudó kis ember-

kék. Példaként álltak a falu népe 
előtt, ha kellett vigaszt, bátorítást, 
tanácsot adtak. Az itt eltöltött öt 
évtized alatt megismerték a falu 
kicsinyeit és nagyjait, tudták 
ügyes-bajos dolgaikat és lehetősé-
gük szerint orvosolták azokat. 
Igazi néptanítók voltak, akiknél a 
becsület, lelkiismeret, Isten szere-
tetére való nevelés többet ért a 
pénznél, vagyonnál. Nyugdíjas 

éveikben is meg-
maradtak azok 
az értékek, ame-
lyeket sok-sok év 
alatt gyűjtöttek: 

a csillogó gyermektekintetek, a 
szülőkké vált felnőttek és a 
nagyszülőkké lett volt tanítvá-
nyok nagyrabecsülése és tisz-

telete. Vasárnaponként, a 
templomból kilépve, a meleg 
kézszorítások, a „Békesség Is-
tentől” köszöntések, még na-
gyon sokáig a fülünkbe és lel-
künkbe visszhangoznak.  

Ez alkalommal köszönjük meg 
református közösségünk és az 
egész falu nevében áldásos mun-
kájukat, mit tanítóként, főgond-
nokként és főként emberként tet-
tek. Kívánjuk, hogy életüket to-
vábbra is kísérje a hit és Isten 
gondviselő szeretete.  
Most elengedjük a kezüket, de az 
újabb kézszorítás reményében 
állunk meg ezután is a templo-
munk bejáratánál, ahol reméljük, 
még sokszor felhangzik ajkukról 
az ismert köszöntés „Békesség 
Istentől!”  

Búcsú a Varga házaspártól 

E lőző számunkban vett 
búcsút falunk lakosai-
tól, öt évtized után a 
Varga házaspár. Akkor 

megindokolták távozásuk okát, 
mi pedig április 26-án búcsúz-
tunk el tőlük a református temp-
lom falai között. Megköszöntük 
kitartó, fáradhatatlan munkáju-
kat, amit évtizedeken át végeztek, 
mint tanítók, egyháztagok és nem 
utolsó sorban, mint emberek. Fáj-
dalmas búcsú volt ez mindkét 

részről. A temp-
lom padjai meg-
teltek három ge-
neráció tagjaival, 
és hulltak a 

könnyek idősebbek és fiatalok 
szemeiből egyaránt. Nem is cso-
da, hisz itt voltak fiatal pályakez-
dők, itt tanítottak sok-sok éven át, 
már azóta nagyszülőt, szülőt és 
gyereket. Pedagógusi és emberi 
helytállásuk az egész falu előtt 
példa volt. Mindig lehetett rájuk 
számítani, ismerték szinte min-
den család ügyes-bajos dolgát, 
bármiben tudtak tanácsot adni és 
mindig igyekeztek a megfelelő 
útra terelgetni a hozzájuk fordu-

lókat. Megjelenése óta ennek az 
újságnak is munkatársai voltak: 
tanító néni hasznos tanáccsal lát-
ta el a háziasszonyokat, tanító 
bácsi pedig történelmi cikkeivel 
adott ízelítőt a magyarok törté-
nelméről. Ezért gondoltuk úgy, 
hogy az újságban próbálunk meg-
emlékezni, és még egyszer hálán-
kat kifejezni az áldozatos munká-
ért. Az egész falu érdekében tet-
ték azt önzetlenül, kötelességtu-
dattal párosult szeretettel. Ezúton 
kívánunk nekik minden elképzel-
hető jót, erőt, egészséget! Tanító 
néni, Tanító bácsi, köszönjük! 

Adorján Ilona,  
Ursui Gyöngyi  

Köszönjük! 

„Viszontlátásra! 
Mondom és megyek 
Robognak vonatok és életek 
Itt belül valami megremeg, mert 
Nem tudom -  
soha nem tudhatom - 
Hogy szorítom-e még azt a kezet 
Amit most elengedek.”  
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A z elmúlt évben cen-
tenáriumi évforduló-
ra emlékeztek szerte 

a világon. 1914. július 28-án az 
Osztrák-Magyar Monarchia ha-
dat üzent Szerbiának, amivel 
gyakorlatilag kezdetét vette a 
négy évig tartó, az emberiség 
történetében korábban nem 
ismert emberi és anyagi áldo-
zatokkal járó (első) világhábo-
rú. Az egyetemes magyarság 
számára is borzalmas pusztítá-
sokat hozó háborúnak nem 
csak lefolyása, de következmé-
nyei is súlyos csapásokkal súj-
tották megyénk és községünk 
családjait is. Azok, akik megél-
ték, vagy akiknek még szülei 
mesélhettek a megélt borzal-
makról, tudják, mit jelentett az 
első világégés. A fiatalabb gene-
rációknak azonban a háború 
talán csak évszámokat, veszte-
ségi statisztikákat, száraz törté-
nelmet jelent. Nem sebeket tép, 
vagy gyűlöletre nevel az, aki a 
háború hősei előtt fejet hajtva 
emlékezni hívja a ma társadal-

mát: az 1914-1918 között hadba 
hívott apák, férjek és fiúk ab-
ban a hitben adták életüket a 
háború legvéresebb csatatere-
in, hogy utódaik szebb, béké-
sebb világot örökölhetnek 
majd. 
A megye kulturális életében 
már több éve szerepet vállaló, a 
Tanoda Egyesületet vezető, lel-
kes, nagyváradon élő és dolgo-
zó házaspár, Kecse Attila és 
Gabriella úgy érezte, kötelessé-

gük megszólítani a 21. század 
emberét is, és emlékeztetni 
mindarra, ami ezelőtt száz év-
vel alapjaiban rengette meg 
világunkat. Kecse Attila már 
több évtizede gyűjti a háborús 
relikviákat, kitartásának és ál-
dozatvállalásának köszönhető-
en egyesületük gyűjteménye 
mára már több száz darabot 
számlálhat. Mindezt egy ván-
dorkiállítás keretében, a Tano-
da Egyesület, a Szacsvay Aka-
démia és a Bihari Napló szerve-
zésében a Bihar megyei publi-
kum elé kívánja tárni, megmu-
tatva mindazt, amiről a tárgyak 
mesélhetnek: hősiességről, ki-
tartásról, önfeláldozásról, 
olyan értékekről, amire ma is, 
épp, mint száz evvel ezelőtt, 
ismét óriási szükség van.  
A vándorkiállítás érmihályfalvi 
és érkörtvélyesi bemutatását 
követően 2015. május 28-án 
Érsemjénbe érkezett, ahol a 
Fráter Lóránd Művelődési Ott-
honban rendezték be. Az ér-
deklődők a művelődési ház 
emeleti termében egy hónapig 

Bakasors - kiállítás, az első világháború emlékére  

A vesztes 
háborúból, 
ha a gerinc 
nem törött el, 
új, győztes 
nemzedékek 
születhetnek. 
 
Bertók László  
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díjmentesen látogathatták a 
tárgyi emlékekben gazdag ki-
állítást. 
Az ünnepélyes megnyitó Balá-
zsi József, Érsemjén község 
polgármesterének beszédével 
kezdődött, aki a Kazinczy Fe-
renc Általános Iskola igazgató-
jának, Nagy Mirelának adta át 
szót. Az ötletgazda házaspár 
részéről Kecse Gabriella szó-
lalt fel, akit Szabó Ödön parla-
menti képviselő követett. Az 
ünnepi beszédek elhangzását 
követően a helyi iskola diákjai 
tartottak ünnepi műsort, 
melynek összeállítását Kiss 
Katalin magyar szakos tanár-
nő vállalta magára. Az iskolá-
sok műsora után Baghiu 
(Vadász) Mónika zenetanárnő 
és Sütő Szabolcs, az Ezüstperje 
néptánccsoport frontemberé-
nek tolmácsolásában katona-
dalok csendültek fel, majd a 
részletes tárlatvezetés után, a 
jelenlévők megkoszorúzták a 
Kazinczy parkban található 
világháborús emlékművet. 
A látogatók több, mint 200 da-
rab, első világháborús kötődé-
sű, eredeti tárgyat, illetve ko-
rabeli fényképet, dokumentu-
mot tekinthettek meg, köztük 
olyan hagyatékokat is, ame-

lyek a sajtóban közétett felhí-
vásra érkeztek. Érdeklődők-
ben nem volt hiány, hiszen 
magára a megnyitóra is közel 
százan voltak kíváncsiak, az 
interaktív, a kiállítás látogatá-
sa során megtartott történe-
lem órákon keresztül pedig 
több, mint ötszáz látogató ke-
reste fel a kiállítást.  

Akinek esetleg nem si-
került még megnéznie a szá-
mos érdekességgel kecsegtető 
tárlatot, azt talán érdekelheti, 
hogy még folyó év szeptembe-
rében Székelyhídon is meg-
szervezésre kerül.  

 
Csorba Sándor 
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A z Ezüstperje nép-
tánccsoport 10. jubi-
leumi ünnepségével 
bearanyozta az év 

elejét, de az ünneplés után nem 
volt idejük szabadságra vonul-
ni, sem tavasszal sem pedig 
most nyáron. A felnőtt és a 
gyermekcsoport (ami már ifjú-
sági csoporttá nőtte fel magát) 
felváltva viszi a magyar nép-
tánc örökséget különböző kul-
turális rendezvényekre. 

A tavasz ünnepét a Húsvé-
tot, szülőfalujuktól nem messze 
ünnepelték táncos mulatsággal, 
ezáltal eleget téve az 
érkörtvélyesi néptánccsoport 
meghívásának. Nem sokkal ez 
után, azaz április 18-án mind-
két csoport elindult ki határon 
belül, ki határon kívülre. Az 
Érkeserűben szervezett Szám-
adó Ernő szavalóverseny díjki-
osztó gáláját az ifjúság, míg a 
fülöpi Gasztrofesztivált a fel-
nőtt csoport tánckoreográfiái 
színesítették. 

Május hónapban megyén-
ken kívüli meghívásnak tett ele-
get a csoport, az Egri-i Orgona-
fesztivál Nemzetközi 
Néptánctalálkozón (Szatmár 
megye), ahol mintegy 20 nép-
tánccsoport között léptek szín-
padra felnőttjeink. Egy hét múl-
va már mindkét csoport az 
érmihályfalvi Nyíló Akác alkal-
mával megrendezett 
néptáncgálán lépett színpadra. 

A nyár első fellépése a jól 
megszokott érsemjéni Fráter 
Lóránd Művelődési Otthon 
színpadán volt, ahol egy előze-
tesen bejelentkezett debreceni 

diákcsoportnak tartottak bemu-
tatót a község kulturális élete 
kapcsán. Június végén a Ma-
gyarországon igen elterjedt Mú-
zeumok éjszakája elnevezésű 
rendezvényen vettek részt, fel-
lépői voltak a Létavértesen 
megrendezett programnak. Az 
egyik kiállító terem szegleté-
ben, a kalotaszegi tiszta szobá-
ban szívesen fotózkodtak és 
gyönyörű viseleteik kiválóan 
illeszkedett a kiállításhoz. Júni-
us hónapot az ifjúság fellépése 
zárta Micskén, a Partiumi 

Néptánctalálkozón, ahol az 
érsemjéni néptánccsoport már 
nagyon sok éve állandó meghí-
vott. 

Az igazi nyári kánikula bi-
zony próbára teszi a táncoso-
kat, így volt ez a júliusi hónap-
ban is, mert a nagy hőségben is 
a viseletet bizony viselni kell. 
Kellemes fellépési helyszín le-
het egy légkondicionált terem, 
amely meg is adatott két alka-
lommal az érkeserűi Művelődé-

si Otthon avatóünnepségén és a 
mónospetri-i Arató bálon. A jú-
liusi hónap a Legenda c. táncjá-
ték bemutatásával zárult, mely 
része volt a hajdúnánási Haj-
dúk Hete rendezvénynek. A ké-
ső esti előadás utáni vendégfo-
gadás már az augusztus 1-t érte, 
s mire a táncosokkal 
Érsemjénbe begördült az autó-
busz a falu apraja-nagyja már 
többször is megfordultak álma-
ikban.  

A késői vagy a hajnali 
lefekvést nem a nagy pihenés 

követte, mert reggel korán a 
felnőtt csoport tagjai kikapcso-
lódás és pihenés végett a ma-
gyarországi szentannapusztai 
Sándor-tanyára utazott, ahol 
csendes nyugodt környezetben 
töltötték a hétvégét. A felhőtlen 
szórakozás mellett jutott idő a 
további meghívások, fellépések 
megbeszélésére is, melyek kitöl-
tik a nyári és őszi hétvégéket.  

Sütő Szabolcs 

Az Ezüstperje nyári tevékenységeiből 
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E zen újságcikk olvasá-
sakor már óvodás is 
és pedagógusaik is 
megérdemelt vakáció-

jukat töltik. 
Kivételt képeznek a napközibe 
járó gyerekek és az őket felü-
gyelő helyettesítő óvónők.  
De még mielőtt vakációra men-
tünk volna sok és érdekes tevé-
kenységben és foglalkozásban 
volt részünk. A nagycsoportos 
ovisok dicséretet érdemlő tánc-
cal léptek fel a május 24-én 
megrendezésre került jótékony-
sági bálon. Egy részletet adtak 
elő Kálmán Imre Csárdáskirály-
nő című operettjéből. 
A bál bevételéből egy felejthe-

tetlen és élményekben gazdag 
délelőttöt töltöttek el a gyere-
kek.  
A tanév végén mindenik cso-
port nagy igyekezettel és szor-
galommal készül az évzáró mű-
sor elsajátítására. Színdarabok-
kal és táncokkal búcsúztatták 
az elmúlt tanévet. 
A nagycsoportosok elballagtak, 
búcsút intettek pajtásaiknak, 
óvodájuknak és kedves óvó né-
niiknek. Őket már ősszel nagy 
szeretettel a tanító néni fogja 
várni az iskola kapujában. Eh-
hez kívánunk nekik sok szeren-
csét és kitartást! 

Tămaș Éva 
óvónő 

Készülődés az évzáróra  

Tevékenységek a nyári napfényben 

I skolánk a tavaszi és nyári 
hónapokban is bővelke-
dett tevékenységekben. 
Április elején az „Iskola 

másként” hét vette kezdetét. 
Ezen a héten tanulóink nem a 
megszokott tanórákon vettek 
részt, hanem színesebbnél szí-
nesebb tevékenységeken mutat-
hatták meg tenni akarásukat. 
Volt itt környezetvédelem, tánc-
oktatás, kulturális vetélkedő, 
filmvetítés, a költészet napjá-
nak megünneplése, kerékpár-
verseny és focibajnokság. 
Ugyancsak áprilisban tartottuk 
meg a „Föld napját”, amelyen 
minden osztály nagy buzgalom-
mal vett részt. Diákjaink plaká-
tokat, hirdetőtáblákat és újra-
hasznosítható tárgyakat készí-

tettek, kihangsúlyozva Földünk 
fontosságát. 
Májusban több tevékenységet 
szerveztünk. Az első az „Európa 
napja” volt. Erre a napra min-
den osztály bemutatót készített 
egy európai országról, a tanu-
lók részt vehettek egy vetélke-
dőn, amelyet az iskolánk udva-
rán aszfaltrajz követett. 
Amikor a Bakasors című had-
történeti kiállítás megérkezett 
Érsemjénbe, diákjaink és peda-
gógusaink nagy érdeklődéssel 
tekintették meg. 
Közben iskolánk szorgalmasan 
készült a már hagyománnyá 
vált „Együtt a gyermekekért” 
jótékonysági est megszervezé-
sére. Az est sikerének érdeké-
ben a diákok, pedagógusok és 

iskolánk dolgozói egyaránt ki-
vették részüket. Volt, aki rövid 
produkcióval készült, volt, aki a 
szervezésben jeleskedett vagy 
éppen süteményt árusított. A 
fáradtságos munka meghozta 
gyümölcsét, nézőinknek és 
nagylelkű támogatóinknak kö-
szönhetően remek gyermekna-
pot szervezhettünk a bevétel-
ből. 
A gyermeknap megszervezésé-
re júniusban került sor. A nap 
programjának összeállításában 
próbáltuk figyelembe venni ta-
nulóink kívánságait. Eme kí-
vánságokra figyelve volt: lég-
vár, airsoft bemutató és Play 
Time koncert. Diákjaink nagy 
lelkesedéssel próbálgatták a 
fegyvereket, miközben egy ré-
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szük visongva csúszdázott. A 
hangulat a koncert alatt lé-
pett a tetőfokára, amikor ta-
nár és diák együtt tapsolt a 
jól ismert slágerekre. Fárad-
tan, de élményekkel gazda-
gon térhettünk haza e nap 
után. 
A tanév utolsó tevékenysége 
a nyolcadik osztályosok elbal-

lagása és az évzáró volt. A 
hetedik osztályosok igazán 
kitettek magukért: az osztá-
lyokat ízlésesen feldíszítették 
és megható búcsúztatót készí-
tettek zenetanárnőjük segít-
ségével. 
Az évzáró folyamán a tanu-
lásban jeleskedő diákok átve-
hették a megérdemelt juta-

lomkönyveket és okleveleket. 
Bár a vakáció már beköszön-
tött, ezúton is kívánunk diák-
jainknak és pedagógusaink-
nak kellemes pihenést és él-
ményekben dús vakációt. 
 

Máté Tünde 
tanítónő 
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V égre megérkezett a 
várva várt nyári 
vakáció! 
Mindenki a jól 

megérdemelt szünidőt élvezi, 
tanár, diák csak az utcán ta-
lálkozik egymással, de azt is 
csak néha-néha. Nincs könyv, 
lecke, házi feladat… Majd 
szeptemberben, addig pedig 
még nagyon sok időnk van. 
 Júniusban, mikor befe-
jeztük a tanévet azt mondo-
gattuk, milyen hamar eltelt. 
Pedig akkor, mikor görgettük 
magunk előtt a tanulással, 
feleléssel, dolgozatírással teli 
heteket, úgy éreztük, sosem 
lesz vége. Leginkább az utol-
só három hét telt nehezen, 

mikor a közeledő vakáció iz-
gatott türelmetlenségét fokoz-
ta a szűnni nem akaró káni-
kula. És mégis, milyen tartal-
mas év volt ez! Telis-teli él-
ményekkel, programokkal, 

szórakozással és fontos ese-
ményekkel! 
Különösen így volt ez a tanév 
utolsó harmadában. A jó idő-
vel a kedvünk is jobbá lett, s 
alig tértünk vissza a húsvéti 
pihenőről, máris belepottyan-
tunk az „Iskola másképp - 
Hogy többet tudj, hogy jobb 
legyél” elnevezésű hetes 
programsorozatba. 
Volt ezen a héten minden, 
kezdtük Sportnappal, másnap 
néptánccal folytattuk, 
kézműveskedtünk, megis-
merkedtünk a közlekedési 
szabályokkal, meglátogattuk 
a pékséget, a könyvtárakat, a 
helyi cipőgyárat, a falumúze-
umot, a helyi nevezetessége-
ket. Szép, tartalmas hetünk 
volt.  
Április 24-én a Föld Napját 
ünnepeltük. Tematikus plaká-
tokat készítettünk, beszélget-
tünk a környezetvédelem 
fontosságáról és csapatjáté-
kot szerveztünk e témával 
kapcsolatosan. 
Ennek mintegy folytatása volt 
hamarosan május 11-én a 
„Madarak és fák napja”.  
Május 22-én, este tartottuk 
az „Együtt a gyermekekért” 
jótékonysági estünket, ahol 
a I-IV. osztályok minden ta-
nulója fellépett tánccal, ének-
kel. Külön köszönet a szülők-
nek is, akik részt vettek a szü-
lőkórusban, ezzel támogatva 
gyermekeiket egy progra-

„…csengők nem csenge-
nek, némák az iskolák…” 

És mégis, 
milyen 
tartalmas év 
volt ez!  
Telis-teli 
élményekkel, 
programokkal, 
szórakozással 
és fontos 
eseményekkel! 
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mokban gazdag Gyermeknap 
megszervezésében. Az itt ösz-
szegyűlt pénzből szerveztük 
meg aztán június 17-én a 
Gyermeknapot. Először Gyu-
ri bohóc érkezett meg Debre-
cenből, aki sok-sok lufi-kardot, 
s mindenféle más figurát haj-
togatott.  Ezt követően szintén 
Debrecenből érkezett hozzánk 
a Tompeti és Barátai elnevezé-
sű „játszótéri zenekar”. 
Tompeti és Csillagszemű élőze-
nés, interaktív koncertjükkel 
nagyszerű, igazi gyereknapi 
hangulatot teremtettek. Egy 
játszóház és egy ugráló vár is 

várta a legkisebbeket, akik iz-
gatottan tolongtak, hogy min-
dent kipróbálhassanak.  
 Végül pedig a Tanévzá-
ró ünnepség következett, 
hogy méltón fejezzük be a 
megkezdett munkát. A nagy 
iskola udvarán megtartott szo-
kásos ünnepség mellett, min-
den osztály a Kultúrházban 
zárta a tanévet egy, a szülők-
nek bemutatott kis műsorral. 

Azóta pedig a nyári 
szünidőnek is eltelt jó része. 
Már a Falunapokra készülhe-
tünk, hisz minden osztály szín-
padra áll augusztusban tán-

cokkal, énekekkel. Hagyo-
mány ez is, hisz ennek a prog-
ramnak örül legjobban a falu 
apraja-nagyja.  
Ekkor tanító, tanár és diákok 
újra találkozunk, szórako-
zunk, arcot festünk, kézimun-
kázunk, táncolunk csak éppen 
a Népkertben, nem az iskolá-
ban. Ez a nyár utolsó nagy ese-
ménye számunkra, s akárcsak 
a tanévről, azt fogjuk mondani 
szeptemberben a nyári vakáci-
óról is: „Milyen hamar eltelt!” 
 

Vanyó - Kecskés Éva Andrea 
tanítónő 
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Kazinczy fogságának évfordulójára 
„Az alkotó korszakok szellemi 
nagyjai ősüknek, sőt mintegy 
munkatársuknak érezték és di-
csőségükből adót vittek nevé-
nek. A nagy katasztrófák nem 
eltemették, hanem inkább fel-
tárták működésének nyomait, 
mint földrengéskor az omlások 
alól előtűnnek az alapok. Szüle-
tésének századik évében az 
osztrák önkényuralom alatt 
sínylő nemzedék mint a nemze-
ti feltámadás szimbólumát ün-
nepelte nevét s pályájában a 
szellem diadalát érezte az anya-
gi hatalommal szemben. Halálá-
nak ebben a századik évében a 
mi lesújtott nemzedékünk is 
mint a nemzet életerejének hal-
hatatlan képviselőjére tekint fel 
reája.” Az idézet Négyesy László 
„Kazinczy pályája” című művé-
ből származik, amely 1931-ben, 
Kazinczy születésének centená-
riumára jelent meg, és azért tar-
tottam helyénvalónak idézni, 
mert mi arra katasztrófára em-
lékezünk, amelynek következ-
ményei az óta is sújtanak ben-
nünket, és terhét nem tudjuk 
letenni. De emlékeznünk kell 
egy másik szomorú eseményre 
is, amelyet Kazinczy nemzetéért 
viselt el, fogságba esésének 220. 
évfordulójára. 
 Kazinczy életműve rend-
kívül változatos és nem lehet 
leszűkíteni csupán a magyar 
irodalom területén kifejtett ál-
dásos tevékenységére. Ő nyitott 
volt korának társadalmi problé-
máira is, és együtt az akkori ma-
gyar társadalom haladó egyéni-
ségeivel arra törekedett, hogy 
az Európában egyre erősödő 
reformkor eszméit elterjessze és 
megvalósítsa Magyarország te-

rületén. Mint író, 1789 után tu-
datosabban terjeszti a francia 
felvilágosítók eszméit és sorra 
fordítja le a francia és német 
kortársírók műveit. Alkotóan 
járul hozzá a kor művelődési 
problémáinak megoldásához, 
irányt szab a nyelvújítói törek-
véseknek, támogatja a kilencve-
nes évek elején kibontakozó 
akadémikus törekvéseket és a 
megszülető, állandósulásra tö-
rekvő magyar színpadi kultúrát. 
 Kazinczy nem csupán 
vallja a felvilágosodás eszméit. 
1791-től Bihar vármegye tábla-
bírája lévén, a megyei közgyűlé-
seken élesen szembeszáll a feu-
dalizmust védő írókkal, a me-
gyei reakcióval és a papsággal. 
Természetesnek tűnik, hogy 
amikor értesül Martinovics Ig-
nác mozgalmáról, Hajnóczy és 
Szentmarjay példáját követve ő 
is belép a Reformátorok Társa-
ságába és vállalja mindazt a ve-
szélyt, amelyet a titkos társaság-
ba való belépés jelentett. Marti-
novics az országot négy forra-
dalmi kerültre osztotta és élük-
re egy-egy igazgatót állított. Az 
ország keleti része élén Szent-
marjay állott, Kazinczy az ő köz-
vetlen alárendeltje volt. Kazin-
czynak az a szerep jutott, hogy 
megteremtse az erdélyi és a ma-
gyarországi jakobinusok közötti 
kapcsolatot. A magyarországi és 
erdélyi összeesküvők először 
1794-ben, Nagykárolyba talál-
koznak, gróf Károlyi József főis-
pán beiktatása alkalmával. Az 
öccse, Dienes, aki ebben az idő-
ben Bihar vármegye főjegyzője, 
itt ismerkedik meg a Martino-
vics-szervezkedéssel. Másik test-
vére, Miklós szintén szimpati-

zánsa a mozgalomnak és ezért 
le is tartóztatták, de bizonyíté-
kok hiányában 1795. május 17-
én, szabadon engedték. Kazin-
czy szabadkőművessége és kap-
csolata a marosvásárhelyi 
Nyelvmívelő Társasággal lehető-
vé tette, hogy az összeesküvés 
számára szimpatizánsokat 
nyerjen. A jakobinusi eszmék 
terjesztésében nagy előnyt je-
lent számára a népes Fráter csa-
láddal való rokoni kapcsolata is, 
akik Szatmár de, főleg Bihar 
megyében több településen ren-
delkeztek földbirtokokkal és 
igen kiterjedt baráti körrel. Így 
könnyen sikerül Szatmár, de 
főként Bihar megyében meg-
nyerni az összeesküvők nagy 
részét és minden bizonnyal deb-
receni híveit, így Csokonait is. 
Sándor Lipót nádor 1795. április 
3-án a következőket írja az ural-
kodóhoz „Legfőbb fáradozásom, 
hogy kikutassam az Erdélyre 
vonatkozó kapcsolatot, gyanú-
okok és nyomok vannak, de 
még nem látok tisztán, különö-
sen mivel az itt lefogott Kazin-
czy, ki sokáig volt Erdélyben, s 
hitelt érdemlő értesítések sze-
rint a katekizmust terjesztette, 
makacsul tagad”. 
 Kazinczy jakobinizmusá-
nak jellemző vonása, hogy a 
nemzeti függetlenségért vívott 
harcban hangsúlyozott szerepet 
kap a nemzeti nyelv és művelő-
dés kifejlesztése. Az ő világnéze-
ti fejlődésében ebben az idő-
szakban a magyar nyelv megújí-
tásáért, a haladó tartalmú nem-
zeti irodalom megteremtéséért 
vívott szenvedélyes harc állott.  
 Martinovics a jakobinus 
mozgalom megszervezésében 
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két titkos társaságot létesített: 
- Reformátorok Társaságát és a 
Szabadság és Egyenlőség Társa-
ságát. 
- A Reformátorok Társasága – 
ennek volt tagja Kazinczy is –azt 
a felelősség teljes feladatot kap-
ta, hogy kirobbantsa a forradal-
mat és fegyveres felkeléssel 
megdöntse a Habsburgok ural-
mát, ezt követően pedig létre 
hozza a szövetséges köztársasá-
gokat. A szövetséges köztársasá-
gok területein élő lakosok nyel-
ve lett volna az illető köztársa-
ság hivatalos nyelve, így bizto-
sítván az együtt élő nemzetek 
egyenjogúságát  

- A Szabadság és Egyenlőség 
Társasága, arra lett volna hivat-
va, hogy a fegyveres felkelés 
győzelme után végre hajtsa a 
polgári demokratikus forradal-
mat. 

 A Martinovics vezette 
összeesküvést azonban korán 
felfedezték, vezetőit kivégezték 
és az egész mozgalmat csírájá-
ban elfojtották. Kazinczyt 
1794.december 14-én tartóztat-
ták le, apja Alsó-Regmec-i birto-
kán. December 19-én éjjel ért 
Budára fogoly társaival: decem-
ber 29-én kihallgatták bizonyos 
„forradalmi káté” terjesztése 

miatt. A kihallgatások folytatód-
tak, 1795. február 23-án Kazin-
czyt a királyi tábla elé állítják. 
Ugyan ez év május 8-án felol-
vassák előtte a királyi tábla ha-
tározatát:pallosra és jószágvesz-
tésre ítélték. Május 16-án ezt az 
ítéletet helyben hagyta a hétsze-
mélyes tábla is. A halálos ítéle-
tet azonban a királyi kegyelem-
nél fogva börtönbüntetésre vál-
toztatták „míg vétkességök ele-
gendő próbái rájok bizonyul-
nak.”Szeptember 26-án Kazin-
czyt társaival Budáról Brünnbe 
vitték várfogságba. 1796. január 
6-án a Brünn melletti fenyítő-
házba szállítják át a rabokat. 

1796. augusztus 22-én Bihar 
vármegye Várad Olasziban, 
Beöthy László főispán elnöklete 
alatt tartott közgyűlésén, a stá-
tusok levélben fordultak a kirá-
lyi főherceghez, hogy közben 
járását kérjék a foglyok szabad-
lábra való helyezéséért. A kére-
lem azonban eredménytelen 
volt, sőt még válasz sem érke-
zett rá. 1799. január 22-én Kuf-
steinbe helyezik át a rabokat. A 
francia sereg közeledtére 1800. 
június 30-án Pozsonyon és Pes-
ten keresztül érkezik fogságá-
nak utolsó állomására Munkács-
ra. Innen szabadul 1801. június 

28-án, hét és fél év, pontosab-
ban kétezer-
háromszáznyolcvanhét börtön-
ben eltöltött nap után. A börtön-
évek alatt Kazinczy a lehetősé-
gekhez mérten folytatta munká-
ját, olvasta és fordította a fran-
cia és a német irodalom klasszi-
kusait. Ezeket a fordításokat 
szabadulása után megpróbálja 
megjelentetni. 1812. elején Köl-
csey akadémiai emlékbeszédé-
ben a következőképpen jellemzi 
ezt az időszakot: „A mi bará-
tunk búban mint örömben, két-
ség mint remény közt, saját ide-
áljához hű maradt, és a brünni 
erősségben, mint a kufsteini 

hegyormon, s a munkácsi vár 
falai közt szerelme a nyelvhez 
nem kisebbedék. Ott, a vigaszta-
lástól üres magányban, érlelte ő 
meg a nagy gondolatot: újító 
változást hozni a nyelvbe: s ez 
által ízlésünknek, gondolkozá-
sunk módjának s tudományi 
mivelődésünknek más és nagy 
befolyású utat mutatni.” 
 
Elhangzott a 2014-es Kazinczy 
emlékünnepségen. Folytatás a 
következő számban. 

 
Csorba Terézia 

ny. tanárnő 
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Bánházi Tibor emlékkupa  

I dén harmadik alkalom-
mal került megrendezésre 
a Bánházi Tibor emlékére 
rendezett mini focibaj-

nokság, amit sikerült hosszabb 
idejűre megrendezni az eddigi-
eknél. A szervezők felhívására 
kilenc csapat jelentkezett, úgy 
községi szinten, mint a kör-
nyékbeli településekről. 
Érsemjénből az Old Boys, Főnix 
és a Deportivo a környező tele-
pülésekről Amasport 
(Érmihályfalva), Másnaposok 
(Érmihályfalva), Squad 
(Érmihályfalva) valamint Kere-
ki, Éradony és Tarcsa csapatai. 
Debrecenből hívott játékveze-
tők vezényelték le a torna mér-
kőzéseit, név szerint Bak Sán-
dor és Erdei Sándor. A meccse-
ket vasárnaponként játszották a 
lelkes amatőrökből álló csapa-
tok. Szép számban voltak nézők 
is, akik nagyon sokat segítettek 
kedvenc csapataiknak felállni 
egy-egy nehezebb pillanatban 
vagy épp együtt ünnepeltek a 
győztes gól után. A kilenc hétvé-
gén át tartó bajnokság szoro-
sabbra sikerült, mint azt elő-
ször gondoltuk volna. Az első 5-
6 csapat között minimális pont-

különbség volt egészen a végé-
ig. A mezőny eléggé kiegyenlí-
tett lett, azok a csapatok is ké-
pesek voltak meglepetést okoz-
ni, akikre nem is számítottunk, 
legbelül azonban mindenki ar-
ra várt, hogy a baráti foci társa-
ságok megszorongassák az ösz-
szeszokott és rutinos csapato-
kat. A kupa sorsa az utolsó for-
dulóban dőlt el. A Tarcsa, Kere-
ki és Éradony hármas volt az, 
akik közül kikerült végül a 
győztes. Mivel mindhárman túl 
voltak az egymás elleni mérkő-
zéseken feszülten figyelték az 
ellenfelek mérkőzéseit. A helyi 
fiatal játékosok alkotta 
Deportívó és Tarcsa utolsó mér-
kőzésén billent el végül a mér-
leg nyelve. A Deportivo győzel-

mével a sorrend a következő 
lett: az első helyen Kereki vég-
zett 19 ponttal, mivel megverte 
a második helyezett Éradony 
csapatát, aki szintén 19 ponttal 
zárt, harmadik helyezett az 
Amasport csapata lett, akik az 
utolsó előtti fordulóban még az 
élen álltak. A legjobb helyi csa-
pat a Deportivo lett, ők az ötö-
dik helyen zárták a kupát. 
 Szeretnénk hagyományt 
teremteni és minden évben a 
lehetőségekhez mérten megren-
dezni ezt a kis „házi” bajnoksá-
got. Köszönetet szeretnék mon-
dani mindenkinek, akik nélkül 
e torna nem jöhetett volna lét-
re: az érsemjéni Polgármesteri 
hivatalnak, Balázsi József pol-
gármester úrnak, hogy a ren-
delkezésünkre bocsájtotta a 
sportcsarnokot, a csapatoknak, 
akik részt vettek az tornán, a 
szurkolóknak, hogy buzdították 
kedvenceiket, a szervezőknek 
és végül, de nem utolsó sorban 
a feleségeknek és barátnőknek, 
akik kilenc vasárnapon át elen-
gedték a férfiakat „már megint 
azt a hülye labdát rúgni”.  
 

Fülöp Róbert 
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A szamár meg az oroszlán 

E gyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, 
ahol a kis kurta farkú malac túr – volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lás-
son országot-világot. Amint megy, mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az 
oroszlán erősen a szamarat, mert még ilyen nagy fülű állatot nem látott világon való éle-

tében, s kérdi tőle: 
– Hát te ki vagy s mi vagy, te füles? Azt mondja a szamár: 
– Iá! Iá! Én a bárányok királya vagyok.  
– No bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássuk, melyik erősebb! Itt van egy fa, ni! Húzd le 
annak a tetejét a földre.  
– Húzd le elébb te – mondotta a szamár –, aztán én is lehúzom. 
Az oroszlán nagyot ugrott, derékon kapta a fát, s lehajlította a földre. 
– Hisz ennél én többet tudok – mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa 
tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy eldobta a sza-
marat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. 
Éppen egy bokor tövébe esett a szamár; ott guggolt egy nyulacska, azt estében agyonütötte. Felkap-
ta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal. 
– Látod-e? Ilyen erős vagyok én! 
 Az oroszlán egy kicsit elszégyellte magát, de mégis azt mondta: 
– No, próbáljunk még egyet! 
     – Én nem bánom – mondta a szamár –, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet 
hátracsapom, akkor még csak fél haragban vagyok, de mikor a másik fülemet is hátracsapom, ak-
kor szaladj, amerre látsz, mert különben vége az életednek. 
"Hej – gondolta az oroszlán –, ennek fele sem tréfa!" Azzal uccu, nekirugaszkodott az erdőnek, sza-
ladt, ahogy tudott. Amint szalad, jön szembe vele egy farkas. 
– Hát te hová szaladsz, oroszlán? 
– Jaj, ne is kérdezd! Találkoztam a bárányok királyával, s azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra-
csapja, akkor csak fél haragban van, de ha a másikat is hátracsapja, vége az életemnek. 
– De már én szeretném látni azt az állatot – mondotta a farkas. Gyerünk vissza, ketten csak elbí-
runk vele. 
– Nem megyek én – mondta az oroszlán. 
– Ne félj, csak gyere. Csinálok egy nyírfagúzst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt 
halunk, ne félj! No, ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúzst csinál, bele-
dugják a nyakukat, mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meg-
látja őket, s hátracsapja az egyik fülét. 
– Látod-e – mondja az oroszlán –, az egyik fülét már hátracsapta, forduljunk vissza, amíg csak fél 
haragban van. 
– Gyere csak, gyere – biztatta a farkas –, ne félj tőle! 
Egyet-kettőt lép az oroszlán nagy nehezen, de mikor a szamár a másik fülét is hátracsapta, hirtelen 
megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladt esze nélkül. 
Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzs a nyakát, hogy felfordult. 
Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt vele. A farkasnak ki volt tátva a szája, s az 
oroszlán azt hitte, hogy rávigyorog, nevet az ő gyávaságán. 
Mondta az oroszlán: 
– Hiszen neked nevetség, de nekem ijedség! 
Azzal otthagyta a farkast, hátra sem mert nézni, világgá szaladt. 
Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
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