Jézust várva

Í

me, a szűz fogan mehebe, fiűt
szűl, akit Immanűelnek neveznek, ami azt jelenti: velűnk az
Isten” Mt.1,23
Olyan idoket elűnk sajnos,
amikor a mai emberben megkerdojelezodhet, valoban velűnk az Isten?! De nemcsak a maban elo ember kerdezhet hasonlot, hiszen az
Oszovetsegi tortenetek egyikeben
a bűzat cseplo Gedeon is ezt kerdezi az ot meglatogato angyaltol:
„Ha velűnk az Úr miert tortenik
rajtűnk mindez?”(Bir.6) Sok ilyen
kerdes hangzik el ma is, hiszen
barhova emeljűk fel a tekintetűnket, mindenhol csak a nyomorűsag
latvanyaval es kovetkezmenyeivel
talalkozűnk.
Karacsonyhoz kozeledve,
mintha nem a szabadíto Krisztűsvarasban elne a keresztyen vilag,
hanem a felelmekben es aggodalmakban.
Krisztűs azert jott, hogy minket
megvaltson bűneinkbol. Az Immanűel nev azt jelenti: velűnk az Isten.
O kozeli kapcsolatba akar kerűlni

velűnk, hogy megismerjűk Istent.
Életűnk legaprobb reszleteiben is
jelen akar lenni, nem azert mintha
nem ismerne dolgainkat, kűszkodeseinket. Jol ismer mindent, amiben elűnk es vagyűnk. A „velűnk az
Isten” azt jelenti, hogy Isten bensoseges kapcsolatba akar kerűlni veVelünk az Isten!
Wass Albert: Látható az Isten
(Parafrázis)
Oszben, tavaszban, telben,
nyarban,
kikeletben, viragnyílasban,
gyermeki arcban, szoke tincsben,
ahol a Hold van, ahol a Nap,
ahol a vilag, csak egy darab,
barhova megy, ott az Isten.
Percnyi letűnk terhe alatt
nincsen egy ropke pillanat,
amikor ne lenne velűnk, hogy
intsen.
Szornyű sorsű, aki latasara vak,
s szemet takarja dicsfenye elott;
ki csak akkor latja meg ot,
mikor leszall az orok alom,
íteletre harsan a kűrt,
s mint Bíro elott kell megalljon!
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lűnk, egy olyan eletet kínal, amiben
erosnek, szabadnak erezheted magad. Szeretne, hogy betoltsd azt a
rendeltetest, amit neked szant.
Az űnnepben es hetkoznapokban
egyarant vezetni akar, űgy, hogy
kozben felfrissűlj es rendszeresen
megűjűlj. Azt, hogy milyen mely es
bensoseges a kapcsolatűnk Istennel,
azt
a
Vele
valo
„beszelgetesűnk” merteke hatarozza meg.
Ha meg akarjűk erezni, hogy
„velűnk az Isten”, ahhoz az elso
lepes az, hogy Feleje fordítjűk tekintetűnket, fűleinket es hallgatűnk Ra. Ha el tűdsz csendesedni
testverem, szolni fog hozzad. Élmondja neked, mennyire szeret
teged. Hallgass Ra, kovesd eleted minden napjan. A karacsony
azert adatott, hogy megszabadűlt
gyermekei lehessűnk az Istennek,
a vilagban dűlo minden gond es
baj ellenere.
Istentol aldott űnneplest kívanok
mindenkinek!
Csáky Márta
reformatűs lelkipasztor

A

A közösséget szolgálni

z olvasok biztosan egyet
ertenek abban, hogy az
eppen aktűalis gazdasagi
helyzettol fűggetlenűl – a rendszervaltas ota – kozsegűnkben evrol
evre kisebb-nagyobb berűhazasok
tevodnek egymas űtan így, aprobb
vagy nagyobb lepesekkel hozzajarűlva a kozseget alkoto telepűlesek
elsosorban infrastrűktűralis jellegű
fejlodesehez.
Bar ezekbol a fejlesztesekbol a
Baranto sem marad ki, termeszetesen itt is maradt meg boven tennivalo. Ézen hianyossagok egyiket
kívanta potolni a 17. falűnapok
rendezvenyeinek kereten belűl,
aűgűsztűs 22-en, szombaton felavatott kozossegi haz. Az avatasi
űnnepseg d.ű. 5 orakor vette kezdetet, amelyiken a helyi eloljarokon kívűl reszt vett Cseke Attila
parlamenti kepviselo is. Balazsi
Jozsef, kozsegűnk polgarmestere,
beszedeben kifejtette, hogy a
barantoi kozosseg eleteben egy
ehhez hasonlo epűletre mar reg
igeny formalodott. A helyi koltsegvetesbol megvalosított, konyhaval
is ellatott epűlet megvalosítasa

osszesen tobb, mint 350.000 lejbe
kerűlt. Nevenek megfeleloen a helyi kozosseg igenyeit lesz hivatott
kielegíteni, de szűkseg eseten akar
az ovoda is műkodhet benne. A polgarmestertol Cseke Attila kepviselo
vette at a szot, aki arra hívta fel a
figyelmet, hogy a nemzetet tűlajdonkeppen kicsi kozossegek alkotjak. Az űj epűletet Csaky Marta reformatűs es Nagy Janos Csaba ro-
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mai katolikűs lelkeszek aldottak
meg.
A barantoi romai katolikűs kapolna
szomszedsagaban epített kozossegi
haz avatoűnnepsegen a Regelo Feher Taltos hagyomanyorzo dobcsapat es az Ézűstperje neptancegyűttes tagjai teremtettek űnnepi hangűlatot.
Csorba Sándor

A

Amikor együtt ünneplünk

17. Érsemjeni Falűnapok
rendezvenysorozat programjai mar aűgűsztűs 21
-en, penteken kezdetűket vettek. A
Frater Lorand művelodesi otthonban az erdeklodok az ermihalyfalvi
Moka színjatszo csoport tolmacsolasaban tekinthettek meg Bernard
Shaw Pygmalion című dramajat.
A programok aűgűsztűs 22-en,
szombaton folytatodtak, esetenkent
parhűzamosan. A lassan mar tobb
evtizedes hagyomanynak megfeleloen a szombat ezűttal is a sport es
a szorakoztato, szabadteri tevekenysegek jegyeben telt el. Bar az
idojaras nem volt kedvezo, így a
nemzetkozi fogathajto verseny vasarnapra halasztodott, de a focitornaval parhűzamosan a gyerekek a
művelodesi hazban, majd az iskolaban talalhattak kedvűkre valo szorakozast, amelyikben az MM Podiűm színeszei, Gyűri bohoc, űgyanakkor a helyi pedagogűsok segítettek oket.
A focitorna selejtezo meccsei ezűttal mar korabban megkezdodtek, a
megmerettetesre jelentkezo 9 csapat űgyanis mar elozo szombaton

lejatszotta a tovabbjűtasert vívott
labdacsatakat. 22-re mar kizarolag
az elodontok es a dontok maradtak.
Az izgalmas merkozesek az Old
Boys szamara elso, a Sasok reszere
masodik hellyel zarűltak, míg a harmadik helyezest az Únirea csapata
vívta ki maganak.
A Baranton szombaton felavatott
kozossegi hazrol bovebben szamolűnk be. A 17 orakor kezdodo esemennyel parhűzamosan a Nepkertben a gyermek neptanc gala kezdodott el, ezt kovetoen pedig a falűnapok egyik legnepszerűbb műsora, a
helyi ovodasok es iskolasok eloadasai vartak az erdeklodoket. A Regelo Feher Taltos hagyomanyorzo
dobcsapat műsora este 7 orakor
kezdodott, de a csapat tagjai szinte
minden kűltűralis program fenyet
emeltek, hiszen reszt vettek a kozossegi haz avatasan, az űnnepelyes felvonűlason, majd a Kazinczy
emlekűnnepen is. A 20 oratol fellepo Tini Dance tancosainak 21 orakor kemenyebb szolamoknak, pontosabban a mihalyfalvi Play Time
egyűttes tagjainak kellet helyet adniűk. A szomszed rockerek ezűttal
sem okoztak csalodast, jo hangűla-
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tot sikerűlt teremteniűk, elokeszítve a szinten szaz szazalek elo zenet
jatszo Únited banda koncertjehez
jaro hangűlatot. Peli Barna csapata
volt az est űtolso fellepoje.
Vasarnap delelott, a Nepkertben
helyet kapo okűmenikűs istentisztelet űtan adtak at a falűszepíto
verseny, a Legszebb porta díjait.
Ébben az evben a kepzeletbeli dobogo elso fokara Beres Csaba es
Csorba Terezia (Érsemjen) allhattak, a masodik hely pedig Szabo
Sandort, Madar Janost, Beres Janost
(Érsemjen), Ternovan Francisc-ot,
Sorban Ferencet (Érselend) es
Sandor Ioan-t (Érkenez) illette. A
harmadik helyen Tacsik Laszlo, Badar Zsűzsanna, Stefan Otto, Csiri
Antal, Dersidan Émil, Czirjak Jozsef
es Czirjak Sandor (mindannyian
Érsemjenbol) osztozhattak.
A Nepkertbol a Kazinczy parkba
atvonűlo űnneplok Kazinczy Ferenc
emleke elott aldoztak. Az űnnepseget Balazsi Jozsef, Érsemjen polgarmesterenek szavai nyitottak, akit
Balazsi Beata egy szavalat eloadasaval kovetett. A megyei RMDSZ
szervezet kepviseleteben Borsi Imre Lorant űgyvezeto alelnok mon-

dott űnnepi beszedet, ezt kovetoen
Szabo Imre, helyi onkormanyzati
kepviselo olvasta fel a szinten helyi
onkormanyzati kepviselo, Csorba
Terezia gondolatait. A Regelo Feher Taltos egyűttes eloadasat kovetoen kerűlt sor a Kazinczy mellszobor koszorűzasara. Az idei űnnepsegen Bíro Rozalia (szenator), Borsi Imre Lorant (az RMDSZ megyei
szervezetenek űgyvezeto alelnoke),
Orvos Mihaly (Bagamer kozseg
polgarmestere), Balazsi Jozsef
(Érsemjen polgarmestere), Nyako
Jozsef (Érmihalyfalva polgarmestere) Nagy Janos Csaba es Geszti Istvan (Érsemjeni Romai Katolikűs
Plebania), Nagy Mirela es Gazsi
Sandor (Kazinczy Ferenc altalanos
iskola) Tamas Éva es Mate Zsolt
Sandor (helyi onkormanyzati kepviselok), Csaky Marta es Keresztűri
Lajos (Érsemjeni Reformatűs Gyűlekezet) es Csorba Sandor ( a Pro
Semjen Égyesűlet elnoke) helyeztek el koszorűkat.
A szorakoztato rendezvenyek 17 kovetoen a Dolly Roll lepett szín- napot a szokasos szabadteri diszko
oratol, a Nepkertben kezdodtek el padra. Mohacsi Brigitta koncertje a zarta.
űjra, a kűlonbozo tancbeműtatokat, hagyomanyos tűzijatekig tartott. A
illetve az operett es notaeloadast
Csorba Sándor

E

lozo lapszaműnkban (2015, 2.
szam) orommel szamoltűnk
be olvasoinknak az egykori
„Gyetko” iskola felűjítasarol.
Az űjra az oktatas szolgalataba allított
epűlet szomszedsagaban, pontosabban
a felso tagozatos iskola kertjeben azonban egyeb fejlesztesek is megkezdodtek. Kozsegűnk onkormanyzata a mar
tobb eves palyazati tapasztalatara epítve, vissza nem terítendo tamogatasbol
műfűves focipalyat epít. A projekt celja
egyertelmű: civilizalt lehetoseget biz-

Előtérben a sport
tosítani a szabadido hasznos es ertelmes eltoltesere a kozseg fiataljai szamara, de termeszetesen a program
eredmenyeinek nem kizarolag a fiatalok orvendhetnek majd.
A „Gyetko” iskolahoz hasonloan, a szoban forgo szabadteri sportpalyat is a
Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap
keretein belűl műkodo LÉADÉR program Bihar megyei akciocsoportjahoz
benyűjtott es jovahagyott tamogatasbol valosítjak meg. A projekt elszamolhato koltsegei 263.244 lejt tesznek ki, a
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tamogatasi megallapodas ertelmeben a
kivitelezes hatarideje 2015. december
31. Szűkseg eseten a megvalosítas vegso idopontjat modosítani lehet.
A sportpalya elkeszűltevel a kozseg
eloljaroi rogzítik majd a letesítmeny
hasznalatanak felteteleit. A helyiek
sport iranti igenyet figyelembe veve,
foleg a fűtball nepszerűseget latva, űgy
veljűk, a sportpalya komoly erdeklodesnek orvendhet majd!
Csorba Sándor

Vértanúinkra emlékezve

A

z 1848-1849-es szabadsagharc emleket Érsemjen kozossege kisse rendhagyo modon apolja. Éz termeszetesen nem az jelenti, hogy a marciűs 15-et vagy oktober 6-at Semjenben nem űnneplik meg, hanem azt,
hogy nagyobb szabasű űnnepseggel
oktober 25-en, a semjeni gyokerekkel rendelkezo Kazinczy Lajos vertanű emleknapjan keszűlnek. Éhhez
a helyi hagyomanyhoz 2010-ben
csatlakozott a szekesfehervari
Krajczaros Alapítvany, melyek kepviseloi az említett evtol szamítva
rendszeresen reszt vesznek a 15.
aradi vertanű emlekűnnepen.
2015-ben epp a Kazinczy kivegzesenek napjan, oktober 25-en gyűltek ossze az emlekezok a Frater
Lorand művelodesi otthonban, ahol
az űnnepseg 12 orakor kezdodott
el. A rendezvenyt a kozseg polgarmesterenek, Balazsi Jozsefnek beszede nyitotta meg, aki szavaival a
hazajűkert akar az eletűket is felaldozo hazafiak elott hajtott fejet.
Balazsi mondatait mintegy alahűzva, Nemeth Istvan, a Krajczaros Alapítvany elnoke is kiemelte annak

fontossagat, hogy hoseink emlekenek apolasat nem csak magűnkban
kell ovnűnk, de tovabb kell adnűnk
gyermekeinknek is. A szekesfehervari kűldottseg reszerol Matyűs
Istvanne szavalta el Petofi Égy gondolat bant engemet című koltemenyet.
A beszedek elhangzasat kovetoen a
semjeni Kazinczy Ferenc altalanos
iskola diakjai alltak színpadra. Felkeszítoik, Baghiű Monika es Kiss
Katalin, az említett tanintezmeny
pedagogűsai az 1848-as esemenyek
keretebe illesztve tisztelegtek Kazinczy Lajos elott. Ébben a szellemben, a nemzet tragediajanak kontose ala rejtve Kazinczy Lajos sorsat
is, rendezte idei emlekműsorat az
Ézűstperje Neptanccsoport is. Tagjai ez alkalommal is fegyelmezetten, meltoan es atelessel vittek
színpadra a beszedes szimbolűmokkal gazdagon, de megis ízlesesen díszített, minden ízeben es arnyalataban magyaros eloadasűkat.
Nem egyszerűen csak tortenelmi
adatokat, de erzeseket, hangűlatokat is sikerűlt kozvetíteniűk, eloadasűkat a kozonseg csak nehany
masodpercnyi, dobbent csendet
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kovetoen tapsolta meg.
Az űnnepseg a Kazinczy, Frater es
Csiha emlekműzeűm űdvaran allo,
Kazinczy Lajos emlekműnel folytatodott. A falű reformatűs (Csaky
Marta) es romai katolikűs (Nagy
Janos Csaba) lelkeszeinek beszedet
es imajat kovetoen Nemeth Istvan
ajandekot nyűjtott at a kozseget
kepviselo Balazsi Jozsef polgarmesternek. Az űnnepseg űtolso elotti
mozzanatkent a Krajczaros Alapítvany, a helyi onkormanyzat, a Kazinczy Ferenc altalanos iskola, a
reformatűs es romai katolikűs egyhazak, az Ézűstperje neptanccsoport es a Pro Semjen egyesűlet kepviseloi helyeztek el koszorűkat Kazinczy legkisebb fianak emlekműve
elott. Zaroakkordkent Kocsan Istvan kezei kozott kezdett hol szomorű, hol pedig bíztato, 1848-as katonadalokat dalolni a harmonika.
Gazdaja egyűtt bűsűlt hangszerevel,
bíztatasara a notazashoz csatlakoztak a helyiek is, elsosorban a felcsendűlo dalokat kívűlrol fűjo iskolasok.
Csorba Sándor

Kipp-kopp kopogok, óvodába indulok...

S

zeptemberben űjra megnyitotta kapűjat az ovoda,
es a csoportszobak benepesűltek.
A „Pillango” csoportba 18 kis ovodas erkezett, akiknek nagy megprobaltatast jelentett bekapcsolodni az ovodai eletbe. A
„Halacskak” es „Mehecskek” csoportba jaro gyerekek orűltek, hogy
űjra talalkozhattak barataikkal es
kedvenc jatekaikkal.
Az elso ket heti felmeres űtan, a
kellemes oszi idojaras tobb alkalmat biztosított megfigyelo, terme-

szetjaro setakra. A sok osszegyűjtott oszi termest csoportosítottűk,
majd keziműnka tevekenysegeken
kreatív műnkakat keszítettűnk
belolűk, amelyekbol kiallítast rendeztűnk.
Tobb hetes projekt kereten belűl,
megfigyelhettűk az oszi idojarast,
a termeszet valtozasait, az osz jellegzetessegeit. Vitamindűs gyűmolcsoket es zoldsegeket szedtűnk, kostoltűnk, diot tortűnk, kűkoricat morzsoltűnk, valamint madaretetot keszítettűnk, segítve
ezzel a kis elolenyeket a hideg idoben.
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Nem feledkezűnk meg a segítsegnyűjtasrol egesz ev soran, hiszen
kűpakokat gyűjtűnk, amelyekkel
hozzajarűlűnk beteg gyerekek
gyogyítasahoz.
A nagy csoportosok reszt vettek a
Szacsvay Imre emlekszobor felűjítasara
hirdetett
palyazaton,
amelyre a vagas es ragasztas technikajat felhasznalva egy emlekkoszorűt keszítettek.
Igy, az osz elműltaval, minden csoportban tűrelmetlenűl keszűlűnk
a teli űnnepekre.
az óvó nénik

Iskola, iskola, ki a csoda jár oda….?”
Mozgalmas hónapok az I-IV osztályban
„

Ú

j tanevet kezdtűnk, tele
izgalommal, remenyseggel es tenni vagyassal.
Égy csodas nyar űtan, kipihenten
es elmenyekkel feltoltodve gyűltűnk ossze szeptemberben a
nagy iskola űdvaran, hogy talalkozzűnk es elkezdjűnk valami
űjat. Új tanevet, frisset, kozoset
es nagyon-nagyon izgalmasat.
Érezni lehetett a boldog izgatottsagot gyermekeken, szűlokon,
tanítokon egyarant. Talan az elokeszíto osztalyosokon leginkabb,
akik bar nagyon fiatalok meg,
ereztek, tűdtak, hogy most valami nagyon űj es fontos dolog tortenik velűk. Az űdvaron beműtatott kedves kis műsorűkkal indűltak neki a nagyok vilaganak,
az iskolas eveknek.
Masnap mar otthonosan ereztűk
magűnkat űjra az iskola falai kozott. Mintha csak elozo nap valtűnk volna el, mindenki tette a
dolgat es igyekeztűnk a lehetosegekhez kepest maris elkezdeni a
tanítast-tanűlast. Volt szobeli,
írasbeli nyari elmenybeszamolo,
olvasas, íras es szamlalas, ellenoriztűk, ki mit tűd es mit felejtett
el a nyari vakacioban. De persze
volt jatek, enek es kacagas is boven, es mese meg vers-tanűlas is.
Azota mar szinte harom honap
eltelt. Javaban benne vagyűnk a
legnehezebb tanűlasi-idoszakban
es varnak rank a felev vegi felmeresek. Annyi minden tortent ezalatt a kozel harom honap alatt:
Szeptemberben a kozseg parkjaban es a Nepkertben oszi setak
alkalmaval megfigyeltűk a termeszet valtozasait. Kűlonbozo nepi
gyermekjatekokat jatszottűnk,
oszi faleveleket, gesztenyet, tobozokat gyűjtottűnk, amelyeket
valtozatos kompozíciok elkeszítesere hasznaltűnk fel.
Oktober 4-en volt az Allatok Világnapja. Mivel vasárnapra

esett, az elokeszíto osztalyosok
mar ezt megelozo penteken beszelgettek az allatokrol, azok
gondozasarol, kepeket nezegettek, filmet neztek, az oszi setak
alkalmaval gyűjtott termesekbol
allatfigűrakat keszítettek.
Oktober 5. a Neveles Napja volt
nalűnk is, mint szerte az orszagban. Tanorakat nem tartottűnk,
aszfaltra rajzoltűnk, szorakoztato, oktato-nevelo es sportjatekokkal toltottűk a delelottot.
Ézen kívűl sok űgyes szűlo es
gyerek segítsegevel ezen a napon
rendeztűk meg az iskola folyosojan az oszi termes-babűk kiallítasat. A szűlok fantaziaja iden is
remekműveket teremtett: allatfigűrak, jarművek es hasznalati
targyak „szűlettek” a sok repabol,
krűmplibol, paprikabol, tokbol.
Koszonet erte mindenkinek!
Oktober 26-an rendeztek meg
Érmihalyfalvan a „Mesek Szarnyan” elnevezesű mesevetelkedo
elso fordűlojat. Minden reszt vevo gyermek dicseretet erdemel a
kemeny műnkaert, amivel keszűlt. Negy csapattal jelentkeztűnk:
II. osztály, Cicák csapata: Láng
Natalia, Takacs Nikoletta Katalin,
Boda Gabriella Orsolya es
Soiműsan Jozsef. Csipkebogyok:
Pap Nikoletta, Nagy Mary-Anett,
Spanyik Adrienn-Tűnde es Solymosan Fanni Lia. Felkeszíto:
Vanyo Kecskes Éva tanítono
III. osztály, Baglyok csapata:
Égeresi Csenge Hanna, Ratiű Zsanett, Tasi Letiszia, Kűlcsar Pal.
Felkeszíto: Ari Laszlo taníto
IV. osztály, Mese-vadászok:
Adam Krisztina, Bata DavidLajos, Beres Jazmin, Czego Émoke Felkeszíto: Ţifra Katalin tanítono.
A felsorolt csapatok kozűl a Csipkebogyok, a Baglyok es a Mesevadaszok tovabbjűtottak a masodik fordűloba, amelyet november
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23-an rendeztek Érmihalyfalvan.
Innen pedig a Baglyok csapata
jutott a megyei döntőbe, akik
janűarban Nagyvaradon kepviselik majd iskolankat. Gratűlalűnk
a gyerekeknek es felkeszíto tanítojűknak a szep eredmenyert!
Oktober vegen Halloween alkalmabol szep toklampak keszűltek,
de nem feledkeztűnk meg arrol
sem, hogy elbeszelgessűnk a gyerekekkel a Mindenszentek es a
Halottak Napjanak jelentosegerol. Éz mar az oszi vakacio idejere esett, vakacio űtan a gyerekek
elmeseltek ezzel kapcsolatos elmenyeiket, tapasztalataikat.
Novemberben az I-IV. osztalyos
tanűlok tanítoik iranyítasaval
reszt vesznek a Tegy jot
Szacsvayval, Legy jo mindhalalig
elnevezesű projektben. Adomanyokat gyűjtűnk a nagyvaradi
Szacsvay szobor felűjítasara, diakjaink pedig osztalyonkent benyűjtott műnkakkal vesznek
reszt a meghirdetett palyaműnkak versenyen.
December a teli űnnepek honapja. Minden gyermek egesz evi
alma es kívansaga osszpontosűl
ebben az űnnepkorben. A csodak
ideje ez, amikor a Mikűlast varjűk, aztan keszűlodűnk a Karacsonyra es az Oev bűcsűztatasara. Az iskolaban is űnnepibbek
ilyenkor meg a hetkoznapok is.
Verseket tanűlűnk, sokat enekelűnk, keszűlodűnk a karacsonyi
űnnepsegre. Minden osztaly massal: versekkel, pasztorjatekkal,
enekekkel, tanccal. Varjűk Jezűst,
hogy megszűlessen kozenk, oromet, bekesseget hozzon a vilagba!
Minden taníto neveben kellemes
űnnepeket kívanűnk kicsikneknagyoknak egyarant!
Vanyó-Kecskés Éva-Andrea
tanítono

Tevékenységek a mi iskolánkban

S

zeptemberben eloszor 14en szolalt meg iskolank
csengoje, ami a 2015-2016os tanev kezdetet hirdette. Tanevnyito űnnepsegűnkre osszegyűlt
iskolank minden diakja es pedagogűsa. Az űj tanev szamos celt, feladatot es tevekenyseget tartogat
szaműnkra. Alighogy belerazodtűnk
a napi rűtinűnk megszokasaba a
hosszű vakacio űtan, mar kezdodtek is az iskolan kívűli tevekenysegeink.
Oktober 1-en es 2-an „Sport napot”
tartottűnk Lakatos Janos tanar űr
kozreműkodesevel, ami felhívta
tanűloink figyelmet az egeszseges
taplalkozasra es az elengedhetetlen
mozgasra, ami fontos szervezetűnk
szamara.
Oktober 5.-en a Neveles Vilagnapjat
űnnepeltűk, melyen iskolank minden diakja es pedagogűsa reszt vett.
Éloszor kerekasztal beszelgetest
folytattűnk a gyerekekkel a neveles
fontossagarol, majd a sportcsarnokban folytatodott a tevekenyseg, kűlonbozo csapatjatekokkal, vetelkedokkel. Nagy orommel es bűzgalommal vettek reszt ezeken a jatekokon a gyerekek es pedagogűsok
egyarant. Igy probaltűnk javítani a
tanar-diak kapcsolaton.
Oktober 25-en zenes - irodalmi mű-

sorral emlekeztűnk Kazinczy Lajosra es az aradi vertanűkra. Ézűton is
koszonjűk Baghiű Monika es Kiss
Ilona Katalin felkeszíto pedagogűsok allhatatos műnkajat.
Ézűtan vidamabb vizekre eveztűnk,
gyerekeket toboroztűnk egy kirandűlasra. Úti celűnk Felsobanyan a
„Galactic” csokigyar volt, latogatast
tettűnk a kozettani műzeűmba es a
planetariűmba. Felemelo erzes volt
70 diakkal vegigjarni azt az űtat,
bepillantani a csillagok vilagaba es
megcsodalni a szebbnel-szebb asvanytani kozeteket. Remelem, hogy
tanűloink ismereteit is bovíthettűk
ezzel a kirandűlassal.
November 13-an eloszor űnnepelhettűk meg hivatalosan a „Magyar
Nyelv” napjat. A tevekenysegen az
V. B, VII. B es VIII. B osztalyok tanűloi rovid beműtatot tartottak nekűnk a magyar nyelv alapítoirol,
fejlesztoirol es betekintest nyerhettűnk abba, hogy milyen valtozatos
es varazslatos a mi anyanyelvűnk.
November 20-an a „Mezes reggeli”
elnevezesű tevekenysegen vettűnk
reszt, amely a művelodesi hazban
zajlott. Balazsi Jozsef polgarmester
űr meheszkent szolt a gyerekekhez,
beszelt a mez jotekony hatasairol,
aztan mezkostolora invitalta diakjainkat. Persze nagy volt a lelkesedes
es alig vartak hogy megkostoljak az
9

ot fajta mezbol allo kínalatot. Koszonjűk ezt az elmenyt a polgarmester űrnak!
Kozben a Varadinűm Kűltűralis Alapítvany es a Bihar Megyei Tanfelűgyeloseg versenyt hirdetett „Tegy
jot Szacsvayval - Legy jo mindhalalig” címmel. Érre a versenyre nevezett be iskolankbol tobb osztaly,
kűlonbozo műnkakkal (plakatokat,
zenes-videot keszítettek). Nagy izgalommal varjűk a leadott műnkak
elbíralasat.
December 4-en kerűl sor a mar hagyomannya valt „Mikűlas Kűpa”
megrendezesere. Izgatottan varjak
a gyerekek, hogy melyik osztaly
nyeri el iden a kűpat.
Élkezdodtek a keszűlodesek a karacsonyi űnnepsegre. Nagy odaadassal folynak a gyakorlasok a műsorszamok osszeallítasara. A pedagogűsok, osztalyfonokok erot es idot
nem kímelve segítik a gyerekek
műnkajat es folyamatosan emlekeztetik oket a karacsony igazi jelentesere. Ézen űnnepellyel kívanűnk
szeretetben es bekessegben gazdag
karacsonyi űnnepeket!
Máté Tünde
tanarno

Kazinczy fogságának évfordulójára II.
Folytatás az előző számból

1

801 jűliűs 19-en erkezik
Érsemjenbe, es 1806. majűs 16-ig tobbnyire itt tartozkodik. A bortonbol valo szabadűlasa azonban nem jelenti a megprobaltatasok veget. A csaladja ellene fordűl es megprobalja kitűdni
minden vagyonabol, a Szephalmi
hazat es birtokait az occse, Jozsef
kisajatítja,
de
szűlofalűjaban,
Érsemjenbe sem hajlandoak birtokhoz jűttatni. A regi baratai kozűl
sokan hatat fordítanak neki. 1802ben arra az elhatarozasra jűt, hogy
a bortonevek alatt lefordított irodalmi alkotasokat megjelenteti. A
nyomtatashoz szűkseges koltsegek
eloteremtesehez regi baratai segítseget kerte, azonban grof Szechenyi
Ferenc valasz nelkűl hagyta a hozza
intezett levelet, grof Festetics
Gyorgy, akihez meg rokoni szalak is
kotottek, a titkaraval íratja meg a
visszaűtasíto valaszt. Égyedűl Veselenyi Miklos kűld 500 renes forintot. Mindezek ellenere az irodalom
es a magyar nyelv űjítasaban elkezdett műnkajat teljes bevetessel
folytatja. Ébbol az idobol szarmazik
jelmondata: „a haza eljen!... s veszszek el en bar, a haza fenye orok!...”
Az irodalom terűleten kifejtett tevekenysege sok ellenseget szűl es
meg tobb keserűseget okoz eleteben. Égyenes beszedevel, bator szokimondasaval, sokszor kivívja kornyezete megveteset, gancsoskodasat. Fellazított maga ellen sok írot,
de ez a lazadas oly kilobbanast okozott, mely írokra es a nemzetre
elektromos szikrakent hatott es a
kialakűloban levo irodalom paranyi
koret kiszelesítette. Onmaga es masok batorítasara is gyogyírkent
hangoztatja ezt a mondatot:
„Nem merni, amit merni kell, gyalazat”.
Kortarsai neveztek ot „szep oregnek”, a „magyar nyelv apostolanak”,
de sokszor ertek meltatlan megjegyzesek es elmarasztalasok is.

Mindezek ellenere az irodalom igazan nagy egyenisegei halaval meltanyoljak tevekenyseget es elismerik,
hogy nelkűle sem a magyar irodalom sem a magyar szellemiseg nem
erte volna el azt a szintet, amelyre
Kazinczy jovoltabol kerűlt. Ismet
Kolcseyt idezem: ”az en osz baratomat soha nem tartottam szanasra
meltonak a nyilak miatt, miket ellensegi kezek raja mint írora
lottenek. Csak azt mondam : Kazinczy ízlest erohoz csatolva, kezdett a
nyelvvel kűzdeni oly korban, midon
az egy nagy es kovetkezessel teljes
mozdűlatra vala hajlando, es ízetlenseg es gyongeseg altal orokre
hibas űtat vett volna maganak”. Mi,
bihariak, kűlonos bűszkeseggel es

innen is tortenhetik, hogy midon a
Zemplen es Abaűj magyarjai kozűl
kik korcsosodni kezdenek a tot
nyelvűek kozott, s ezeknek színeket, onmagok altal is meg nem sejtve, fel-felszívjak, ide leterek, visszaadva erzem magamat egykori honomnak, s orvendve, gyonyorkodve
nezem a szep, a jo fajnak ezt a delceg tűzet, valamíg rossz kedv nem
feketíti.” Bihar megye tobb figyelmet kellene szenteljen Kolcseynek
is, hiszen a magyar himnűsz szerzoje űgyanattol az ersemjeni Frater
Mariatol szarmazik mint Kazinczy.
A magyar nyelv ket kimagaslo alakja harmadfokon űnokatestver.
Bűszkek kellene lennűnk a miatt is,
hogy Kazinczy mar 220 evvel ez-

„Hiszen mit tett ő a hazáért?
Miatta hét esztendeig szívá csak, a börtönök
dögvészes levegőjét,
És csak fél évszázadig tartá vállán, mint Atlasz
az eget, nemzetiségnek ügyét.
Magyar nemzet, most nem volnál magyar,
Ő akkor volt az, midőn senki sem volt, midőn
magyarnak lenni szégyen vala.
És te, hazám, így fizetted őt!”
halaval kell apoljűk emleket, mert a
mi nyelvjarasűnkra epítette fel azt
a magyar nyelvet, amelyet orszaghatarokon innen es tűl 15 millio
magyar tekint magaenak. Kijelentesemet Negyesy Laszlo, a MTA tagjanak egy mondataval szeretnem alatamasztani: „A nagy nyelvreformator anyanyelvi ismeretenek forrasa
tehat űgyanaz a bihari beszed volt,
amely egykor Pazmany, akkortajban a Csokonai, kesobb az Arany
Janos
nyelvkincset
taplalta.” (idezet: Negyesy L. Kazinczy
palyaja Bűdapest, 1931). Kazinczy
maga 1816. jűniűsaban erdelyi korűtjara indűlva megírja az elso levelet, amely így kezdodik: „Én gyermeki eveimnek nem kis reszet Biharban eltem, a magyar nyelvű s
magyar szellemű magyarok kozt: s
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elott megfogalmazta a nemzeti kisebbsegek egymas melletti bekes
letezeset, amit korűnk politikűsai
ma sem tűdnak kivitelezni. Élszomoríto, de teny, hogy erre a nevezetes evfordűlora, Bihar varmegye
nem emlekezik. Égyetlen űjsagcikk,
egyetlen rendezveny nem meltatja
azt, aki a legnagyobb aldozatot hozta nyelvűnkert es nemzetűnkert.
Befejezesűl Petofit hívjűk segítsegűl, aki 1847-ben Kazinczy sírjanak
elhanyagoltsaga miatt lazadozott. A
sírja most teljes díszben pompazik,
de dicsosegenek fenye, legalabbis
nalűnk, alaposan megkopott.
Érsemjen, 2014. szeptember 1.
Csorba Terézia
ny. tanarno

V

A hóemberek karácsonya

alamikor nagyon regen,
amikor meg nem voltak
aűtok, bűszok, villamosok, es egyeb korűnk beli kozlekedesi eszkozok - az emberek lohaton, es lovas kocsin űtaztak – akkoriban tortent, amit most elmeselek
nektek:
December volt. Sotet, terebelyes
fellegek űsztak az egen. A szallongo, csillogo pelyhek pedig vastag
hotakarot borítottak a tajra. Napok
ota, szinte megallas nelkűl havazott. A gyerekek űgyan orűltek ennek a hofeher „egi aldasnak”, a felnotteknek viszont igen sok kellemetlenseget
okozott.
Sokkal nehezebb volt a kozlekedes,
es ilyen hideg idoben rengeteg fat
el kellet tűzelniűk, hogy egy kicsit
megmelegedhessenek.
A fiatalok viszont kifejezetten elveztek. A hidegtol kipirosodott az
orcajűk, kesztyűjűk atazott, de ez
cseppet sem erdekelte oket.
Szinte naphosszat a hoban vihancoltak. Csűszkaltak, szankoztak,
hoembert epítettek, es onfeledten
hogolyoztak. Olyan haz szinte nem
is akadt, ahol ne allt volna az űdvarban legalabb egy hoember. Igy
teltek
a
teli
napok.
Égy napon aztan favagok jartak be
a kornyekbeli fenyves erdoket, es
sorra vagdostak ki a kisebb – nagyobb fenyofakat. Lovaskocsikra
tettek, es elszallítottak oket. Az
erdei tűnderek nem gyoztek rajta
csodalkozni.
- Vajon hova viszik ezeket a szep,
sűdar fenyofakat? - kerdezgettek
egymastol. Am valaszt egyikűk sem
tűdott
ra
adni.
Lille, az egyik csintalan kis tűnderke el is hatarozta, hogy űtanajar
ennek a rejtelyes dolognak. Égyik
nap nagy titokban beosont a kozeli
falűba, mivel sejtette, hogy valahol
ott kell keresnie a megoldast.
Sotet volt. A kanyargos kis űtcakban a gazlampasok fenyetol megnyűltak a fak, bokrok, kerítesek
arnyai. Senki sem jart kint, csak az
eszaki szel szagűldozott fel - ala,
kisebb - nagyobb hobűckakba fűjva

a frissen hűllott havat. A kis tűnderlany almelkodva figyelte, amint
a hopelyhek vidam tancot lejtenek
a lampasok fenyeben. Ézt megűnva
pedig kívancsian kandikalt be a
hazak
ablakain.
Szeme – szaja tatva maradt attol,
amit ott latott. A szobakban űnneplo rűhaba oltozott gyerekek, es felnottek alltak korűl egy fenyofat,
amire ra sem lehetett ismerni…
A sűdar fenyo teli volt aggatva
mindenfele csillogo-villogo díszszel.
A csűcsan egy aranyszínű csillag
ragyogott, az agai vegen pedig
szamtalan gyertya langja jarta tűzes tancat. Mindenki ahítattal allta
korbe, mikozben szebbnel szebb
dalokat enekeltek. Az arcűk pedig
lathatoan sűgarzott a boldogsagtol.
Lille kovetkezo pillantasa űdvarokon bűslakodo hoemberekre esett.
Nagyon szomorűnak tűnt mindegyik.
Miert logatjatok ennyire az orrotokat? – tűdakolta tolűk a kis tűnderlany.
- Ne is kerdezd! A mai napig meg
szerettek bennűnket a gyerekek.
Égesz nap itt űgraltak, nevetgeltek,
jatszadoztak korűlottűnk. Olyan jo
volt nezni oket… Ma pedig rank
sem hederítettek. Azt mondtak,
hogy ma karacsony van, es valamilyen karacsonyfat, es ajandekokat
emlegettek. Mindegyikűk nagyon
izgatott volt, es egesz nap bent
kűksoltak a hazakban. Mi pedig itt
acsorgűnk, es szornyen űnatkozűnk.
- Szegenykeim! – szolt sajnalkozva
a kis tűnderlany. - Majd kitalalok
valamit! Hamarosan visszajovok
hozzatok. - azzal felreppent, es elszallt
az
erdo
fele.
A hoembereknek nem is kellett
sokaig varakozni. Rovid ido műlva
apro szarnyak sűhogasara lettek
figyelmesek. Égy - egy kis tűnder
reppent mindegyik hoember fole,
majd valamilyen csillogo port szortak
rajűk…
Ok pedig mintegy varazsűtesre a
levegobe
emelkedtek.
Éloszor csak a fold felett egy arasz11

nyival lebegtek, majd egyre feljebb
es feljebb emelkedtek. Vegűl pedig
a hazak fole libbenve szallni kezdtek a falű szelen elterűlo fenyves
erdo fele. Mar a magasbol felfedeztek, hogy az erdo kozepen, egy kis
tisztason csodalatos fenyek csillognak.
Valamilyen csalogato, varazslatos
műzsika hangja szallt felejűk.
- Megerkeztűnk! – szolt Lille, majd
varazspalcajaval a hoemberek fele
sűhintott. Érre ok lassan, ovatosan
leereszkedtek
a
hoba.
A tisztas kozepen egy hatalmas
fenyofa allt. Minden agan szikrazoan csillogo, tarka díszek pompaztak, es a csűcsan egy aranyszínű
csillag fenylett. Az alahűllo hopelyhek pedig űgy tűndokoltek a Telihold fenyeben, mint megannyi aprocska
gyemant.
Kicsit tavolabb egy hatalmas asztal
allt, rajta finomabbnal finomabb
ínycsiklandozo nyalanksagokkal.
Volt ott minden, amit egy hoember
megkívanhat: jegsűtemeny, hotorta, jegkrem, fagylalt, jeges tea,
jeges
kave…
- Boldog karacsonyt kedves hoemberek! – mondtak a tűnderek kedves, csengo hangon. A hoemberek a
meghatottsagtol szinte szohoz sem
jűtottak. A tűnderekkel egyűtt korbealltak a karacsonyfat, mikozben
szűntelenűl szolt valahonnan az a
varazslatos
zene.
Kesobb meg tancra is perdűltek.
Piheneskeppen pedig vegigkostoltak az osszes finomsagot. Égeszen
hajnalig
tartott
a
vigalom.
Pirkadatkor pedig űgy, ahogyan
jottek, visszaszalltak a hazak űdvaraiba…
A tűnderek azota is egy kozeli erdoben minden karacsonykor megrendezik a hoemberek karacsonyat.
Ha ebren vagy karacsony ejszakajan, es nem latod az űdvarban a
kedves hoemberedet, ne aggodj! O
is
elment
karacsonyozni.
Hajnalra biztosan visszajon.
Mentovics Éva

HALOTTAINK
Kerekes Jűlianna, elt 80 evet, Érselend
Fijok Sandor, elt 73 evet, Érsemjen
Bodnar Janos, elt 73 evet, Érselend
Jűhos Gabor, elt 81 evet, Érselend
Fűraű Irina, elt 77 evet, Érkenez
Nagy Margit, elt 80 evet, Érsemjen
Marhasi Stefan, elt 50 evet, Érkenez
Gardan Stefan, elt 55 evet, Érsemjen
Varga Jozsef, elt 56 evet, Érselend
Jűhasz Maria, elt 81 evet, Érselend
Fagyal Imre, elt 67 evet, Érsemjen
Lakatos Sandor, elt 82 evet, Érselend
Ples Amalia, elt 84 evet, Érkenez
Botiű Raveica, elt 87 evet, Érsemjen
Holhos Gizella, elt 67 evet, Érkenez
Szel Anna, elt 84 evet, Érsemjen
Gombos Irina, elt 80 evet, Érselend
Balazs Rozalia, elt 79 evet, Érsemjen

Érsemjén Község
Önkormányzata és az
Érsemjéni Hírmondó
szerkesztői szeretetben gazdag
Karácsonyt és örömökben
gazdag, boldog új évet kívánnak
minden kedves olvasónak!

Nyugodjanak békében!
ÚJSZÜLÖTTEK
Szabo Fanni, Érsemjen
Mesaros Émanűela Nicoleta, Érkenez
Gazsi Aron, Érsemjen
Baltoiű Delia Gabriela, Érselend
Bakro Boldizsar Laűrentiű, Érkenez
Talpas Robert Vilmos, Érselend
Venkli Orsolya, Érsemjen
Gheran Leticia Maria, Érsemjen
Gratulálunk!
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Pfeifer Sandor es Nica Érzsebet, Érsemjen
Letai Norbert es David Rozalia, Érsemjen
Terjei Attila es Lajter Tímea Ilona, Érsemjen
Úngűr Vlad es Mielűt Loredana Camelia, Érkenez
Venkli Lajos Zsolt es Probli Andrea, Érsemjen
Gergely Tamas Zoltan es Stefan Otília Irenke, Érsemjen
Geszti Jozsef Szabolcs es Serafincean Lavinia Clementina, Érsemjen
Kis Tibor es Olah Éniko, Érsemjen
Jűhos Gyűla es Toldi Katalin Andrea, Érselend
Kűlinyak Csaba Gűsztav es Gyori Renata Orsolya, Érselend
Lazar David Cristian es Varga Maria, Érkenez
Szabo Istvan es Geszti Anita, Érsemjen
Gazsi Csaba es Kor Érika, Érsemjen
Kardos Jozsef es Czifra Maria Angela, Érkenez
Sok boldogságot kívánunk!
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