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Í me, a szű z fogan me he be, fiű t 
szű l, akit Imma nűelnek nevez-
nek, ami azt jelenti: velű nk az 

Isten” Mt.1,23 
Olyan ido ket e lű nk sajnos, 

amikor a mai emberben megke rdo -
jelezo dhet, valo ban velű nk az Is-
ten?! De nemcsak a ma ban e lo  em-
ber ke rdezhet hasonlo t, hiszen az 
O szo vetse gi to rte netek egyike ben 
a bű za t cse plo  Gedeon is ezt ke r-
dezi az o t megla togato  angyalto l: 
„Ha velű nk az Ú r mie rt to rte nik 
rajtűnk mindez?”(Bir.6) Sok ilyen 
ke rde s hangzik el ma is, hiszen 
ba rhova  emeljű k fel a tekintetű n-
ket, mindenhol csak a nyomorű sa g 
la tva nya val e s ko vetkezme nyeivel 
tala lkozűnk. 

Kara csonyhoz ko zeledve, 
mintha nem a szabadí to  Krisztűs-
va ra sban e lne a keresztye n vila g, 
hanem a fe lelmekben e s aggodal-
makban. 
Krisztűs aze rt jo tt, hogy minket 
megva ltson bű neinkbo l. Az Imma -
nűel ne v azt jelenti: velű nk az Is-
ten. 
O  ko zeli kapcsolatba akar kerű lni 

velű nk, hogy megismerjű k Istent. 
É letű nk legapro bb re szleteiben is 
jelen akar lenni, nem aze rt mintha 
nem ismerne  dolgainkat, kű szko -
de seinket. Jo l ismer mindent, ami-
ben e lű nk e s vagyűnk. A „velű nk az 
Isten” azt jelenti, hogy Isten benso -
se ges kapcsolatba akar kerű lni ve-

lű nk, egy olyan e letet kí na l, amiben 
ero snek, szabadnak e rezheted ma-
gad. Szeretne , hogy beto ltsd azt a 
rendeltete st, amit neked sza nt. 
Az ű nnepben e s he tko znapokban 
egyara nt vezetni akar, ű gy, hogy 
ko zben felfrissű lj e s rendszeresen 
megű jűlj. Azt, hogy milyen me ly e s 
benso se ges a kapcsolatűnk Isten-
nel, azt a Vele valo  
„besze lgete sű nk” me rte ke hata -
rozza meg. 
Ha meg akarjűk e rezni, hogy 
„velű nk az Isten”, ahhoz az elso  
le pe s az, hogy Fele je fordí tjűk te-
kintetű nket, fű leinket e s hallga-
tűnk Ra . Ha el tűdsz csendesedni 
testve rem, szo lni fog hozza d. Él-
mondja neked, mennyire szeret 

te ged. Hallgass Ra , ko vesd e le-
ted minden napja n. A kara csony 
aze rt adatott, hogy megszabadűlt 
gyermekei lehessű nk az Istennek, 
a vila gban dű lo  minden gond e s 
baj ellene re. 
Istento l a ldott ű nneple st kí va nok 
mindenkinek!  
 

Csáky Márta 
reforma tűs lelkipa sztor 

Jézust várva 

Velünk az Isten! 
Wass Albert: Látható az Isten 
(Parafrázis) 
 
O szben, tavaszban, te lben, 
nya rban, 
kikeletben, vira gnyí la sban, 
gyermeki arcban, szo ke tincsben, 
ahol a Hold van, ahol a Nap, 
ahol a vila g, csak egy darab, 
ba rhova  me gy, ott az Isten. 
Percnyi le tű nk terhe alatt 
nincsen egy ro pke pillanat, 
amikor ne lenne velű nk, hogy 
intsen. 
Szo rnyű  sorsű , aki la ta sa ra vak, 
s szeme t takarja dicsfe nye elo tt; 
ki csak akkor la tja meg o t, 
mikor lesza ll az o ro k a lom, 
í te letre harsan a kű rt, 
s mint Bí ro  elo tt kell mega lljon! 
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A z olvaso k biztosan egyet e rtenek abban, hogy az 
e ppen aktűa lis gazdasa gi 

helyzetto l fű ggetlenű l – a rendszer-
va lta s o ta – ko zse gű nkben e vro l 
e vre kisebb-nagyobb berűha za sok 
tevo dnek egyma s űta n í gy, apro bb 
vagy nagyobb le pe sekkel hozza ja -
rűlva a ko zse get alkoto  telepű le sek 
elso sorban infrastrűktűra lis jellegű  
fejlo de se hez.  
Ba r ezekbo l a fejleszte sekbo l a 
Baranto  sem marad ki, terme szete-
sen itt is maradt me g bo ven tenni-
valo . Ézen hia nyossa gok egyike t 
kí va nta po tolni a 17. falűnapok 
rendezve nyeinek kerete n belű l, 
aűgűsztűs 22-e n, szombaton fel-
avatott ko zo sse gi ha z. Az avata si 
ű nnepse g d.ű. 5 o rakor vette kez-
dete t, amelyiken a helyi elo lja ro -
kon kí vű l re szt vett Cseke Attila 
parlamenti ke pviselo  is. Bala zsi 
Jo zsef, ko zse gű nk polga rmestere, 
besze de ben kifejtette, hogy a 
baranto i ko zo sse g e lete ben egy 
ehhez hasonlo  e pű letre ma r re g 
ige ny forma lo dott. A helyi ko ltse g-
vete sbo l megvalo sí tott, konyha val 
is ella tott e pű let megvalo sí ta sa 

o sszesen to bb, mint 350.000 lejbe 
kerű lt. Neve nek megfelelo en a he-
lyi ko zo sse g ige nyeit lesz hivatott 
kiele gí teni, de szű kse g esete n aka r 
az o voda is mű ko dhet benne. A pol-
ga rmesterto l Cseke Attila ke pviselo  
vette a t a szo t, aki arra hí vta fel a 
figyelmet, hogy a nemzetet tűlaj-
donke ppen kicsi ko zo sse gek alkot-
ja k. Az ű j e pű letet Csa ky Ma rta re-
forma tűs e s Nagy Ja nos Csaba ro -

mai katolikűs lelke szek a ldotta k 
meg. 
A baranto i ro mai katolikűs ka polna 
szomsze dsa ga ban e pí tett ko zo sse gi 
ha z avato ű nnepse ge n a Rege lo  Fe-
he r Ta ltos hagyoma nyo rzo  dobcsa-
pat e s az Ézű stperje ne pta ncegyű t-
tes tagjai teremtettek ű nnepi han-
gűlatot.  
 

Csorba Sándor 

A  közösséget szolgálni 
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A  17. É rsemje ni Falűnapok 
rendezve nysorozat prog-
ramjai ma r aűgűsztűs 21

-e n, pe nteken kezdetű ket vette k. A 
Fra ter Lo ra nd mű velo de si otthon-
ban az e rdeklo do k az e rmiha lyfalvi 
Mo ka szí nja tszo  csoport tolma cso-
la sa ban tekinthette k meg Bernard 
Shaw Pygmalion cí mű  dra ma ja t. 
A programok aűgűsztűs 22-e n, 
szombaton folytato dtak, esetenke nt 
pa rhűzamosan. A lassan ma r to bb 
e vtizedes hagyoma nynak megfele-
lo en a szombat ezű ttal is a sport e s 
a szo rakoztato , szabadte ri teve -
kenyse gek jegye ben telt el. Ba r az 
ido ja ra s nem volt kedvezo , í gy a 
nemzetko zi fogathajto  verseny va-
sa rnapra halaszto dott, de a focitor-
na val pa rhűzamosan a gyerekek a 
mű velo de si ha zban, majd az iskola -
ban tala lhattak kedvű kre valo  szo -
rakoza st, amelyikben az MM Po di-
űm szí ne szei, Gyűri boho c, űgyan-
akkor a helyi pedago gűsok segí tet-
te k o ket.  
A focitorna selejtezo  meccsei ezű t-
tal ma r kora bban megkezdo dtek, a 
megme rettete sre jelentkezo  9 csa-
pat űgyanis ma r elo zo  szombaton 

leja tszotta a tova bbjűta se rt ví vott 
labdacsata kat. 22-re ma r kiza ro lag 
az elo do nto k e s a do nto k maradtak. 
Az izgalmas me rko ze sek az Old 
Boys sza ma ra elso , a Sasok re sze re 
ma sodik hellyel za rűltak, mí g a har-
madik helyeze st az Únirea csapata 
ví vta ki maga nak.  
A Baranto n szombaton felavatott 
ko zo sse gi ha zro l bo vebben sza mo-
lűnk be. A 17 o rakor kezdo do  ese-
me nnyel pa rhűzamosan a Ne pkert-
ben a gyermek ne pta nc ga la kezdo -
do tt el, ezt ko veto en pedig a falűna-
pok egyik legne pszerű bb mű sora, a 
helyi o voda sok e s iskola sok elo ada -
sai va rta k az e rdeklo do ket. A Rege -
lo  Fehe r Ta ltos hagyoma nyo rzo  
dobcsapat mű sora este 7 o rakor 
kezdo do tt, de a csapat tagjai szinte 
minden kűltűra lis program fe nye t 
emelte k, hiszen re szt vettek a ko -
zo sse gi ha z avata sa n, az ű nnepe -
lyes felvonűla son, majd a Kazinczy 
emle kű nnepen is. A 20 o ra to l felle -
po  Tini Dance ta ncosainak 21 o ra-
kor keme nyebb szo lamoknak, pon-
tosabban a miha lyfalvi Play Time 
egyű ttes tagjainak kellet helyet ad-
niűk. A szomsze d rockerek ezű ttal 
sem okoztak csalo da st, jo  hangűla-

tot sikerű lt teremteniű k, elo ke szí t-
ve a szinte n sza z sza zale k e lo  zene t 
ja tszo  Únited banda koncertje hez 
ja ro  hangűlatot. Pe li Barna csapata 
volt az est űtolso  felle po je.  
Vasa rnap de lelo tt, a Ne pkertben 
helyet kapo  o kűmenikűs istentisz-
telet űta n adta k a t a falűsze pí to  
verseny, a Legszebb porta dí jait. 
Ébben az e vben a ke pzeletbeli do-
bogo  elso  foka ra Be res Csaba e s 
Csorba Tere zia (É rsemje n) a llhat-
tak, a ma sodik hely pedig Szabo  
Sa ndort, Madar Ja nost, Be res Ja nost 
(É rsemje n), Ternova n Francisc-ot, 
Sorba n Ferencet (É rsele nd) e s 
S andor Ioan-t (É rkene z) illette. A 
harmadik helyen Ta csik La szlo , Ba-
dar Zsűzsanna, Ste fa n Otto , Csiri 
Antal, Ders idan Émil, Czirja k Jo zsef 
e s Czirja k Sa ndor (mindannyian 
É rsemje nbo l) osztozhattak.  
A Ne pkertbo l a Kazinczy parkba 
a tvonűlo  ű nneplo k Kazinczy Ferenc 
emle ke elo tt a ldoztak. Az ű nnepse -
get Bala zsi Jo zsef, É rsemje n polga r-
mestere nek szavai nyitotta k, akit 
Bala zsi Bea ta egy szavalat elo ada -
sa val ko vetett. A megyei RMDSZ 
szervezet ke pviselete ben Borsi Im-
re Lo ra nt ű gyvezeto  alelno k mon-

Amikor együtt ünneplünk 
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dott ű nnepi besze det, ezt ko veto en 
Szabo  Imre, helyi o nkorma nyzati 
ke pviselo  olvasta fel a szinte n helyi 
o nkorma nyzati ke pviselo , Csorba 
Tere zia gondolatait. A Rege lo  Fe-
he r Ta ltos egyű ttes elo ada sa t ko ve-
to en kerű lt sor a Kazinczy mellszo-
bor koszorű za sa ra. Az idei ű nnep-
se gen Bí ro  Roza lia (szena tor), Bor-
si Imre Lo ra nt (az RMDSZ megyei 
szervezete nek ű gyvezeto  alelno ke), 
Orvos Miha ly (Bagame r ko zse g 
polga rmestere), Bala zsi Jo zsef 
(É rsemje n polga rmestere), Nyako  
Jo zsef (É rmiha lyfalva polga rmeste-
re) Nagy Ja nos Csaba e s Geszti Ist-
va n (É rsemje ni Ro mai Katolikűs 
Ple ba nia), Nagy Mirela e s Gazsi 
Sa ndor (Kazinczy Ferenc a ltala nos 
iskola) Ta mas  É va e s Ma te  Zsolt 
Sa ndor (helyi o nkorma nyzati ke p-
viselo k), Csa ky Ma rta e s Keresztűri 
Lajos (É rsemje ni Reforma tűs Gyű -
lekezet) e s Csorba Sa ndor ( a Pro 
Semje n Égyesű let elno ke) helyez-
tek el koszorű kat. 
A szo rakoztato  rendezve nyek 17 
o ra to l, a Ne pkertben kezdo dtek el 
ű jra, a kű lo nbo zo  ta ncbeműtato kat, 
illetve  az operett e s no taelo ada st 

ko veto en a Dolly Roll le pett szí n-
padra. Moha csi Brigitta koncertje a 
hagyoma nyos tű zija te kig tartott. A 

napot a szoka sos szabadte ri diszko  
za rta. 
 

Csorba Sándor 

Előtérben a sport 

E lo zo  lapsza műnkban (2015, 2. 
sza m) o ro mmel sza moltűnk 
be olvaso inknak az egykori 
„Gyetko ” iskola felű jí ta sa ro l. 

Az ű jra az oktata s szolga lata ba a llí tott 
e pű let szomsze dsa ga ban, pontosabban 
a felso  tagozatos iskola kertje ben azon-
ban egye b fejleszte sek is megkezdo d-
tek. Ko zse gű nk o nkorma nyzata a ma r 
to bb e ves pa lya zati tapasztalata ra e pí t-
ve, vissza nem te rí tendo  ta mogata sbo l 
mű fű ves focipa lya t e pí t. A projekt ce lja 
egye rtelmű : civiliza lt leheto se get biz-

tosí tani a szabadido  hasznos e s e rtel-
mes elto lte se re a ko zse g fiataljai sza -
ma ra, de terme szetesen a program 
eredme nyeinek nem kiza ro lag a fiata-
lok o rvendhetnek majd.  
A „Gyetko ” iskola hoz hasonlo an, a szo -
ban forgo  szabadte ri sportpa lya t is a 
Mezo gazdasa gi Vide kfejleszte si Alap 
keretein belű l mű ko do  LÉADÉR prog-
ram Bihar megyei akcio csoportja hoz 
benyű jtott e s jo va hagyott ta mogata s-
bo l valo sí tja k meg. A projekt elsza mol-
hato  ko ltse gei 263.244 lejt tesznek ki, a 

ta mogata si mega llapoda s e rtelme ben a 
kiviteleze s hata rideje 2015. december 
31. Szű kse g esete n a megvalo sí ta s ve g-
so  ido pontja t mo dosí tani lehet. 
A sportpa lya elke szű lte vel a ko zse g 
elo lja ro i ro gzí tik majd a le tesí tme ny 
haszna lata nak felte teleit. A helyiek 
sport ira nti ige nye t figyelembe ve ve, 
fo leg a fűtball ne pszerű se ge t la tva, ű gy 
ve ljű k, a sportpa lya komoly e rdeklo -
de snek o rvendhet majd!  
 

Csorba Sándor 
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Vértanúinkra emlékezve 

A z 1848-1849-es szabad-
sa gharc emle ke t É rsem-
je n ko zo sse ge kisse  rend-

hagyo  mo don a polja. Éz terme sze-
tesen nem az jelenti, hogy a ma rci-
űs 15-e t vagy okto ber 6-a t Semje n-
ben nem ű nneplik meg, hanem azt, 
hogy nagyobb szaba sű  ű nnepse ggel 
okto ber 25-e n, a semje ni gyo kerek-
kel rendelkezo  Kazinczy Lajos ve r-
tanű  emle knapja n ke szű lnek. Éhhez 
a helyi hagyoma nyhoz 2010-ben 
csatlakozott a sze kesfehe rva ri 
Krajcza ros Alapí tva ny, melyek ke p-
viselo i az emlí tett e vto l sza mí tva 
rendszeresen re szt vesznek a 15. 
aradi ve rtanű  emle kű nnepe n. 
2015-ben e pp a Kazinczy kive gze -
se nek napja n, okto ber 25-e n gyű l-
tek o ssze az emle kezo k a Fra ter 
Lo ra nd mű velo de si otthonban, ahol 
az ű nnepse g 12 o rakor kezdo do tt 
el. A rendezve nyt a ko zse g polga r-
mestere nek, Bala zsi Jo zsefnek be-
sze de nyitotta meg, aki szavaival a 
haza jűke rt aka r az e letű ket is fela l-
dozo  hazafiak elo tt hajtott fejet. 
Bala zsi mondatait mintegy ala hű z-
va, Ne meth Istva n, a Krajcza ros Ala-
pí tva ny elno ke is kiemelte annak 

fontossa ga t, hogy ho seink emle ke -
nek a pola sa t nem csak magűnkban 
kell o vnűnk, de tova bb kell adnűnk 
gyermekeinknek is. A sze kesfehe r-
va ri kű ldo ttse g re sze ro l Ma tyűs 
Istva nne  szavalta el Peto fi Égy gon-
dolat ba nt engemet cí mű  ko lteme -
nye t. 
A besze dek elhangza sa t ko veto en a 
semje ni Kazinczy Ferenc a ltala nos 
iskola dia kjai a lltak szí npadra. Fel-
ke szí to ik, Baghiű Mo nika e s Kiss 
Katalin, az emlí tett taninte zme ny 
pedago gűsai az 1848-as eseme nyek 
kerete be illesztve tisztelegtek Ka-
zinczy Lajos elo tt. Ébben a szellem-
ben, a nemzet trage dia ja nak ko nto -
se ala  rejtve Kazinczy Lajos sorsa t 
is, rendezte idei emle kmű sora t az 
Ézű stperje Ne pta nccsoport is. Tag-
jai ez alkalommal is fegyelmezet-
ten, me lto an e s a te le ssel vitte k 
szí npadra a besze des szimbo lű-
mokkal gazdagon, de me gis í zle se-
sen dí szí tett, minden í ze ben e s a r-
nyalata ban magyaros elo ada sűkat. 
Nem egyszerű en csak to rte nelmi 
adatokat, de e rze seket, hangűlato-
kat is sikerű lt ko zvetí teniű k, elo -
ada sűkat a ko zo nse g csak ne ha ny 
ma sodpercnyi, do bbent csendet 

ko veto en tapsolta meg. 
Az ű nnepse g a Kazinczy, Fra ter e s 
Csiha emle kmű zeűm űdvara n a llo , 
Kazinczy Lajos emle kmű ne l folyta-
to dott. A falű reforma tűs (Csa ky 
Ma rta) e s ro mai katolikűs (Nagy 
Ja nos Csaba) lelke szeinek besze de t 
e s ima ja t ko veto en Ne meth Istva n 
aja nde kot nyű jtott a t a ko zse get 
ke pviselo  Bala zsi Jo zsef polga rmes-
ternek. Az ű nnepse g űtolso  elo tti 
mozzanatke nt a Krajcza ros Alapí t-
va ny, a helyi o nkorma nyzat, a Ka-
zinczy Ferenc a ltala nos iskola, a 
reforma tűs e s ro mai katolikűs egy-
ha zak, az Ézű stperje ne pta nccso-
port e s a Pro Semje n egyesű let ke p-
viselo i helyeztek el koszorű kat Ka-
zinczy legkisebb fia nak emle kmű ve 
elo tt. Za ro akkordke nt Kocsa n Ist-
va n kezei ko zo tt kezdett hol szomo-
rű , hol pedig bí ztato , 1848-as kato-
nadalokat dalolni a harmonika. 
Gazda ja egyű tt bű sűlt hangszere vel, 
bí ztata sa ra a no ta za shoz csatlakoz-
tak a helyiek is, elso sorban a fel-
csendű lo  dalokat kí vű lro l fű jo  isko-
la sok.  
 

Csorba Sándor 
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S zeptemberben ű jra meg-
nyitotta kapűja t az o voda, 
e s a csoportszoba k bene -

pesű ltek. 
A „Pillango ” csoportba 18 kis o vo-
da s e rkezett, akiknek nagy meg-
pro ba ltata st jelentett bekapcso-
lo dni az o vodai e letbe. A 
„Halacska k” e s „Me hecske k” cso-
portba ja ro  gyerekek o rű ltek, hogy 
ű jra tala lkozhattak bara taikkal e s 
kedvenc ja te kaikkal. 
Az elso  ke t heti felme re s űta n, a 
kellemes o szi ido ja ra s to bb alkal-
mat biztosí tott megfigyelo , terme -

szetja ro  se ta kra. A sok o sszegyű j-
to tt o szi terme st csoportosí tottűk, 
majd ke ziműnka teve kenyse geken 
kreatí v műnka kat ke szí tettű nk 
belo lű k, amelyekbo l kia llí ta st ren-
deztű nk. 
To bb hetes projekt kerete n belű l, 
megfigyelhettű k az o szi ido ja ra st, 
a terme szet va ltoza sait, az o sz jel-
legzetesse geit. Vitamindű s gyű -
mo lcso ket e s zo ldse geket szed-
tű nk, ko stoltűnk, dio t to rtű nk, kű-
korica t morzsoltűnk, valamint ma-
da reteto t ke szí tettű nk, segí tve 
ezzel a kis e lo le nyeket a hideg ido -
ben. 

Nem feledkezű nk meg a segí tse g-
nyű jta sro l ege sz e v sora n, hiszen 
kűpakokat gyű jtű nk, amelyekkel 
hozza ja rűlűnk beteg gyerekek 
gyo gyí ta sa hoz. 
A nagy csoportosok re szt vettek a 
Szacsvay Imre emle kszobor felű jí -
ta sa ra hirdetett pa lya zaton, 
amelyre a va ga s e s ragaszta s tech-
nika ja t felhaszna lva egy emle kko-
szorű t ke szí tettek. 
I gy, az o sz elmű lta val, minden cso-
portban tű relmetlenű l ke szű lű nk 
a te li ű nnepekre. 
 

az óvó nénik 

Kipp-kopp kopogok,  óvodába indulok... 
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Ú j tane vet kezdtű nk, tele izgalommal, reme nyse g-
gel e s tenni va gya ssal. 

Égy csoda s nya r űta n, kipihenten 
e s e lme nyekkel felto lto dve gyű l-
tű nk o ssze szeptemberben a 
nagy iskola űdvara n, hogy tala l-
kozzűnk e s elkezdjű nk valami 
ű jat. Ú j tane vet, frisset, ko zo set 
e s nagyon-nagyon izgalmasat. 
É rezni lehetett a boldog izgatott-
sa got gyermekeken, szű lo ko n, 
taní to kon egyara nt. Tala n az elo -
ke szí to  oszta lyosokon leginka bb, 
akik ba r nagyon fiatalok me g, 
e rezte k, tűdta k, hogy most vala-
mi nagyon ű j e s fontos dolog to r-
te nik velű k. Az űdvaron beműta-
tott kedves kis mű sorűkkal in-
dűltak neki a nagyok vila ga nak, 
az iskola s e veknek. 
Ma snap ma r otthonosan e reztű k 
magűnkat ű jra az iskola falai ko -
zo tt. Mintha csak elo zo  nap va l-
tűnk volna el, mindenki tette a 
dolga t e s igyekeztű nk a leheto se -
gekhez ke pest ma ris elkezdeni a 
taní ta st-tanűla st. Volt szo beli, 
í ra sbeli nya ri e lme nybesza molo , 
olvasa s, í ra s e s sza mla la s, ellen-
o riztű k, ki mit tűd e s mit felejtett 
el a nya ri vaka cio ban. De persze 
volt ja te k, e nek e s kacaga s is bo -
ven, e s mese meg vers-tanűla s is. 
Azo ta ma r szinte ha rom ho nap 
eltelt. Java ban benne vagyűnk a 
legnehezebb tanűla si-ido szakban 
e s va rnak ra nk a fe le v ve gi felme -
re sek.  Annyi minden to rte nt ez-
alatt a ko zel ha rom ho nap alatt:  
Szeptemberben a ko zse g parkja -
ban e s a Ne pkertben o szi se ta k 
alkalma val megfigyeltű k a terme -
szet va ltoza sait. Kű lo nbo zo  ne pi 
gyermekja te kokat ja tszottűnk, 
o szi faleveleket, gesztenye t, to-
bozokat gyű jto ttű nk, amelyeket 
va ltozatos kompozí cio k elke szí -
te se re haszna ltűnk fel.  
Okto ber 4-e n volt az A llatok Vi-
lágnapja. Mivel vasárnapra 

esett, az elo ke szí to  oszta lyosok 
ma r ezt megelo zo  pe nteken be-
sze lgettek az a llatokro l, azok 
gondoza sa ro l, ke peket ne zeget-
tek, filmet ne ztek, az o szi se ta k 
alkalma val gyű jto tt terme sekbo l 
a llatfigűra kat ke szí tettek.   
Okto ber 5. a Nevele s Napja volt 
na lűnk is, mint szerte az orsza g-
ban. Tano ra kat nem tartottűnk, 
aszfaltra rajzoltűnk, szo rakozta-
to , oktato -nevelo  e s sport-
ja te kokkal to lto ttű k a de lelo tto t. 
Ézen kí vű l sok ű gyes szű lo  e s 
gyerek segí tse ge vel ezen a napon 
rendeztű k meg az iskola folyoso -
ja n az o szi terme s-ba bűk kia llí ta -
sa t. A szű lo k fanta zia ja ide n is 
remekmű veket teremtett: a llatfi-
gűra k, ja rmű vek e s haszna lati 
ta rgyak „szű lettek” a sok re pa bo l, 
krűmplibo l, paprika bo l, to kbo l. 
Ko szo net e rte mindenkinek! 
Okto ber 26-a n rendezte k meg 
É rmiha lyfalva n a „Mese k Sza r-
nya n” elneveze sű  mesevete lkedo  
elso  fordűlo ja t. Minden re szt ve-
vo  gyermek dicse retet e rdemel a 
keme ny műnka e rt, amivel ke -
szű lt.  Ne gy csapattal jelentkez-
tű nk: 
II. osztály, Cicák csapata: Láng 
Nata lia, Taka cs Nikoletta Katalin, 
Boda Gabriella Orsolya e s 
Soiműsa n Jo zsef. Csipkebogyo k: 
Pap Nikoletta, Nagy Mary-Anett, 
Spa nyik Adrienn-Tű nde e s Soly-
mosa n Fanni Lia. Felke szí to : 
Vanyo  Kecske s É va taní to no  
III. osztály, Baglyok csapata: 
Égeresi Csenge Hanna, Ratiű Zsa-
nett, Tasi Letiszia, Kűlcsa r Pa l. 
Felke szí to : Ari La szlo  taní to  
IV. osztály, Mese-vadászok: 
A da m Krisztina, Bata Da vid-
Lajos, Be res Ja zmin, Czego  Émo -
ke Felke szí to : Ţifra Katalin taní -
to no . 
A felsorolt csapatok ko zű l a Csip-
kebogyo k, a Baglyok e s a Mese-
vada szok tova bbjűtottak a ma so-
dik fordűlo ba, amelyet november 

23-a n rendeztek É rmiha lyfalva n. 
Innen pedig a Baglyok csapata 
jutott a megyei döntőbe, akik 
janűa rban Nagyva radon ke pvise-
lik majd iskola nkat. Gratűla lűnk 
a gyerekeknek e s felke szí to  taní -
to jűknak a sze p eredme nye rt! 
Okto ber ve ge n Halloween alkal-
ma bo l sze p to kla mpa k ke szű ltek, 
de nem feledkeztű nk meg arro l 
sem, hogy elbesze lgessű nk a gye-
rekekkel a Mindenszentek e s a 
Halottak Napja nak jelento se ge -
ro l. Éz ma r az o szi vaka cio  ideje -
re esett, vaka cio  űta n a gyerekek 
elmese lte k ezzel kapcsolatos e l-
me nyeiket, tapasztalataikat. 
Novemberben az I-IV. oszta lyos 
tanűlo k taní to ik ira nyí ta sa val 
re szt vesznek a Te gy jo t 
Szacsvayval, Le gy jo  mindhala lig 
elneveze sű  projektben. Adoma -
nyokat gyű jtű nk a nagyva radi 
Szacsvay szobor felű jí ta sa ra, di-
a kjaink pedig oszta lyonke nt be-
nyű jtott műnka kkal vesznek 
re szt a meghirdetett pa lyaműn-
ka k versenye n. 
December a te li ű nnepek ho nap-
ja. Minden gyermek ege sz e vi 
a lma e s kí va nsa ga o sszpontosűl 
ebben az ű nnepko rben. A csoda k 
ideje ez, amikor a Mikűla st va r-
jűk, azta n ke szű lo dű nk a Kara -
csonyra e s az O e v bű csű ztata sa -
ra. Az iskola ban is ű nnepibbek 
ilyenkor me g a he tko znapok is. 
Verseket tanűlűnk, sokat e neke-
lű nk, ke szű lo dű nk a kara csonyi 
ű nnepse gre. Minden oszta ly ma s-
sal: versekkel, pa sztorja te kkal, 
e nekekkel, ta nccal. Va rjűk Je zűst, 
hogy megszű lessen ko ze nk, o ro -
met, be kesse get hozzon a vila g-
ba!  
Minden taní to  neve ben kellemes 
ű nnepeket kí va nűnk kicsiknek-
nagyoknak egyara nt! 
 

Vanyó-Kecskés Éva-Andrea  
taní to no  

 „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda….?” 
Mozgalmas hónapok az I-IV osztályban  
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S zeptemberben elo szo r 14-
e n szo lalt meg iskola nk 
csengo je, ami a 2015-2016-

os tane v kezdete t hirdette. Tane v-
nyito  ű nnepse gű nkre o sszegyű lt 
iskola nk minden dia kja e s pedago -
gűsa. Az ű j tane v sza mos ce lt, fel-
adatot e s teve kenyse get tartogat 
sza műnkra. Alighogy belera zo dtűnk 
a napi rűtinűnk megszoka sa ba a 
hosszű  vaka cio  űta n, ma r kezdo d-
tek is az iskola n kí vű li teve kenyse -
geink. 
Okto ber 1-e n e s 2-a n „Sport napot” 
tartottűnk Lakatos Ja nos tana r ű r 
ko zremű ko de se vel, ami felhí vta 
tanűlo ink figyelme t az ege szse ges 
ta pla lkoza sra e s az elengedhetetlen 
mozga sra, ami fontos szervezetű nk 
sza ma ra. 
Okto ber 5.-e n a Nevele s Vila gnapja t 
ű nnepeltű k, melyen iskola nk min-
den dia kja e s pedago gűsa re szt vett. 
Élo szo r kerekasztal besze lgete st 
folytattűnk a gyerekekkel a nevele s 
fontossa ga ro l, majd a sportcsarnok-
ban folytato dott a teve kenyse g, kű -
lo nbo zo  csapatja te kokkal, vete lke-
do kkel. Nagy o ro mmel e s bűzga-
lommal vettek re szt ezeken a ja te -
kokon a gyerekek e s pedago gűsok 
egyara nt. I gy pro ba ltűnk javí tani a 
tana r-dia k kapcsolaton.  
Okto ber 25-e n zene s - irodalmi mű -

sorral emle keztű nk Kazinczy Lajos-
ra e s az aradi ve rtanű kra. Ézű ton is 
ko szo njű k Baghiű Mo nika e s Kiss 
Ilona Katalin felke szí to  pedago gű-
sok a llhatatos műnka ja t. 
Ézűta n vida mabb vizekre eveztű nk, 
gyerekeket toboroztűnk egy kira n-
dűla sra. Ú ti ce lűnk Felso ba nya n a 
„Galactic” csokigya r volt, la togata st 
tettű nk a ko zettani mű zeűmba e s a 
planeta riűmba. Felemelo  e rze s volt 
70 dia kkal ve gigja rni azt az űtat, 
bepillantani a csillagok vila ga ba e s 
megcsoda lni a szebbne l-szebb a s-
va nytani ko zeteket. Reme lem, hogy 
tanűlo ink ismereteit is bo ví thettű k 
ezzel a kira ndűla ssal. 
November 13-a n elo szo r ű nnepel-
hettű k meg hivatalosan a „Magyar 
Nyelv” napja t. A teve kenyse gen az 
V. B, VII. B e s VIII. B oszta lyok tanű-
lo i ro vid beműtato t tartottak ne-
kű nk a magyar nyelv alapí to iro l, 
fejleszto iro l e s betekinte st nyerhet-
tű nk abba, hogy milyen va ltozatos 
e s vara zslatos a mi anyanyelvű nk. 
November 20-a n a „Me zes reggeli” 
elneveze sű  teve kenyse gen vettű nk 
re szt, amely a mű velo de si ha zban 
zajlott. Bala zsi Jo zsef polga rmester 
ű r me he szke nt szo lt a gyerekekhez, 
besze lt a me z jo te kony hata sairo l, 
azta n me zko stolo ra invita lta dia kja-
inkat. Persze nagy volt a lelkesede s 
e s alig va rta k hogy megko stolja k az 

o t fajta me zbo l a llo  kí na latot. Ko -
szo njű k ezt az e lme nyt a polga r-
mester ű rnak! 
Ko zben a Varadinűm Kűltűra lis Ala-
pí tva ny e s a Bihar Megyei Tanfelű -
gyelo se g versenyt hirdetett „Te gy 
jo t Szacsvayval - Le gy jo  mindhala -
lig” cí mmel. Érre a versenyre neve-
zett be iskola nkbo l to bb oszta ly, 
kű lo nbo zo  műnka kkal (plaka tokat, 
zene s-video t ke szí tettek). Nagy iz-
galommal va rjűk a leadott műnka k 
elbí ra la sa t. 
December 4-e n kerű l sor a ma r ha-
gyoma nnya  va lt „Mikűla s Kűpa” 
megrendeze se re. Izgatottan va rja k 
a gyerekek, hogy melyik oszta ly 
nyeri el ide n a kűpa t. 
Élkezdo dtek a ke szű lo de sek a kara -
csonyi ű nnepse gre. Nagy odaada s-
sal folynak a gyakorla sok a mű sor-
sza mok o sszea llí ta sa ra. A pedago -
gűsok, oszta lyfo no ko k ero t e s ido t 
nem kí me lve segí tik a gyerekek 
műnka ja t e s folyamatosan emle kez-
tetik o ket a kara csony igazi jelente -
se re. Ézen ű nnepe llyel kí va nűnk 
szeretetben e s be kesse gben gazdag 
kara csonyi ű nnepeket! 
 

Máté Tünde  
tana rno  

Tevékenységek a mi iskolánkban 
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Kazinczy fogságának évfordulójára II. 
Folytatás az előző számból 
 

1 801 jű liűs 19-e n e rkezik 
É rsemje nbe, e s 1806. ma -
jűs 16-ig to bbnyire itt tar-

to zkodik. A bo rto nbo l valo  szaba-
dűla sa azonban nem jelenti a meg-
pro ba ltata sok ve ge t. A csala dja elle-
ne fordűl e s megpro ba lja kitűdni 
minden vagyona bo l, a Sze phalmi 
ha za t e s birtokait az o ccse, Jo zsef 
kisaja tí tja, de szű lo falűja ban, 
É rsemje nbe sem hajlando ak birtok-
hoz jűttatni. A re gi bara tai ko zű l 
sokan ha tat fordí tanak neki. 1802-
ben arra az elhata roza sra jűt, hogy 
a bo rto ne vek alatt lefordí tott iro-
dalmi alkota sokat megjelenteti. A 
nyomtata shoz szű kse ges ko ltse gek 
elo teremte se hez re gi bara tai segí t-
se ge t ke rte, azonban gro f Sze che nyi 
Ferenc va lasz ne lkű l hagyta a hozza  
inte zett levelet, gro f Festetics 
Gyo rgy, akihez me g rokoni sza lak is 
ko to tte k, a titka ra val í ratja meg a 
visszaűtasí to  va laszt. Égyedű l Vese-
le nyi Miklo s kű ld 500 re nes forin-
tot. Mindezek ellene re az irodalom 
e s a magyar nyelv ű jí ta sa ban elkez-
dett műnka ja t teljes bevete ssel 
folytatja. Ébbo l az ido bo l sza rmazik 
jelmondata: „a haza e ljen!... s vesz-
szek el e n ba r, a haza fe nye o ro k!...” 
Az irodalom terű lete n kifejtett te-
ve kenyse ge sok ellense get szű l e s 
me g to bb keserű se get okoz e lete -
ben. Égyenes besze de vel, ba tor szo -
kimonda sa val, sokszor kiví vja ko r-
nyezete megvete se t, ga ncsoskoda -
sa t. Fella zí tott maga ellen sok í ro t, 
de ez a la zada s oly kilobbana st oko-
zott, mely í ro kra e s a nemzetre 
elektromos szikrake nt hatott e s a 
kialakűlo ban le vo  irodalom para nyi 
ko re t kisze lesí tette. O nmaga e s ma -
sok ba torí ta sa ra is gyo gyí rke nt 
hangoztatja ezt a mondatot: 
„Nem merni, amit merni kell, gyala -
zat”. 
Korta rsai nevezte k o t „sze p o reg-
nek”, a „magyar nyelv apostola nak”, 
de sokszor e rte k me ltatlan meg-
jegyze sek e s elmarasztala sok is. 

Mindezek ellene re az irodalom iga-
za n nagy egye nise gei ha la val me lta -
nyolja k teve kenyse ge t e s elismerik, 
hogy ne lkű le sem a magyar iroda-
lom sem a magyar szellemise g nem 
e rte volna el azt a szintet, amelyre 
Kazinczy jo volta bo l kerű lt. Isme t 
Ko lcseyt ide zem: ”az e n o sz bara to-
mat soha nem tartottam sza na sra 
me lto nak a nyilak miatt, miket el-
lense gi kezek ra ja mint í ro ra 
lo ttenek. Csak azt monda m : Kazin-
czy í zle st ero ho z csatolva, kezdett a 
nyelvvel kű zdeni oly korban, mido n 
az egy nagy e s ko vetkeze ssel teljes 
mozdűlatra vala hajlando , e s í zet-
lense g e s gyo ngese g a ltal o ro kre 
hiba s űtat vett volna maga nak”. Mi, 
bihariak, kű lo no s bű szkese ggel e s 

ha la val kell a poljűk emle ke t, mert a 
mi nyelvja ra sűnkra e pí tette fel azt 
a magyar nyelvet, amelyet orsza g-
hata rokon innen e s tű l 15 millio  
magyar tekint maga e nak. Kijelente -
semet Ne gyesy La szlo , a MTA tagja -
nak egy mondata val szeretne m ala -
ta masztani: „A nagy nyelvreforma -
tor anyanyelvi ismerete nek forra sa 
teha t űgyanaz a bihari besze d volt, 
amely egykor Pa zma ny, akkorta j-
ban a Csokonai, ke so bb az Arany 
Ja nos nyelvkincse t ta pla l-
ta.” (ide zet: Ne gyesy L. Kazinczy 
pa lya ja Bűdapest, 1931). Kazinczy 
maga 1816. jű niűsa ban erde lyi ko r-
ű tja ra indűlva megí rja az elso  leve-
le t, amely í gy kezdo dik: „É n gyer-
meki e veimnek nem kis re sze t Bi-
harban e ltem, a magyar nyelvű  s 
magyar szellemű  magyarok ko zt: s 

innen is to rte nhetik, hogy mido n a 
Zemple n e s Abaű j magyarjai ko zű l 
kik korcsosodni kezdenek a to t 
nyelvű ek ko zo tt, s ezeknek szí ne-
ket, o nmagok a ltal is meg nem sejt-
ve, fel-felszí vja k, ide lete rek, vissza-
adva e rzem magamat egykori ho-
nomnak, s o rvendve, gyo nyo rko dve 
ne zem a sze p, a jo  fajnak ezt a de l-
ceg tű ze t, valamí g rossz kedv nem 
feketí ti.” Bihar megye to bb figyel-
met kellene szenteljen Ko lcseynek 
is, hiszen a magyar himnűsz szerzo -
je űgyanatto l az e rsemje ni Fra ter 
Ma ria to l sza rmazik mint Kazinczy. 
A magyar nyelv ke t kimagaslo  alak-
ja harmadfokon űnokatestve r. 
Bű szke k kellene lennű nk a miatt is, 
hogy Kazinczy ma r 220 e vvel ez-

elo tt megfogalmazta a nemzeti ki-
sebbse gek egyma s melletti be ke s 
le teze se t, amit korűnk politikűsai 
ma sem tűdnak kivitelezni. Élszo-
morí to , de te ny, hogy erre a neveze-
tes e vfordűlo ra, Bihar va rmegye 
nem emle kezik. Égyetlen ű jsa gcikk, 
egyetlen rendezve ny nem me ltatja 
azt, aki a legnagyobb a ldozatot hoz-
ta nyelvű nke rt e s nemzetű nke rt. 
Befejeze sű l Peto fit hí vjűk segí tse -
gű l, aki 1847-ben Kazinczy sí rja nak 
elhanyagoltsa ga miatt la zadozott. A 
sí rja most teljes dí szben pompa zik, 
de dicso se ge nek fe nye, legala bbis 
na lűnk, alaposan megkopott. 
 
É rsemje n, 2014. szeptember 1. 
 

Csorba Terézia 
ny. tana rno  

„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!” 
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A hóemberek karácsonya 

V alamikor nagyon re gen, 
amikor me g nem voltak 
aűto k, bűszok, villamo-

sok, e s egye b korűnk be li ko zleke-
de si eszko zo k - az emberek lo ha -
ton, e s lovas kocsin űtaztak – akko-
riban to rte nt, amit most elmese lek 
nektek: 
December volt. So te t, terebe lyes 
fellegek ű sztak az e gen. A sza llon-
go , csillogo  pelyhek pedig vastag 
ho takaro t borí tottak a ta jra. Napok 
o ta, szinte mega lla s ne lkű l hava-
zott. A gyerekek űgyan o rű ltek en-
nek a ho fehe r „e gi a lda snak”, a fel-
no tteknek viszont igen sok kelle-
metlense get okozott. 
Sokkal nehezebb volt a ko zlekede s, 
e s ilyen hideg ido ben rengeteg fa t 
el kellet tű zelniű k, hogy egy kicsit 
megmelegedhessenek. 
A fiatalok viszont kifejezetten e l-
vezte k. A hidegto l kipirosodott az 
orca jűk, kesztyű jű k a ta zott, de ez 
cseppet sem e rdekelte o ket.  
Szinte naphosszat a ho ban viha n-
coltak. Csű szka ltak, sza nko ztak, 
ho embert e pí tettek, e s o nfeledten 
ho golyo ztak. Olyan ha z szinte nem 
is akadt, ahol ne a llt volna az űd-
varban legala bb egy ho ember. I gy 
teltek a te li napok.  
Égy napon azta n fava go k ja rta k be 
a ko rnye kbeli fenyves erdo ket, e s 
sorra vagdosta k ki a kisebb – na-
gyobb fenyo fa kat. Lovaskocsikra 
tette k, e s elsza llí totta k o ket. Az 
erdei tű nde rek nem gyo ztek rajta 
csoda lkozni. 
- Vajon hova viszik ezeket a sze p, 
sűda r fenyo fa kat? - ke rdezgette k 
egyma sto l. A m va laszt egyikű k sem 
tűdott ra  adni.  
Lille, az egyik csintalan kis tű nde r-
ke el is hata rozta, hogy űta naja r 
ennek a rejte lyes dolognak. Égyik 
nap nagy titokban beosont a ko zeli 
falűba, mivel sejtette, hogy valahol 
ott kell keresnie a megolda st. 
So te t volt. A kanyargo s kis űtca k-
ban a ga zla mpa sok fe nye to l meg-
nyű ltak a fa k, bokrok, kerí te sek 
a rnyai. Senki sem ja rt kint, csak az 
e szaki sze l sza gűldozott fel - ala , 
kisebb - nagyobb ho bűcka kba fű jva 

a frissen hűllott havat. A kis tű n-
de rla ny a lme lkodva figyelte, amint 
a ho pelyhek vida m ta ncot lejtenek 
a la mpa sok fe nye ben. Ézt megűnva 
pedig kí va ncsian kandika lt be a 
ha zak ablakain.  
Szeme – sza ja ta tva maradt atto l, 
amit ott la tott. A szoba kban ű nnep-
lo  rűha ba o lto zo tt gyerekek, e s fel-
no ttek a lltak ko rű l egy fenyo fa t, 
amire ra  sem lehetett ismerni… 
A sűda r fenyo  teli volt aggatva 
mindenfe le csillogo -villogo  dí sz-
szel.  
A csű csa n egy aranyszí nű  csillag 
ragyogott, az a gai ve ge n pedig 
sza mtalan gyertya la ngja ja rta tű -
zes ta nca t. Mindenki a hí tattal a llta 
ko rbe, miko zben szebbne l szebb 
dalokat e nekeltek. Az arcűk pedig 
la thato an sűga rzott a boldogsa gto l. 
Lille ko vetkezo  pillanta sa űdvaro-
kon bű slakodo  ho emberekre esett. 
Nagyon szomorű nak tű nt mind-
egyik. 
Mie rt lo gatja tok ennyire az orroto-
kat? – tűdakolta to lű k a kis tű nde r-
la ny. 
- Ne is ke rdezd! A mai napig me g 
szerettek bennű nket a gyerekek. 
Ége sz nap itt űgra ltak, nevetge ltek, 
ja tszadoztak ko rű lo ttű nk. Olyan jo  
volt ne zni o ket… Ma pedig ra nk 
sem hederí tettek. Azt mondta k, 
hogy ma kara csony van, e s valami-
lyen kara csonyfa t, e s aja nde kokat 
emlegettek. Mindegyikű k nagyon 
izgatott volt, e s ege sz nap bent 
kűksoltak a ha zakban. Mi pedig itt 
a csorgűnk, e s szo rnyen űnatko-
zűnk.  
- Szege nyke im! – szo lt sajna lkozva 
a kis tű nde rla ny. - Majd kitala lok 
valamit! Hamarosan visszajo vo k 
hozza tok. - azzal felreppent, e s el-
sza llt az erdo  fele . 
A ho embereknek nem is kellett 
soka ig va rakozni. Ro vid ido  mű lva 
apro  sza rnyak sűhoga sa ra lettek 
figyelmesek. Égy - egy kis tű nde r 
reppent mindegyik ho ember fo le , 
majd valamilyen csillogo  port szo r-
tak ra jűk… 
O k pedig mintegy vara zsű te sre a 
levego be emelkedtek.  
Élo szo r csak a fo ld felett egy arasz-

nyival lebegtek, majd egyre feljebb 
e s feljebb emelkedtek. Ve gű l pedig 
a ha zak fo le  libbenve sza llni kezd-
tek a falű sze le n elterű lo  fenyves 
erdo  fele . Ma r a magasbo l felfedez-
te k, hogy az erdo  ko zepe n, egy kis 
tiszta son csoda latos fe nyek csillog-
nak.  
Valamilyen csalogato , vara zslatos 
műzsika hangja sza llt fele jű k. 
- Mege rkeztű nk! – szo lt Lille, majd 
vara zspa lca ja val a ho emberek fele  
sűhintott. Érre o k lassan, o vatosan 
leereszkedtek a ho ba. 
A tiszta s ko zepe n egy hatalmas 
fenyo fa a llt. Minden a ga n szikra zo -
an csillogo , tarka dí szek pompa z-
tak, e s a csű csa n egy aranyszí nű  
csillag fe nylett. Az ala hűllo  ho pely-
hek pedig ű gy tű ndo ko ltek a Teli-
hold fe nye ben, mint megannyi ap-
ro cska gye ma nt.  
Kicsit ta volabb egy hatalmas asztal 
a llt, rajta finomabbna l finomabb 
í nycsiklandozo  nyala nksa gokkal. 
Volt ott minden, amit egy ho ember 
megkí va nhat: je gsű teme ny, ho -
torta, je gkre m, fagylalt, jeges tea, 
jeges ka ve … 
- Boldog kara csonyt kedves ho em-
berek! – mondta k a tű nde rek ked-
ves, csengo  hangon. A ho emberek a 
meghatottsa gto l szinte szo hoz sem 
jűtottak. A tű nde rekkel egyű tt ko r-
bea llta k a kara csonyfa t, miko zben 
szű ntelenű l szo lt valahonnan az a 
vara zslatos zene. 
Ke so bb me g ta ncra is perdű ltek. 
Pihene ske ppen pedig ve gigko stol-
ta k az o sszes finomsa got. Ége szen 
hajnalig tartott a vigalom.  
Pirkadatkor pedig ű gy, ahogyan 
jo ttek, visszasza lltak a ha zak űdva-
raiba… 
A tű nde rek azo ta is egy ko zeli er-
do ben minden kara csonykor meg-
rendezik a ho emberek kara cso-
nya t. 
Ha e bren vagy kara csony e jszaka -
ja n, e s nem la tod az űdvarban a 
kedves ho emberedet, ne aggo dj! O  
is elment kara csonyozni. 
Hajnalra biztosan visszajo n. 
 

Mentovics Éva 
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HALOTTAINK 
 
Kerekes Jűlia nna, e lt 80 e vet, É rsele nd 
Fijo k Sa ndor, e lt 73 e vet, É rsemje n 
Bodna r Ja nos, e lt 73 e vet, É rsele nd 
Jűhos Ga bor, e lt 81 e vet, É rsele nd 
Fűra ű Irina, e lt 77 e vet, É rkene z 
Nagy Margit, e lt 80 e vet, É rsemje n 
Marha si S tefan, e lt 50 e vet, É rkene z 
Ga rdan S tefan, e lt 55 e vet, É rsemje n 
Varga Jo zsef, e lt 56 e vet, É rsele nd 
Jűha sz Ma ria, e lt 81 e vet, É rsele nd 
Fagyal Imre, e lt 67 e vet, É rsemje n 
Lakatos Sa ndor, e lt 82 e vet, É rsele nd 
Ples  Amalia, e lt 84 e vet, É rkene z 
Bot iű Raveica, e lt 87 e vet, É rsemje n 
Holhos  Gizella, e lt 67 e vet, É rkene z 
Sze l Anna, e lt 84 e vet, É rsemje n 
Gombos Irina, e lt 80 e vet, É rsele nd 
Bala zs Roza lia, e lt 79 e vet, É rsemje n 
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ÚJSZÜLÖTTEK 
 
Szabo  Fanni,  É rsemje n 
Mesaros Émanűela Nicoleta,  É rkene z 
Gazsi A ron, É rsemje n 
Ba lt oiű Delia Gabriela, É rsele nd 
Bakro  Boldizsa r Laűrent iű, É rkene z 
Talpas Ro bert Vilmos, É rsele nd 
Venkli Orsolya, É rsemje n 
Gheran Leticia Maria, É rsemje n 
  

Gratulálunk! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
 
Pfeifer Sa ndor e s Nica Érzse bet, É rsemje n 
Le tai Norbert e s Da vid Roza lia, É rsemje n 
Terjei Attila e s Lajter Tí mea Ilona, É rsemje n 
Úngűr Vlad e s Mielűt  Loredana  Camelia, É rkene z 
Venkli Lajos Zsolt e s Pro bli Andrea, É rsemje n 
Gergely Tama s Zolta n e s Ste fa n Otí lia Ire nke, É rsemje n 
Geszti Jo zsef Szabolcs e s S erafincean Lavinia Clementina, É rsemje n 
Kis Tibor e s Ola h Éniko , É rsemje n 
Jűhos Gyűla e s Toldi Katalin Andrea, É rsele nd 
Kűlinya k Csaba Gűszta v e s Gyo ri Rena ta Orsolya, É rsele nd 
Lazar David Cristian e s Varga Ma ria, É rkene z 
Szabo  Istva n e s Geszti Anita, É rsemje n 
Gazsi Csaba e s Ko r Érika, É rsemje n 
Kardos Jo zsef e s Czifra Ma ria Ange la, É rkene z 

 
Sok boldogságot kívánunk! 

Érsemjén Község  
Önkormányzata és az 
Érsemjéni Hírmondó  

szerkesztői szeretetben gazdag  
Karácsonyt és örömökben  

gazdag, boldog új évet kívánnak 
minden kedves olvasónak! 


