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S zinte alig telt el két hó-
nap az országos helyha-
tósági választások lezaj-
lása óta. Június 5-én a 

megyei-, illetve a helyi önkor-
mányzatok élére választhattuk 
meg vezetőinket. Az országos 
kimutatások szerint a megyei 
önkormányzatok esetében a fel-
nőttek 49,77 százaléka élt szava-
zati jogával, míg a helyi önkor-
mányzat tagjaira, illetve a pol-
gármesterekre országos szinten 
a lakosság 48,17 százaléka adott 
le voksot.  
Ha az országos eredmények sík-
ján maradunk, a megyei önkor-
mányzatok képviselőire leadott 
szavazatok 37,58%-át a PSD 
(Partidul Social Democrat – Szo-
ciáldemokrata Párt), 31,49%-át a 
PNL (Partidul Național Liberal – 
Nemzeti Liberális Párt), 5,73%-át 

az ALDE (Alianța Liberalilor și 
Democraților – Liberális - De-
mokrata Szövetség), 5,33-át az 
RMDSZ (Románia Magyar De-
mokrata Szövetség), míg 4,27-át a 
PMP (Partidul Mișcarea Populară 
– Népi Mozgalom Pártja) szerezte 
meg. 
A helyi önkormányzatok tekinte-
tében a megszerzett szavazatok 
országos aránya többé-kevésbé 
megegyezik a fentiekkel, azaz a 
PSD 33,64%-ot, a PNL 29,6%-ot, 
az ALDE 6,52%-ot, az RMDSZ 4,66
-ot, a PMP pedig 4,30%-ot tudhat 
magáénak. 
Azonban ha a Bihar megyei 
eredményeket figyeljük meg, a 
két nagy párt (PNL és PSD) sikere 
egyáltalán nem áll összhangban 
az országos eredményekkel, 
vagyis úgy a megyei, mint a helyi 
önkormányzatok csataterén a 

PNL könyvelhető el győztesként, 
amelyik a szavazók 44,54%-nak 
bizalmát élvezi, a Bihar megyei-
ek 25,23%-a PSD-nek adta szava-
zatát, az RMDSZ-nek a voksok 
18,19-át sikerült megszereznie, 
míg az ALDE Bihar megyei plat-
formja a szavazatok 5,3%-át tud-
hatja a magáénak. Az előbbiek-
ben jelzett választási eredmé-
nyek lehetővé tették, hogy a 2016
-2020 periódusban Bihar megye 
élén az RMDSZ zászlaja alatt 
kandidáló Pásztor Sándor álljon.  
Érsemjénben a megadott határ-
időig az RMDSZ, az EMNP 
(Erdélyi Magyar Néppárt) és a 
PSD állított jelölteket a helyi ön-
kormányzati testületbe, míg a 
polgármesteri tisztség megszer-
zéséért mindössze két párt, az 
RMDSZ – Balázsi Józsefet jelölve 
továbbá az EMNP – Ványi Attilát 

Helyhatósági választások  
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indítva – szálltak ringbe. A sza-
vazatok százalékos megosztását 
külön táblázatban közöljük, ami-
hez mindössze annyit tartunk 
fontosnak hozzáfűzni, hogy júni-
us 23-án a Helyi Önkormányzat 
megtartotta alakuló ülését, mely-
nek során a polgármesteri vá-
lasztásokból nyertesen kikerülő 
Balázsi József letette a polgár-
mesteri esküt, megkezdve ezzel 
immár hetedik mandátumát. Az 
abszolút RMDSZ többségű testü-
let az alpolgármesteri tisztséget 
immár negyedik alkalommal ad-
ta Timár Sorin kezébe. Ezt köve-

tően megválasztották a helyi ön-
kormányzat négy szaktestületé-
nek tagjait is. A helyi önkor-
mányzatba az RMDSZ-nek tíz 
(Tămaș Éva, Timár Sorin, 
Kereszturi Lajos, Máté Zsolt Sán-
dor, Csorba Terézia Mária, Gali 
András, Vég Sándor, Geszti Ist-
ván, Serebán Ferenc, Sima Adal-
bert), az EMNP-nak kettő (Bányai 
Levente, Ványi Attila), míg a PSD
-nek (Sandor Loredana) egy tagot 
sikerült bejuttatnia. 
 

Csorba Sándor  

A 2016-os helyhatósági választások eredményei Érsemjénben 

  POLGÁRMESTER (%) HELYI TANÁCS (%) 
SZAVAZÓKÖRZET   

RMDSZ  EMNP RMDSZ SZDP EMNP 

579-FEKETEFALU 70.62 29.37 67.37 6.38 26.24 

580-ÉRSEMJÉN 81.37 18.62 81.32 1.36 17.30 

581-BARANTÓ 90.80 9.19 89.88 1.12 8.98 

582-ÉRSELÉND 77.60 22.39 73.03 6.80 20.15 

583-ÉRKENÉZ 72.30 27.69 37.05 38.28 24.21 

ÖSSZESEN 79.56 20.43 75.89 5.44 18.66 

A 2016-os helyhatósági választások eredményei Érsemjénben 

SZAVAZÁS-
RA JOGO-
SULTAK 
SZÁMA  

ÉRVÉNYES SZAVAZATOK 
SZÁMA                                                             

-POLGÁRMESTER- 

ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA                                                                                                    
-HELYI TANÁCS- 

SZAVAZÓ- 

KÖRZET   
ÖSSZESEN RMDSZ EMNP ÖSSZESEN RMDSZ SZDP EMNP 

579-FEKETEFALU 233 143 101 42 141 95 9 37 

580-ÉRSEMJÉN 1664 1106 900 206 1098 893 15 190 

581-BARANTÓ 145 87 79 8 89 80 1 8 

582-ÉRSELÉND 752 384 298 86 382 279 26 77 
583-ÉRKENÉZ 326 130 94 36 128 48 49 31 

ÖSSZESEN 3120 1850 1472 378 1838 1395 100 343 

  TANÁCSOSI MANDÁTUMOK 

RMDSZ 10 

EMNP 2 

SZDP 1 

ÖSSZESEN 13 
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D icsérjétek az Urat! - 
hangzik a felszólítás a 
150. Zsoltárban, s mi 
igyekszünk ennek ele-

get tenni. Célunk a furulyázás 
elsajátítása, egymás megismerése 
jókedvvel és szolgálat Isten dicső-
ségére. 
Érsemjénben a furulyaoktatást 
Ghitea Angéla ének-zene tanárnő 
kezdte el 2011-ben, később pedig 
Csáki Károly református kántor 
folytatta a megkezdett munkála-
tokat.  
Kezdetben még csak egyszerű 
ifjúsági énekek kíséretében hall-
hattunk furulyaszót, nem sokkal 
később az istentiszteletben sze-
replő zsoltárok és dicséretek szí-
nesítéseként is felcsendültek. 
Többszólamú művekkel készült 
az „első furulyás generáció” 2012 
őszén az Érszőlősön megtartott 
II. Érmelléki Ifjúsági Furulyás-
találkozóra, ekkor még kizárólag 
szoprán furulyán játszott dalok-
kal. 
2013-ban folytatódtak a próbák, 
az Egyházmegyei Ifjúsági Kórus-
találkozón az érsemjéni ifjak di-
csőítő dalait furulyaszóval díszí-
tettük. A III. Érmelléki Ifjúsági 
Furulyás találkozóra négyszóla-

mú, szoprán furulyaművekkel 
készültünk, néhol gitárkísérettel.  
Nem sokkal ezután, kissé kinőve 
már a szoprán furulyákat, az egy-
ház támogatásával előbb egy alt, 
később meg egy, két tenor és két 
basszus furulyával egészítettük 
ki már meglévő hangszereinket. 
Új lendülettel készültünk külön-
böző ünnepekre, egyházi alkal-
makra. Bár a körülbelül nyolc fős 
furulyacsoportnak a kántor úr 
vezénylésével nem mindig sike-
rült összegyűlni, igyekeztünk mi-
nél többet kihozni alkalmaink-
ból. 
2014 novemberében, a nagy ér-
deklődésre támaszkodva, beindí-
tottuk a „második generációs” 
furulyacsoportot, a jelen sorok 
szerzőjének vezetésével. Az ala-
poktól indulva első, már kétszó-
lamú előadásunk Szenteste tör-
tént meg, bemutatkozva a gyüle-
kezet előtt. 
A változó létszámú (néhol hat, 
máskor kilenc fős) csapat folya-
matos gyakorlása gyümölcsöt 
hozott, hiszen 2015 február vé-
gén létrejött a „harmadik generá-
ciós” furulyacsoport is, kezdet-
ben hatalmas lelkesedéssel és 
létszámmal. Az idő múlásával 

bár a létszám csökkent 
(hozzávetőleg hét fő), a megma-
radó tagok lelkesedése nem ha-
gyott alább.  
Míg az „első generációs” csoport 
más elfoglaltságokra hivatkozva 
megszakításokkal mutatkozott, 
addig a második és harmadik 
generáció töretlenül folytatta a 
gyakorlást. Felléptek az ünnepek 
(például karácsony, húsvét, 
anyák napja, pünkösd) és más 
gyülekezeti események (mint 
imahét, idősek vasárnapja) alkal-
mával. 
Mindhárom generáció képvisel-
tette magát 2015 őszén az V. Ér-
melléki Ifjúsági Furulyás találko-
zón, Érszőlősön. A gyerekek cso-
dálkozva fogadták más csoportok 
műveit és egy áldott délutánt tölt-
hettünk együtt. 
Nyáron, kisebb-nagyobb szüne-
tekkel, folytattuk a felkészülést 
az idei találkozóra. A második 
generáció megkezdte az alt, tenor 
és basszus furulyák technikájá-
nak elsajátítását, négyszólamú 
műveket játszva, míg a harmadik 
generáció háromszólamú dara-
bokkal fejleszti polifonikus hallá-
sát. 

További célunk egy ne-
gyedik generációs gyermekcso-
port létrehozása, és a furulyák 
számának és egyéni repertoá-
runknak a bővítése. 

Ezúton is megköszönünk 
minden segítséget, úgy az egyház, 
a presbiterek, gyülekezeti tagok 
részéről, akik valamilyen formá-
ban hozzájárultak a furulyázás 
tudásának művelésében és to-
vábbadásában. Különös köszönet 
illeti Kereszturi Zsuzsát, aki, ahol 
tudott, segített. 
 

Nagy Bettina Tünde 
Furulyaoktató, ifjúsági tag 

A közösség hangja 
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Kazinczy Erdélyben 

K azinczy életművét mél-
tatni szinte lehetetlen, 
hiszen munkássága 

olyan sokoldalú, hogy azt kimerí-
teni képtelenség. A megemlékezé-
sek alkalmával csupán egy-egy 
kiemelkedő tevékenységéről ké-
szülhet egy vázlatos bemutató, 
amely felkeltheti ugyan a hallga-
tóság érdeklődését, de kimerítő 
képet róla létrehozni nem tud. 
Így történik ez most is, mikor Ka-
zinczy erdélyi útjáról szeretnénk 
megemlékezni, utazásának 200. 
évfordulóján.  
 Kazinczy baráti körében 
nagyon sok erdélyi értelmiségit 
és irodalomkedvelő, felvilágosult, 
nemzeti érzelmekben gazdag 
egyéniséget találunk. Nem érhet 
tehát felkészületlenül bennünket 
Kazinczy azon elhatározása, hogy 
meglátogatja Erdélyt. Az utazásra 
1816-ban kerül sor és megszerve-
zésében az oroszlánrészt Döb-
rentei Gábor vállalta. Az utazás 
során szerzett élményeit az Erdé-
lyi levelek című kötetében foglalja 
össze, mely hosszú évtizedeken át 
az egyetlen összefoglaló magyar 
nyelvű mű volt Erdélyre vonatko-
zólag, amelyben megfigyelő te-

hetsége, sokoldalú tudása, szelle-
mes és vonzó előadása egyaránt 
ragyog. A könyv előszavában Ka-
zinczy a következőképpen érvel 
„Magyarország nem ismeri Er-
délyt. Megszokván nyugat felé 
venni utunkat, feledjük, hogy ke-
let felé egy rokon nép lakik, me-
lyet nem illik nem ismernünk”. 
Az útjára Érsemjénből indult. Az 
első levél kezdő sorai erről árul-
kodnak: „Vége azon művelt és 
mindent buján termő mezőség-
nek, melyen Érsemjéntől, születé-
sem és első éveim kedves 
honjoktól Váradig játékosan el-
hintett szőlőhalmok mellett 
elmenék”. Nem tudni milyen sor-
számmal látta el Kazinczy azt a 
levelét, amelyben érsemjéni hon-
fitársairól emlékezik meg mély 
szeretettel és rajongással, de az 
Erdélyi levelek megjelent köteté-
ből hiányzik. Talán a szerkesztőt 
zavarta Kazinczy rajongása szülő-
földje iránt és mint annyiszor a 
Kazinczy hagyaték feldolgozása-
kor, a feljegyzéseket alaposan 
megcenzúrázva közlik, ha 
Érsemjénről esik szó. 
 „Én gyermeki éveimnek 
nem kis részét Biharban éltem, a 
magyar nyelvű s magyar szelle-

mű magyarok közt: s innen is tör-
ténhetik, hogy midőn a Zemplény 
és Abaúj magyarjai közül, kik 
korcsosodni kezdenek a tót nyel-
vűek között, s ezeknek színeket, 
önmagok által is meg nem sejtve, 
fel-felszívják, ide letérek vissza-
adva érzem magamat egykori ho-
nomnak, s örvendve, gyönyör-
ködve nézem a szép, a jó fajnak 
ezt a délceg tűzét, valamíg rossz-
kedv nem feketíti”. 
 Az utazás három hónapig 
tartott és valóságos diadalút volt. 

Ilyennek láthatta Kazinczy Kolozsvár főterét 

A mű egyik kiadásának borítója 
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Időhiány miatt nem térhetünk 
ki az útvonal aprólékos ismerte-
tésére, csupán az utazás néhány 
érdekes állomását említjük meg: 
Kolozsváron a Wesselényi-
házban fogadták erdélyi barátai, 
Marosvásárhelyen Teleki Sámu-
el híres könyvtárát látogatta 
meg, megnézte a Hunyadiak és 
Bethlenek működéséről híres 
helyeket, Martinuzzi Fráter 
György branyicskai házát, Gyu-
lafehérváron a Székesegyházat, 
síremlékeket, könyvtárat. Nagy-
enyeden jegyzeteket gyűjtött a 
Bethlen-nemzetségről. A könyv 
történeti része inkább csak tájé-
koztató jellegű. Annál érdeke-
sebbek az egyes tájakról, város-
okról és emberekről írt portréi, 
jellemzései. Elsősorban az erdé-
lyi magyar írókról, tudósokról 
és művelődési intézményekről 
írt, de értékesek a nép életéről, a 
tájakról tett feljegyzései is. Erdé-
lyi útjára Kazinczy egy román 
nyelvtant vitt magával, Alexi 
nyelvtanát. Őszinte örömmel 
csodálkozik rá a román művelő-
dés haladására: „van 
gramaticájuk ’s lexikonok, Alexi 
Jánostól: zsebkönyvet is kaptak 
Budán, Moldvában Ujságlevelek 
nyomtattatik” írja lelkesedéssel. 
Hunyad megyei élményeit meg-
örökítő levelében többek közt a 

román nyelv fejlődés és könyv-
kiadás eredményeiről szólva így 
folytatja: „Ki ne örvendjen, hogy 
az emberi Nemnek egyik osztá-
lya, emelkedik a kiművelődés 
pályáján, s nyelve fejtegetni kez-
di erejét? Ponori Thewrewk 
(ejtsd: tyurevk) e román népdalt 
közlé velem, magyar ortográfiá-
val és magyar fordításá-
val”.Talán nehéz elhinni, hogy a 
nemzetéért legnagyobb áldozat-
tól sem vissza riadó magyar, az 
akkor kisebbségben élő román 
nemzet szellemi felemelkedésé-
nek örülni tud. Kazinczy azon-
ban meggyőződéssel hitte, hogy 
a különböző nemzetek csak ak-
kor fognak békességben élni 
egymással, ha civilizált, kultu-
rált emberekké válnak, akik is-
merik és tisztelik egymás hagyo-
mányait, szokásait és közös cél-
juk a társadalom előrehaladása. 
 Kazinczy erdélyi látoga-
tásának személyes vetülete is 
van. Ő tudta, hogy ereiben a ma-
gyarság nagy személyiségének, 
Fráter Györgynek vére csörge-
dez, hiszen II. Fráter István 1703
-ban bekövetkezett halála előtt 
már leközölte a Fráterek család-
fáját. Ezzel magyarázhatóak az 
átszellemült szavak, amelyeket 
a branyicskai ház láttán jegyez 
le: „…még áll a ház, de megújí-
tott színben, ahol lakott midőn 
az uralkodás gondjai után 
megpihene: még áll a kápolna, 
melyben miséjét mondogatta, s 
ez régi színében, feketén s csu-
dás alakjába”. Fráter György Al-
vinczi kastélya mellett elhalad-
va felidézi és aprólékosan leírja 
a püspök borzalmas meggyilko-
lását. A dicső előd egész életét 
Magyarország újraegyesítésére 
tette fel. Ebben a harcban egye-
dül állt, barátok és hű társak 
nélkül, egyedül nézett szembe 
hóhéraival is, és élettelen teste 
több napon keresztül hevert el-

hagyottan az alvinci kastélyban. 
Végül a gyulafehérvári székes-
egyházban Kazinczy hódolata 
elér a tetőpontjára: 
„Még egyszer betértem a temp-
lomba, megállottam a 
Martinuzzi kövén, s órámat és 
jegygyűrűmet rátevém a vajda 
sírkövére, hogy azáltal szentel-
tetést vegyenek, s ezt gyermeke-
imnek jegyzém fel itt. Menjen 
által érzésem minden maradé-
kaimra!”. Az apa óhaja meghall-
gatást nyert az egekben. Kazin-
czy fiai közül három vett részt 
az 1848-as forradalomban és a 
legkisebbik Lajos a 15. aradi 
vértanú lett. 
 Az utazás Zsibón ért vé-
get báró Wesselényi Miklós bir-
tokán. Kazinczy hálás érzelmeit 
a 25 levél utolsó soraiban így 
fogalmazza meg: „Mely irigylést 
érdemlő szerencse juta nekem, 
hogy Erdélyt láthatám! …Jó föld! 
Tiszták és nem tiszták minden-
hol vagynak, nálunk mint nála-
tok, s nálatok mint nálunk. De te 
valóban nem vagy elromolva, 
mint mi. E vallással térek el in-
nen, s ezt mondom majd azok-
nak, kik ide jőnek, hogy meglás-
sanak, s remélem, hiszem, amit 
érzék, érzeni ők is fogják”. 
Ezeket az érzelmeket Kazinczy 
versben is megörökítette. 
Áldott föld, Isten veled! 
Mint a szerelmes néz elnedvesült  
Szemekkel a hű lányka rejtekére, 
Ahonnan őt vad sorsa most elűzi: 
Akként tekint rád 
végpillantatom. 
Áldott hazája sok nagy férfiad-
nak 
Szorult mellemből lassú fájda-
lommal 
Ez ront, ez tör elő: Isten veled! 
 

Érsemjén, 2016 aug.10 
 

Csorba Terézia Mária 
ny.  tanárnő 

Fráter György síremléke 
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Ó vodásaink izgatottan 
várták a téli Ünnepe-
ket. Versekkel, éne-

kekkel, betlehemes színdara-
bokkal készültek a kultúrott-
honban és az óvodában meg-
rendezett „Fenyőfa ünnepély-
re”. Ezt követte a három hetes 
téli vakáció, melyről vissza-
térve kihasználtuk a frissen 
lehullott havat, sokat játszot-
tunk. A „Téli játékok” című 
tematikus projektünket a fél-
év végi felmérés követte, 
mely során több szempont 
szerint figyeltük meg a gyere-
kek fejlődését az év elejéhez 
képest. A felmért gyerekek 
közül mindenki jó eredmé-
nyekkel zárta az első félévet.  
A második félév azonnal ese-
ménydúsan kezdődött, ugyan-
is a „Farsangi bálra” készü-
lődtünk. Mindenki ötletes jel-
mezekbe bújt, rövid versikék-
kel bemutatkozott, majd önfe-
ledten táncolva, játszva szóra-
kozott. A talpalávalót, mint 
minden évben, Venkli István 
biztosította, és a szülőknek 

köszönhetően a kis pocakok 
sem maradtak üresen. 
Márciusban a nők megünnep-
lésére egy kézműves nyílt na-
pot szerveztünk, amikor az 
anyukák, nagymamák gyere-
keikkel együtt készítettek el 
köszöntőket, apró kis emléke-
ket, amiket hazavittek. Min-
den gyerek verssel köszöntöt-
te a szeretett nőt. 
A húsvéti locsolkodást még ki 
sem pihenték, már új izgal-
mak várták a gyerekeket az 
óvodában. Az „Iskola más-
ként” nevezetű hét követke-
zett. Minden napra szórakoz-
tató és tanulságos tevékenysé-
geket szerveztünk. Sütő Sza-
bolccsal gyermekjátékokat 
játszottunk, részt vettünk 
sport játékokban, vetélkedő-
kön, Balázsi Józseftől a mé-
hészkedésről tanultunk, ha-
gyományőrző bemutatót lát-
hattunk az érmihályfalvi 
Pusztai Farkasok Íjászegyesü-
lettől, ellátogattunk a helyi 
katolikus templomba.  
Áprilisban Érmihályfalván 
rendezték meg a „Csigabiga, 

gyere ki…” című mondóka-
versenyt, melyen négy gye-
rekkel vettünk részt. A közép-
csoportból Ágoston Bence és 
Blejan Letiszia oklevéllel, va-
lamint a nagy csoportból 
Balazsi Kevin II. díjjal és 
Zohorák Zsanett különdíjjal 
tért haza. 
A már hagyománnyá vált 
„Együtt a gyerekekért” neve-
zetű jótékonysági esten min-
den óvodás gyerek részt vett 
a kiállított munkáikkal és a 
nagy csoportosok egy modern 
táncot is bemutattak. 
Elérkezett a június, a várva 
várt hosszú nyári vakáció. A 
kis- és középcsoport előadás-
sal, versekkel, tánccal zárta a 
tanévet, a nagycsoport pedig 
elballagott, elbúcsúzott az 
óvodától, őket az iskola előké-
szítő osztálya várja.  
Szeptemberben újra nyílik az 
óvoda kapuja, friss erővel 
várjuk a játszásra, tudásra, 
izgalmakra éhes kisgyereke-
ket. 

 
az óvónők  

Eseménydús óvodai élet  
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S zép és mozgalmas ta-
vasz áll mögöttünk. És 
úgy elrepült, szinte 

észre sem vettük. Mintha meg-
rövidültek volna a napok és a 
hetek, csak teltek és teltek, mi 
pedig tanítók és kisdiákok 
együttes erővel végeztük isko-
lai feladatainkat: tanítottunk 
és tanultunk, játszottunk, éne-
keltünk, próbákra jártunk és 
szerepekre, kirándultunk és 
környezetet óvtunk… 
Idén nagyon hamar jött a Hús-
vét. Alig tértünk vissza a félév-
közi vakációról és ünnepeltük 
meg március 8-án a nőket, 
már itt is volt a hónap végén. 
Nagyhéten minden osztály er-
re készülődött. Ünnepi hangu-

latban vártuk Krisztus feltá-
madását, tojást festettünk és 
húsvéti nyulat, tojásfát díszí-
tettünk és locsolóverseket ta-
nultunk. A másodikosok locso-
lóvers-mondó versenyt is ren-
deztek, ahogy ez már hagyo-
mánynak számít náluk.  
Nem felejtettük el idén sem a 
Víz Világnapját. Ennek célja a 
tanulók figyelmének felkeltése 
a vizeink tisztaságának meg-
védésére. Plakátokat készítet-
tünk, rajzoltunk, a harmadiko-
sok pedig filmet néztek: A 
nagy csendes-óceáni szemét-
sziget címmel. 
Április 18. és 22. között ebben 
a tanévben is megszervezésre 
került a „Hogy többet tudj, 
hogy jobb legyél” elnevezésű 
tanulmányi hét. Ennek célja 
olyan iskolai és iskolán kívüli 
tevékenységek megvalósítása, 
amelyek pozitív hatással van-
nak a gyermekek testi és lelki 
fejlődésére, melyek során bő-
vülnek ismeretei az őt körül-
vevő világról, tapasztalati él-
ményt nyújtanak az iskolapa-
don túl és maradandó értéke-
ket közvetítenek. 
Hétfőn előadásokat hallgathat-
tak a tanulók a község művelő-
dési házában: vendégünk volt 
Csiri Melinda asszisztensnő - a 
helyi orvosi rendelő részéről 
és dr. Ciuciu Vlad Dumitru 
érsemjéni fogorvos, akik az 
egészségünk megóvásáról be-
széltek. Később Bodogai Dan 

rendőr beszélt a rendőri mun-
ka szépségeiről és nehézségei-
ről, a közlekedési szabályokról 
és a helyes viselkedésről. Az 
előadások végén a gyerekek 
feltehették kérdéseiket és be-
ülhettek egy rendőrautóba is. 
Kedden Sportnapot tartottunk 
az iskola tornatermében. Hat 
osztály melegített be, verseny-
zett és játszott közel 4 órán 
keresztül. A tanítók irányításá-
val zajlottak az események s a 
végén minden osztály részvé-
teli emléklappal távozhatott. 
Szerdán népi gyermekjátékok-
kal és a néptánc alapjaival is-
merkedhettek meg a tanulók. 
Sütő Szabolcs kultúrreferens 
és az érsemjéni Ezüstperje 
Néptánccsoport vezetője-
oktatója irányította a tevé-

„Tavasz után jött a nyár, minden 
gyerek erre vár…”  

Iskolai élet az I-IV osztályban 
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kenységet és elmondhatjuk, 
hogy tanítók-tanulók együtt 
táncoltak, játszottak a délelőtt 
folyamán. 
Csütörtökön és pénteken a fő 
tevékenység az a tanulmányi 
kirándulás volt, amely során 
az alsó tagozatos gyerekek 
meglátogatták Kiskoh faluban 
a Medve-barlangot. Két napon 
két autóbusznyi gyermek és 
tanító indult útnak megismer-
ni megyénk szépségeit, hegyet 
és barlangot nézni, amilyet az 
érmelléki gyermek csak na-
gyon ritkán vagy még soha-
sem látott. Nagy élmény volt 
ez mindenki számára és senki 
sem tért haza szép emlékek és 
vásárfia nélkül. 
Az itthon maradtak ezalatt kü-
lönálló osztályszintű tevé-
kenységeket szerveztek: meg-
látogatták a helyi pékséget és 
varrodát, cserebere-vásárt tar-
tottak és a szülők segítségével 
palacsintát sütöttek. Április 22. 
a Föld Napja, ez alkalommal 
környezetvédelemmel kapcso-
latos kézműves tevékenységek 

zajlottak, volt szemétszedés és 
osztálytakarítás is.  
 Májusban az Anyák 
Napja volt az első ünnep, ami-
re készültünk. Május első va-
sárnapjára minden osztály 
minden tanulója verssel és 
ajándékkal kedveskedett  
édesanyjának, nagymamájá-
nak. 
 „A jövő ma kezdődik! – 
Tiszta, egészséges környeze-
tet!” című projekt keretében 
Ciorba Terézia tanárnő elő-
adást tartott a gyerekeknek 
Érsemjén védett növény- és 
állatfajairól a Fráter Lóránd 
Művelődési Házban.  
Ebben a hónapban rendeztük 
meg immár negyedik alkalom-
mal az „Együtt a gyermeke-
kért” elnevezésű jótékonysági 
estünket. Támogatókat keres-
tünk egy nagyszabású Gyer-
meknap megszervezéséhez. 
Iskolánk minden osztálya egy-
egy színpadi előadással ké-
szült, hogy ezzel viszonozzuk 
szponzorainknak a felajánlott 
támogatást. Az I-IV. osztályos 
tanulók szinte kivétel nélkül 
jelen voltak ezen az esemé-
nyen, tanítóik felkészítésével 
táncoltak, énekeltek, szórakoz-
tatták a közönséget. Itt említe-
ném meg és mondanék köszö-
netet a Szülőkórus tagjainak, 
akik vállalták gyermekeikért a 
színpadra állást és együtt éne-
kelhettük Cserháti Zsuzsa 
„Édes kisfiam” című dalát. 
Június hónap már a tanévzá-
rás jegyében telt. Minden diák 
igyekezett a lehető legjobban 
teljesíteni az év végi teszteken, 
az utolsó három hét hajrája 
tanítót-diákot egyaránt kime-
rített. Erre volt „gyógyír” a jú-
nius 22-én megtartott Gyer-

meknap, amire a már említett 
jótékonysági esten gyűjtöt-
tünk. Gyermekeink színes 
programokon vehettek részt: 
volt ugrálóvár, gyerek buli, 
arcfestés, népi gyermekjátéko-
kat lehetett kipróbálni. Min-
denki kapott pizzát és inniva-
lót is, egyszóval nagyon jól 
szórakoztunk.  
Már csak a tanévzáró volt hát-
ra. Ebből az alkalomból min-
den osztály ünnepi műsorral 
készült a szülőknek, majd az 
iskola udvarán évértékeléssel 
és jutalmazással zártuk a tan-
évet. 
Jelenleg pedig már a jól meg-
érdemelt szünidőnket tölt-
jük…. Csendes az iskola, lakói 
erőt gyűjtenek most a szep-
temberi újrakezdéshez. Még 
hátra van egy közös nagy fel-
adat: készülünk a Falu-
napokra. Az augusztus ezzel 
fog telni… Hogy milyen lesz? 
Ősszel majd beszámolunk ró-
la. Addig is:  
Jó vakációt mindenkinek! 

Vanyó-Kecskés Éva Andrea 
tanítónő 
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Tavaszi-nyári tevékenységeink 

M árcius 22-én 
megrendezésre 
került 

Érmihályfalván az „Őszirózsa” 
népdalverseny, melyen isko-
lánk is képviseltette magát egy 
VII. osztályos tanulóval. Műsor-
számát oklevéllel jutalmazták a 
szervezők. Köszönjük Baghiu 
Mónika tanárnő felkészítő 
munkáját. 
 A „Víz napja” alkalmá-
ból, az általános iskola diákjai 
egy Powerpoint bemutatót te-
kinthettek meg, mely kihangsú-
lyozta a víz és környezetvéde-
lem fontosságát. Ezután a diá-
kok rajzokat és plakátokat ké-
szítettek melyekkel üzenni pró-
báltak a víz szennyezése ellen. 
  
Április 11-én a „Költészet nap-

ját” ünnepeltük az iskolánk-
ban, rövid verses-zenés össze-
állítással. 
 Április 18-22 között zaj-
lott az „Iskola Másként” hete 
melynek keretein belül változa-
tos programokban vehettek 
részt diákjaink. A programo-
kon belül szülők is részt vehet-
tek segítve ezzel pedagógusa-
ink munkáját.  
 Az első nap témája a 
környezetvédelem volt. Újra-
hasznosítható anyagokból ké-
szült tárgyakból bemutatót 
szerveztünk. Voltak ruhakölte-
mények, dísztárgyak, hangsze-
rek, játékok kiemelve a diákok 
kreativitását és a környezetük-
kel szembeni törődést. Párhu-
zamosan a kézügyességgel ren-
delkező diákok kipróbálhatták 
a gyöngyfűzést. A nap további 

részében csapatokat alkottunk 
és a pedagógusok irányítása 
alatt elkezdődött a 
„szemétgyűjtési akciónk” köz-
ségünk megtisztításáért.  
 A második nap a gaszt-
ronómia jegyében zajlott. Min-
den osztály és tanár elkészített 
valamilyen ételkülönlegessé-
get,  melyet a nap végén jóízű-
en elfogyaszthattak. Készült 
franciasaláta, pizza, szendvics, 
szalámi-tészta, palacsinta, ko-
csonyatészta, hamburger, hi-
degtál, muffin, Oreo-torta. Ez a 
tevékenység bizonyult az egyik 
legsikeresebbnek, diákjaink 
nagyon segítőkészek és felsze-
reltek voltak. 
 A harmadik napon diák-
jainkkal ellátogattunk a közeli 
„Ezüstperje” rezervátumba. Ott 
Ciorba Terézia nyugalmazott 
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biológia tanárnő várta a nagy 
számú csapatot egy érdekes 
előadással erről a ritka növény-
fajtáról. A nap további részé-
ben a közelben levő turisztikai 
ház udvarán gyermekek és pe-
dagógusok közös kinti sütögeté-
sen vettek részt, kellemesen 
eltöltve a délelőttöt. Köszönjük 
az önkormányzatnak a lehető-
séget hogy ott lehettünk. 
 A negyedik napon pár-
huzamos tevékenységek foly-
tak. A két nyolcadik osztály 
meglátogatta a falunkban lévő 
gyárakat, néhány osztály a he-
lyes közlekedésről szerezhetett 
információkat, míg a többiek a 
fizika-kémia laboratóriumban 
kiállított egyházi kegytárgyakat 
tekinthették meg. Ezután került 
megrendezésre a kultúrotthon-
ban a tehetségkutató verseny. 
Különböző produkciókkal lép-
tek színpadra a merészebb diá-
kok, melyeket a zsűri nagy lel-
kesedéssel pontozott. Minden 

résztvevőt oklevéllel jutalmaz-
tak. 
 Az utolsó napot a moz-
gásnak és a sportnak szentel-
tük. A sportcsarnokban külön-
böző csapat és egyéni verseny-
számokban mérhették össze 
fizikai képességeiket. 
 Május 27-én megrende-
zésre került a már hagyomány-
nyá vált „Együtt a gyermeke-
kért” jótékonysági est. Az ese-
ménynek az idén a sportcsar-
nok adott helyet. Nagy izgalom-
mal készültek a diákok és isko-
lánk minden dolgozója, hiszen 
a befolyt adományokat a gyer-
meknap megszervezésére for-
dítottuk. Minden osztály ügye-
sen előadta műsorszámát, jó 
hangulatot teremtve. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a tá-
mogatóknak és adományozók-
nak hogy hozzájárultak a gyer-
meknap megszervezéséhez. 
 Június 10-én három diá-
kunk ellátogatott Szentjobbra 

ahol az „Our school, our 
future” nevű versenyen vettek 
részt. 
 Június 22-én a gyereke-
ké volt a főszerep, ekkor került 
sor a gyermeknap megrendezé-
sére. A tanulók szórakozhattak 
az ugráló-várban, az airsoft be-
mutatón és a Playtime koncer-
ten. Az érsemjéni pékség jóvol-
tából a diákok pizzát fogyaszt-
hattak. 
 Június 23-án utoljára 
szólt a csengő ebben a tanév-
ben, VIII. osztályos diákjaink 
elballagtak. A köszöntő beszé-
dek után az osztályfőnökök 
megjutalmazták a legszorgal-
masabb diákokat. A végzős osz-
tályok búcsúműsora után hiva-
talosan is véget ért az idei tan-
év. Kellemes vakációt kívánunk 
iskolánk minden diákjának és a 
pedagógusoknak. 

Máté Tünde 
Szakál Tímea 
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HALOTTAINK 

Nyugodjanak békében! 
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Szerkesztő: Csorba Sándor 
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Készült az Europrint nyomdában.  
A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a  
felelősséget! 

 
ÚJSZÜLÖTTEK 

 

 
Gratulálunk! 

 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

 
Sok boldogságot kívánunk! 

Szabó Rozália 85 éves Érsemjén 
Fórián Margit 75 éves Érsemjén 
Cocerhan Gheorghe 77 éves Érselénd 
Nica Viorel 52 éves Érkenéz 
Demeter József 83 éves Érsemjén 
Mesaros Ileana 87 éves Érkenéz 
Panea Florea-Irina 80 éves Érkenéz 
Takács Erzsébet 72 éves Érsemjén 
Sereban Iuliu 67 éves Érselénd 
Meszaros Alexandru 61 éves Érselénd 
Dascal Gheorghe 69 éves Érselénd 
Bányai Alexandru 80 éves Érsemjén 
Takács Alexandru 52 éves Érsemjén 
Szellő Mária 77 éves Érsemjén 
Ursui Rozália 78 éves Érsemjén 
Ármós Ágnes Katalin 45 éves Érsemjén 
Torda József 53 éves Érsemjén 
Grigonta Maria 86 éves Érselénd 
Usvát Anna 83 éves Érsemjén 
Dorogi Mihály 43 éves Érsemjén 
Győri József 63 éves Érselénd 
Kereszturi Ferenc 84 éves Érsemjén 
Sterp Aurel 56 éves Érsemjén 
Cardos Gavril 79 éves Érkenéz 

Oláh István József Érselénd 
Terjei Attila Alex Érsemjén 

Nagy Szófia Olívia Érsemjén 
Matei Zsombor Érsemjén 
Farkas Szilvia Meri Érkenéz 
Santa Dániel Miguel Érsemjén 
Antal Andrei Érsemjén 
Bakro Zoltán Levente Érsemjén 
Gábor Krisztián Érsemjén 
Szabó Zsófia Eszter Érsemjén 
Kardos Mária Natália Érkenéz 
Szász Carolina Alexandra Érsemjén 
Antal Melinda Elisabeta Érselénd 
Imre Imre Dávid Érselénd 
Fazekas Fanni Fruzsina Érsemjén 
Horvát Cristina Miryam Érsemjén 
Perta Corina Teodora Érselénd 
Serebán Bálint Csongor Érsemjén 
Simon Patricia Sandra Érselénd 
Böszörményi Norbert Crisan Érselénd 
Farkas Sebastian József Érkenéz 

Bodnár Zsolt   -  Béres Enikő Érselénd 
Pfandl Arnold-Teofil  -  Ványi Orsolya Érsemjén 
Szabadhegyi László Zoltán -  Erimescu Carmen Lavinia Érsemjén 
Rácz József   -  Dorogi Katalin Érsemjén 
Totos Alexandru Daniel -  Soimosan Anita Erzsébet Érsemjén 
Papp László   -  Ötvös Erika Érsemjén 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai 


