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„Eszembe jut egy nagy ve rta-
nu  lelke sz e letrajza ban leí rt 
kara csony, egy koncentra cio s 
ta borban a te lt szenteste. A 
barakkban, egy sarokban o sz-
szetette a keze t, leu lni nem 
mert, mert vizes e s piszkos 
volt a deszka, de guggolt, ha ta t 
nekifeszí tette a barakk desz-
kafala nak e s halkan elkezdett 
du dolni egy kara csonyi e ne-
ket. Kine zett a so te t e jszaka ba, 
keresett az e gen egy csillagot 
e s azt ne zte. A barakk ablaka 
fo le  kí vu lro l valami kis boro -
kaa g hajolt, azt is ne zte e s du -
dolt cso ndesen, nagyon hal-
kan. Ott nem lehetett hango-
san e nekelni. Me gis voltak 
akik ra ismertek a dallamra: 
egyszer csak valaki melle gug-
golt, azta n ma r o ten, tí zen vol-
tak, majd me g to bben. Jo l tud-
ta k ki e rkezett most ko ze ju k a 
lelkekben, du doltak, du doltak, 
ko nnyes szemmel, megszen-

telte k Krisztust a szí vu kben. 
Nem volt ra ntott hal, nem volt 
fa ca n, nem volt kara csonyi 
ko szo nto , nem volt hangle-
mez, de az e lo  Krisztus, az e lo  
reme nyse g bizony ott volt e s 
bizony, hogy szent volt az az 
este. 
Amikor felszabadí totta k ezt a 
koncentra cio s ta bort, az a lel-
ke sz ma r nem e lt, mert az 
utolso  napon tarko n lo tte k. De 
mielo tt  elhagyta k volna a la -
gert, az e letben maradottak 
ko zu l az egyik visszafordult e s 
most ma r szabadon elkezdett 
egy dallamot du dolni. To bben 
megtorpantak, visszamentek a 
barakkba, abba a sarokba, 
ahol utolja ra e nekelte k ezt a 
kara csonyi dalt e s egy ma rtí r 
lelke sz emle ke re , ma r nem 
guggolva, hanem te rdelve fel-
csendu lt a kara csonyi e nek. 
Mert Krisztust szentelte k meg 
az o  szí vu kben. Napta r szerint 

nem volt kara csony, me gis 
kara csony volt, szent pilla-
nat... nappal e s me gis szentes-
te.  
Vajon egy fix da tum megszo-
kott este je teszi szentte  a 
szenteste t? Sokkal inka bb az, 
hogy Krisztust szentelju k meg 
a szí vu nkben! Amikor Krisz-
tust szentelju k meg a szí vu nk-
ben, bizony mondom nektek, 
szenteste van, vagy szent reg-
gel, szent pillanat... 
 
Ha Krisztust igaza n megszen-
telju k a szí vu nkben, szentebb 
lesz a szenteste!” 
 
Ezekkel a gondolatokkal sze-
retne k mindenkinek a ldott 
u nnepet kí va nni!  
 

Csáki Andrea Márta   
ref. lelke sz    

„"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda..." ” (János 3, 16)  
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Szu lete se 90. e vfordulo ja al-
kalma bo l 2019. augusztus 21-
e n emle kta bla t avattak az 
e rmiha lyfalviak (e s nem csak 
reforma tusok) a ltal is nagyra 
becsu lt dr. Csiha Ka lma n ne -
hai pu spo k tisztelete re vasa r-
nap a szu lo i ha zna l, az 
E rsemje nhez tartozo  
Baranto n. 
O sszel lesz 10 e ve, hogy hala la 
(2007. november 7.) uta n ke t 
e vvel, 2009 november 21-e n 
felavatta k E rsemje n ko zponti 
parkja ban - a ko zse g ma sik 
ke t nagy szu lo ttje nek, a nyelv-
u jí to  Kazinczy Ferencnek e s a 
no ta skapita ny Fra ter Lo ra nt-

nak szobra mellett - dr. Csiha 
Ka lma n szobra t. Az Erde lyi 
Reforma tus Egyha zkeru let 
(EREK) 44. pu spo ke nek va -
lasztott Csiha Ka lma n 1929. 
szeptember 17-e n szu letett, 
csala dja val a ko zse ghez tarto-
zo , a ko zpontto l mintegy 3 
kilome terre le vo  Baranto n 
lakott. Kolozsva ron ve gezte a 
teolo gia t 1954-ben, 1957-ben 
koncepcio s perben 10 e vnyi 
bo rto nre í te lte k, 1964-ben 
a ltala nos amnesztia val szaba-
dult. Ezt ko veto en 20 e vig 
szolga lt Marosva sa rhelyen, 
1975-ben lett a teolo gia dok-
tora. Az EREK pu spo ke nek 

1990, ma jus 4-e n va lasztotta k 
meg, 1994-ben u jrava lasztot-
ta k. A Debreceni Reforma tus 
Teolo giai Akade mia 1993-ban 
tu ntette ki Doctor honoris 
causa cí mmel, 1991 e s 1996 
ko zo tt a Magyar Reforma tus 
Vila gszo vetse g alelno ke, 1995 
e s 2001 ko zo tt az Egyetemes 
Magyar Reforma tus Tana cs-
kozo  Zsinat elno ke volt. A fel-
sorolt lexika lis adatokon mo -
go tt egy szelí d szavu , a m hata -
rozott, mindenkihez jo akarat-
tal fordulo  ember hu zo dott 
meg, tehetju k hozza  azon ne-
ve ben, akik ismerte k „a pu s-
po k urat”. 

„Léptei nem csak az úton hagytak nyomot”  
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Az elmu lt he t ve ge n tartotta k 
E rsemje nben a faluu nnepet, 
ennek egyik programja volt, 
hogy felavatta k a baranto i ku -
ria fala n a csala d a ltal Csiha 
Ka lma n szu lete se nek 90. e v-
fordulo ja alkalma bo l ke szí tte-
tett emle kta bla t. A megjelen-
teket ko szo nto  Balazsi Jo zsef 
polga rmester elmondta: a 
Csiha csala d 1948-ig lakott e s 
gazda lkodott baranto i birto-
ka n. Sok ku zdelembe keru lt az 
annak ideje n elkobzott vagyon 
visszave tele, az elja ra sban a 
csala d nagyon egyu ttmu ko do  
volt, fogalmazott a polga rmes-
ter, aki a pu spo kho z fu zo do  
emle keibo l is felelevení tett. 
Hozza tette: Csiha Ka lma n a l-
ma volt, hogy a visszakapott 
birtokon „e let legyen”, ott pan-
zio  is mu ko djo n, ez meg is va-
lo sult. (A birtok egy re sze t egy 
va llalkoza s be rli e s mu ko dteti, 
ott az eseme ny ideje n is egy 
gyerekta bor zajlott, a ku ria t e s 
egy hozza tartozo  telekre szt a 
csala d fenntart - szerz. megj.). 
Kí va nom, hogy a csala d to-
va bbra is tartsa meg a vissza-
kapott vagyont, za rta szavait 
Balazsi Jo zsef. Ga bor Ma rko  
dia k ezuta n Csiha Ka lma n: A 

me lyben cí mu  verse t mondta 
el, majd Cseke Attila szena tor, 
az RMDSZ Bihar megyei elno -
ke ide zett a 10 e vvel kora bbi 
szoboravato n mondott, ma is 
aktua lis gondolataibo l. Aho-
gyan akkor, most is a pu spo k-
to l is ide zett: „Fogollya  nem az 
lesz, akit ra csok mo ge  za rnak, 
hanem akinek a lelke n a tno -
nek a ra csok”. Csiha Ka lma n 
olyan ember volt, kinek le ptei 
nem csak az u ton hagytak 
nyomot, kinek tisztelete hala la 
uta n nem apadt, so t, nagyobb 
lett, neku nk pedig ko telesse -
gu nk szabadsa g- e s embersze-
retet ira nti taní ta sait tova bb-
adni, fejtette ki a politikus.  
 
A Kolozsva rro l e rkezett O sz 
Elo d lelke sz, leve lta ros u nnepi 
besze de ben szinte n felelevení -
tette, mike nt hatott ra  ma r 
gyerekkora ban, amikor me g 
csak szu lei e s nagyszu lei re -
ve n hallott ro la, Csiha Ka lma n 
szeme lyise ge, illetve hogyan 
hata rozta meg ke so bbi e letpa -
lya ja t a kialakult szeme lyes 
kapcsolatuk. „Nem aze rt lett 
nagy ember, mert pu spo kke  
va lasztotta k, hanem ane lku l is 
o ria s volt. Nemes volt, de nem 

a szo  vagyonfu ggo  e rtelme -
ben, keme nykezu  egyha zi ve-
zeto , ugyanakkor sosem go-
romba, a m mindenkit meg-
hallgato , mindenkihez szere-
tettel fordulo ”, fogalmazott a 
szo nok. Kifejtette: minderre 
csala di indí ttata sa volt, hiszen 
a csala di ha zban „tudtak ima d-
kozni az ellense ge rt is, megs-
iratta k az elhurcolt zsido kat, 
e s a magyar vila gban is roma -
nul besze ltek a roma n anya-
nyelvu  be resekkel.” Az emle k-
ta bla lelepleze se t Nagy Emese, 
a pu spo k la nya ve gezte, arra 
a lda s mondott Csa ki Ma rta 
tiszteletes asszony e s Nagy 
Ja nos ple ba nos, az eseme nyen 
ko zremu ko do tt a semje ni re-
forma tus egyha zko zse g ko ru-
sa. Az emle kta bla szo vege: 
„Uram, te volta l hajle kunk / 
nemzede kro l nemzede kre / 
(Zsolt. 90.1) / Ebben a ha z-
ban / szu letett e s nevelke-
dett / D. Dr. Csiha Ka lma n / 
1929 - 2007 / Erde ly 44. re-
forma tus pu spo ke / 1990 - 
2000 / Legyen a ldott emle ke-
zete! / Szu lete se nek 90. e vfor-
dulo ja ra ke szí ttette csala dja". 
 

(Bihari Napló)  
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Kazinczy Lajos 1820-ban szu le-
tett Sze phalmon az e rsemje ni 
sza rmaza su  ko lto  e s nyelvu jí to  
Kazinczy Ferenc legkisebb gyer-
mekeke nt. Ormai Auffenberg 
Norbert honve dezredes uta n a 
magyar szabadsa gharc to rte ne-
te ben a tizeno to dik ve rtanu ke nt 
tartja k sza mon. Vasa rnap 
(2019.0.27.) szobrot a llí tottak 
tisztelete re a ko zse g szobor-
parkja ban.  
Kazinczy Lajost la zado  ezredes-
ke nt 29 e ves kora ban, azaz 
1849. okto ber 13-a n teljes va-
gyona nak elkobza sa ra e s golyo  
a ltali hala lra í te lte a hadbí ro sa g. 
Az í te letet az aradi va rkapu elo t-
ti sa ncban hajtotta k ve gre okto -
ber 25-e n. „Isten, ne hagyd el 
szerencse tlen haza mat!” mond-
ta utolja ra. A semje ni szu lete su  
e desapja ra valo  tekintettel a 
helyiek a maguk ma rtí r halottja -
nak tekintik. 2010-ben a ko zse gi 
o nkorma nyzat, valamint a sze -
kesfehe rva ri Krajca ros Alapí t-
va ny elhata roza sa bo l szu letett 
meg a gondolat, hogy a szabad-
sa gharc semje ni vonatkoza su  
ma rtí rja nak a Kazinczy –Fra ter 
– Csiha-emle kha z udvara ra 
szobrot a llí tsanak. Az akkori 

to lgyfa bo l ke szu lt rusztikus kivi-
teleze su  emle kmu vet To th Lajos 
sze kesfehe rva ri fafarago  ke szí -
tette. Kedves Gyula, a magyar 
honve delmi miniszte rium ezre-
dese, az 1848-as eseme nyek 
szake rto je akkor elmondta: a 
szobrot eredetileg Zsibo ra ter-
vezte k, de az ottani o nkorma ny-
zattal nem jutottak egyesse gre. 
A Zsibo na l kapitula lo  honve dez-
redes fa bo l faragott dombormu -
ve í gy keru lt fela llí ta sra e desap-
ja szu lo faluja ban.  
Kazinczy Lajos a Ho so k tere n  
Hala la nak 170. e vfordulo ja al-
kalma bo l a Hajdu -Bihar Megyei 
Lovas e s Husza r Hagyoma nyo r-
zo  Egyesu let, az e rsemje ni o n-
korma nyzat, a Magyarorsza g 
Korma nya nak (Betheln Ga bor 
Alapkezelo  Zrt.), valamint ma s 
maga nta mogato k jo volta bo l 
keru lt felavata sa Kazinczy Lajos 
honve dezredes mellszobra. A 
bu szt az apa szobra val szemko z-
ti oldalon kapott helyet, amely a 
sze kelyhí di sza rmaza su , ma Bu-
dapesten alkoto  Miha ly Ga bor 
Kossuth-dí jas szobra szmu ve sz 
alkota sa. Ugyanebben a parkban 
Fra ter Lora nd, szinte n semje ni 
szu lete su  no ta skapita ny szobra 

is az o  neve vel fe mjelzett. A va-
sa rnapi u nnepi istentiszteletet 
ko veto en hata ron innen e s tu l-
ro l e rkezett vende gek, ko zjogi 
me lto sa gok jelenle te ben keru lt 
le a lepel a fiatal tiszt mellszob-
ra ro l a hata r mindke t oldala ro l 
e rkezett husza rok dí szo rse ge 
ko zepette. Az eseme nyen u nne-
pi besze det mondott Kalma r 
Ferenc magyarorsza gi miniszte-
ri biztos, aki szinte n az E rmel-
le kro l sza rmazik, felmeno i az 
e rmiha lyfalvi temeto ben nyug-
szanak, Cseke Attila szena tor, 
Csontos Ja nos hagyoma nyo rzo  
husza rtiszt, a szobora llí ta s kez-
deme nyezo je, valamint Lelik 
Istva n krasznai hagyoma nyo rzo , 
aki szinte n a szobora llí ta s ta mo-
gato ja. Kalma r Ferenc Magyar-
orsza g szomsze dsa gpolitika ja -
nak fejleszte se e rt felelo s minisz-
teri biztosa a ve rtanu  katonai 
pa lyafuta sa nak, a honhoz valo  
hu se ge nek me ltata sa mellett 
megemlí tette, hogy az idei Nem-
zeti Va gta Kazinczy Lajos elo tt 
tisztelgett. Ezt Bala zsi Jo zsef 
polga rmester azzal ege szí tette 
ki, hogy a szobor a fela llí ta sa t 
megelo zo en a neves eseme ny 

Szoboravató Érsemjénben: Kazinczy Lajos, 
1848 fiatal erdélyi hőse  
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okto ber 20-i u nnepi dí jkioszto -
ja n ott a llhatott a Ho so k tere n.  
Profi katona amato ro k ko zo tt  
Ma r hagyoma nnya  va lt, hogy a 
lovas rendezve ny minden e vben 
jelento s magyar to rte nelmi ala-
kot emel az eseme ny jelke pe ve . 
Az idei Nemzeti Va gta a ve rta-
nu hala lt halt Kazinczy Lajos 
honve dezredes elo tt tisztelgett. 
Kazinczy Lajos a nemesi sza r-
maza su  Kazinczy csala d sarja, 
tanulma nyait Tulln va rosa nak 
kade tiskola ja ban ve gezte. Re szt 
vett a pa kozdi csata ban e s a ve g-
so kig harcolva csak az utolso k 
ko zo tt tette le a fegyvert. Kedves 
Gyula, a Nemzeti Va gta to rte -
ne szszake rto je í rja a ve rtanu ro l, 
hogy a csala d legkisebb gyerme-
ke nek hazaszeretete ma r kisko-
ra ban megmutatkozott. Tanul-
ma nyai uta n 1839-ben hadap-
ro dke nt bele pett a 9. Miklo s hu-
sza rezredbe, ahol csapatpa-
rancsnoki tapasztalatokat szer-
zett. 1848 tavasza n a forradalmi 
ko zhangulatto l fu to tt Magyaror-
sza gon jelentkezett a szervezo -
do  honve dse gbe. A honve dsereg 
ekkor me g ne lku lo zte a profi 
katonai tuda st, í gy Kazinczynak 
kiva lo  leheto se ge ado dott tehet-
se ge kibontakoztata sa ra. Az ifju  
katona vezeto  szerepet to lto tt 
be a honve dsereg megszerveze -
se ben e s annak hadmu veleti 
vezete se ben. Mu szaki ve gzettse -
ge nek ko szo nheto en sikeresen 
ira nyí totta a magyar uta szkar 
szerveze se t Pozsonyban, majd 
Gyo rben 1848 november – dec-
embere ben. Egyedu la llo  tehet-
se ge t kora n felismerte k, í gy 
1849 legeleje n ezredparancsno-
ki pozí cio t bí ztak ra  azzal a ce l-
lal, hogy a megbomlott elso  hu-
sza rezredet szervezze u jja . A 
fiatal Kazinczy meggyo zo de ssel 
e s igazi husza ros virtussal veze -
nyelte hadoszta lya t a tavaszi 
hadja ratban komoly sikereket 
aratva. 1849 ju niusa ban tarta-
le khadoszta lyt a llí tott fel, illetve 
Ung, Bereg e s Ma ramaros ve del-
me e rt is felelt, amelyek a hadi-
anyaggya rta s fo  ba zisainak sza -
mí tottak. 1849. augusztus eleje -
re egy teljes hadtestet kova csolt 

o ssze, amellyel Erde lybe vonult, 
ahol a ta bori seregtestek ko zo tt 
utolso nak tette le a fegyvert. A 
fegyverlete tel uta n az aradi ha-
dito rve nysze k ele  keru lt, ahol 
o na llo  hadtestparancsnokke nt a 
ta bornokokhoz hasonlo an ke-
zelte pere t a bí ro sa g. Az 1848 – 
49-es szabadsa gharc e s forrada-
lom eseme nyeit Kazinczy Lajos 
szu lei ma r nem e lte k meg, a csa-
la d to bbi tagja csendes beleto ro -
de ssel viszonyult a legkisebb 
five r hala la hoz. Egyik no ve re 
e vekkel ke so bb igyekezett emle -
ket a llí tani testve re nek, ami szu -
kebb pa tria ja ban ismertse get 
hozott a ve rtanu nak. Legfiata-
labb ba tyja a veressipka sok ko -
zo tt szolga lo  o nke ntes volt, ke -
so bb honve dsza zadossa  nevez-
te k ki testve re hadteste ben, 
rendkí vu l bu szke volt Lajos ki-
emelkedo  katonai e rze ke re. La-
jos legido sebb fiu testve re Na dor
-husza rfo hadnagyke nt csa sza ri 
szolga latban maradt, to bbre 
tartotta pa lyafuta sa t a haza 
szolga lata na l. I gy nem kimon-
dottan lelkesedett o ccse, Lajos 
szabadsa gharcos teve kenyse gei-
e rt. Szerencse re azonban sosem 
kellett egyma s ellen harcolniuk, 
hiszen a Na dor-husza rokat nem 
merte k magyar harcszí nte rre 
veze nyelni, ugyanis mindannyi-
an a szabadsa gharc szolga lata ba 
a lltak volna. A ba ty ve gu l o r-
nagyke nt vonult nyuga lloma ny-
ba a szabadsa gharc levere se 
uta n ne ha ny e vvel. Kazinczy 
Lajos e lete t a katonasa g e s a 
ve res ku zdelmek tette k ki, í gy 
csala dot sem alapí tott, no tlenu l, 
gyermek ne lku l hunyt el. Hiteles 
forra s hia nya ban csupa n legen-
dake nt terjedt el akkoriban, 
hogy egy lengyel gro fkisasszony 
va rta haza a fiatalembert a csa-
ta kbo l, sajnos sikertelenu l. Az 
ifju  honve det kive gze se uta n 
jeltelen sí rba fo ldelte k el az ara-
di va r sa nca ban. Kazinczy ma ig 
ott nyugszik, pontosan nem be-
hata rolhato  teru leten. Szu lo falu-
ja ban, a Sa toraljau jhely melletti 
sze phalmi udvarha zuk parkja -
ban emeltek szobrot a tisztelete -

re, ezt az alkota st szoka s a sí r-
emle keke nt emlegetni.  
Magasztos pillanat  
Minden szoboravato nak a ltala -
ban az a legfelemelo bb pillanata, 
amikor lekeru l ro la a lepel, amit 
ez esetben Kalma r Ferenc mi-
niszteri biztos, Cseke Attila sze-
na tor e s Csontos Ja nos, a husza -
rok parancsnoka oldott le, majd 
a koszoru za s ko vetkezett. Ve ge 
hossza nem volt a ku lo nbo zo  
inte zme nyek, civil- e s politikai 
szervezetek sora nak. A koszoru -
zo k ko zo tt volt Dukre t Ge za, a 
Partiumi e s Ba nsa gi Mu emle k-
ve do  e s Emle khely Ta rsasa g 
elno ke is. Az eseme nyen to bb 
sza zan vettek re szt az E rmelle k-
ro l, a bihari megyesze khelyro l, 
valamint a hata ron tu li telepu le -
sekro l. Az eseme ny alkalomhoz 
illo  u nnepi mu sorral za rult a 
Fra ter Lora nd Mu velo de si Ha z-
ban – felle pett az e rsemje ni 
Ezu stperje e s a Debreceni Hajdu  
Ta ncegyu ttes. Ezt megelo zo en 
Lakatos Zolta n, a Hajdu  Ta nc-
egyu ttese rt Ko zhasznu  Alapí t-
va ny kurato riumi tagja, a szo-
bora llí ta s egy ma sik ta mogato ja 
ko szo nto tte az egybegyu lteket. 
A Sze kelyfo ldro l, a Szila gysa g-
bo l, Szentjobbro l, Bihar-
dio szegro l e s Hajdu -Biharbo l 
e rkezo  hagyoma nyo rzo  husza -
rok – akiknek oroszla nre szu k 
volt a fiatal honve dezredes 
szobra nak fela llí ta sa ban, e s akik 
neve ben Csontos Ja nos arro l is 
szo lt, mekkora tisztelet o vezi 
ko reikben a fiatalon kive gzett 
‘48-as fo tisztet – a ceremo nia 
alatt ve gig dí szo rse get a lltak a 
szobor ko ru l. A szila gysa gi hu-
sza rok a szobor mo go tt tiszte-
legtek, akik aze rt utaztak ide 
Zilahro l e s ko rnye ke ro l, hogy a 
Zsibo na l utolja ra kapitula lt 
„katonata rsuk” ve gtisztelete t 
megadja k az „Isten nyugtassa, 
ezredes u r!” ko zo s katona s felki-
a lta ssal, amito l sokak szeme 
ko nnybe la badt 
 

Erde lyi Naplo   
Sütő Éva   
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Ezüstperjés félév!  

Ju lius 28. e s augusztus 4. ko -
zo tt, ide n elso  alkalommal 
szervezte meg edzo ta bora t az 
e rsemje ni Ezu stperje ne pta nc-
csoport, a Hargita megyei 
Rugonfalva n, a Ku ria Vende g-
ha z csoda latos ko rnyezete ben. 
A ta bor ideje alatt megvalo sult 
a kitu zo tt ce l, a szila gysa gi ta j-
egyse g ta nca nak megismere se 
e s elsaja tí ta sa. A ta nc le pe seit 
e s figura it Ra cz Lajos e s Szabo  
Merce desz a Nagyva rad Ta nc-
egyu ttes ta ncosai igazi profiz-

mussal oktatta k. Az edzo ta bor 
tervezett programjai mellett 
jutott ido  a felso so falvi ne p-
ta nc ta bor ga la ja nak megte-
kinte se re, ella togatni Peto fi 
Sa ndor sze kelykeresztu ri 
„ko rtefa ja hoz”, vende geskedni 
a rugonfalvi ne pta ncos gyere-
kek edzo ta bora ba e s me g egy 
sze kelykeresztu ri felle pe sre is, 
a Kiste rse gi fesztiva l nemzet-
ko zi ne pta ncga la ja n. Hazafele  
tartva bete rtek Segesva r to r-
te nelmi varosre sze be, ahol 
ne ha ny o ra t elto ltve megcso-
da lta k Erde ly egyik legla tva -
nyosabb e s legjobb a llapotban 

mego rzo tt ko ze pkori e pu let-
egyu tteseit. 
Egy u jabb hosszu  utaza s elo tt 
me g belefe rt egy otthoni felle -
pe s a helyi falunapon augusz-
tus 17-e n ahol a ne pta ncga la n 
ha rom csoporton belu l mint-
egy 70 e rsemje ni ne pta ncos 
gyerek mutatta be az eddig 
elsaja tí tott ta ncle pe seket, figu-
ra kat. 
Az e rsemje ni falunapi fa radal-
makat me g ki sem pihenve az 
Ezu stperje ne pta nccsoport, 

ma ris u tra kelt, hogy Pa pa va -
rosa ban tisztelegjenek A llam-
alapí to  Szent Istva n kira ly u n-
nepe n. A pa pai Jo kai Mo r Mu -
velo de si e s Szabadido  Ko z-
pontto l e rkezett a felke re s a 
ne pta nccsoport fele , hogy aug. 
19-20 ko zo tt vegyenek re szt a 
„Ka rpa thaza nk” elneveze su  
programban, melynek fo  mon-
danivalo ja, a magyarsa g o ssze-
tartoza sa. A pa pai Vadvira gok 
e s az e rsemje ni Ezu stperje 
ne pta nccsoportok mellett a 
Vajdasa gbo l e s Felvide kro l is 
e rkeztek ne pta ncosok, akik 19
-e n, e rkeze su k napja n egy 

ne pta ncga la kerete n mutat-
koztak be Pa pa fo tere n a cso-
da latos Szent Istva n ve rtanu  
templom elo tt. Augusztus 20-
a n a mintegy 40 fo t sza mla lo  
ne pta ncosok egy csoportba 
to mo ru lve, kiege szu lve Ne -
meth De nes ne pi zenekara val 
e s Keresztes Ja nos pa pai sza r-
maza su  elo ado mu ve sszel „A 
ví z szalad a ko  marad” cí mu  
kultura lis mu sorral lepte k 
meg az Erzse bet ligeti szabad-
te ri u nnepse gre e rkezo ket. A 

me lto sa gteljes u nnepi elo ada s 
uta n a ta ncosok vira gcsokro-
kat helyeztek el az Orsza g-
za szlo  emle kmu ne l. A pa pai 
ott tarto zkoda s alatt a teljes 
ella ta s mellett a ta ncosok sza -
ma ra szabadido s programke nt 
biztosí tva voltak a va ros fo bb 
la tnivalo inak a megtekinte se, 
í gy megla togathatta k a Ke k-
festo  Mu zeumot, a csoda latos  
Esterha zy-kaste lyt e s nem 
utolso  sorban strandolhattak a 
Va rkertfu rdo ben.  
A sikeres vende gszereple sbo l 
hazaindulva jutott ido  egy se -
tavonatoza sra is, a kira lyne k 
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va rosa ban, Veszpre mben, ahol 
u jabb csoda s e rte keket e s em-
le khelyeket ismerhettek meg 

nemzetu nk to rte nelmi mu ltja -
bo l. 
Augusztus 30 - 31-e n ma r a 
ko zeli margittai Szabadsa g-
feszt felle po i voltak, ahol az 
Ezu stperje ifju sa gi csoport 
mellett a halado  gyerekcso-
port is re szt vett egy somogyi 
ta nckoreogra fia t bemutatva. 
Szeptember 6-a n a halado  gye-
rekcsoport volt delega lva 
Bele nyessonkolyosra, ahol a 
Ko ro svo lgyi Magyar Napokon 
felle po  ne pta ncosok ko zo tt 
ma r o k ke pviselte k E rsemje nt.  

Okto berben egy nem minden-
napi e rsemje ni, ní vo s rendez-
ve nyre ke szu lt fel az ifju sa gi 

csoport, Kazinczy Lajos ta bor-
nok szoboravato  u nnepse ge re. 
A Kazinczy Lajos ta bornok e le-
te t bemutato  Sze p hala l volt (A 
tizeno to dik) cí mu  film re szle-
tei ko ze  megpro ba lt olyan ta n-
cos-e nekes re szeket beu ltetni, 
melyek a ltal pro ba lta k meg-
elevení teni a filmbe li to rte net 
eseme nyeit, esetleges tova bb-

gondolt to rte neteit. 
November ve ge n Nagyva ra-
don ja rtunk a Csillagocska Ala-
pí tva ny a ltal megszervezett 
jo te konysa gi ga laesten, ahol az 
erde lyi o reg zene szek csala d-
jaik megsegí te se re, illetve az 
elhunyt zene szek sí rjaik rend-
bete tele e rt tartottak ne pzenei 
koncertet, mely egy fergeteges 
ta ncha zzal za rult. Me g az e v 
za ra sa elo tt december eleje n 
ella togatunk re gi bara tainkhoz 
Pu spo klada nyba, akikto l meg-
hí va st kaptunk a VI. TA DE  
Nemzetko zi Ne pta nc Tala lko-
zo ra.  
Az Ezu stperje ne pta nccsoport 
eredme nyes e vza ra sa hoz, a 
sikeres felle pe sek melle  ta rsul 
az Emberi Ero forra s Ta moga-
ta skezelo , Csoo ri Sa ndor Alap-
ja nak a 2019-es novemberi 
pa lya zati do nte se is, mely a ltal 
az Ezu stperje ne pta nccsoport 
Sok sza mos esztendo ket … c. 
pa lya zata t 2 millio  forinttal 
ta mogatja. U  
 
BE KE S KARA CSONYI U NNE-
PEKET E S BOLDOG U J E VET 
Kl VA N AZ EZU STPERJE NE P-
TA NCCSOPORT ! 
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Színes hétköznapok  

A 2019-2020-as tane v is sok 
e lme nnyel e s kalanddal kez-
do do tt kiso voda saink sza ma -
ra. U jra kinyí lott az o voda 
nagykapuja e s bene pesu ltek a 
csoportszoba k. 
A „Me hecske” csoport fogadta 
az u jonnan e rkezett kiscso-
portos gyerekeket, a 
„Pillango ” csoportban folytat-
ta k ja te kos tanulma nyaikat a 
ko ze p csoportos gyerekek, 
valamint a „Halacska k” cso-
portban kezdte k meg iskola ra 
valo  felke szu le su ket a nagy 
csoportos o voda sok. Ide n o sz-
szel elkezdte k az U jsemje ni 
o voda felu jí ta sa t, eze rt a mun-
ka latok elve gze se ig a Fekete 
falusi o voda sok a tko lto ztek az 
E rsemje ni napko zi otthonos 
o voda ba, í gy szeptemberben a 
„Katica” csoporttal bo vu lt o vo-
da nk ne pesse ge. 
Az elso  ke t heti ismerkede s, 
beszokata s e s ke pesse geik 
felme re se uta n, sok u jdonsa g-

ban, e rdekesse gben e s megle-
pete sben volt re szu k o voda sa-
inknak.  
A hosszantarto  kellemes o szi 
ido ja ra s to bb alkalmat biztosí -
tott hosszu  se ta kra, amikor 
megfigyelhettu k a terme szet 
va ltoza sait.  A „Ne pkertben” 
o sszegyu jto tt o szi terme seket 
e s ma s anyagokat felhaszna lva 
o tletes ke zimunka kat e s rajzo-
kat ke szí tettu nk, majd kia llí -
ta st rendeztu nk, hogy minden 
szu lo  o ru lhessen gyereke al-
kota sainak. 
A kitarto  jo  ido nek ko szo nhe-
to en sokat mo ka ztunk az o vo-
da udvara n, o ru ltu nk 
„O szanyo ” aja nde kainak, a vi-
tamindu s gyu mo lcso knek e s 
zo ldse geknek, melyekbo l sala -
ta kat, kompo tokat ke szí tet-
tu nk. Dio t to rtu nk, mogyoro t 
e s gesztenye t va logattunk, ku-
korica t morzsoltunk, nagy e r-
deklo de ssel figyeltu k meg a 
szí nes vira gokat, gyurma z-

tunk, ragasztottunk, mondo -
ka ztunk, sokat e nekeltu nk e s 
oktato  ja te kokkal szo rakoztat-
tuk o voda sainkat. 
Ma r hagyoma nnya  va lt o vo-
da nkban a Ma rton nap megu n-
neple se, í gy ide n is november 
11.-e n a gyerekek e s szu leik 
egy kellemes e s emle kezetes 
programon vehettek re szt, 
amikor ko zo sen egy ludas 
la mpa st e s ludas fejfedo t ke -
szí tettek, majd jo í zu en elfo-
gyasztotta k az anyuka k segí t-
se ge vel elke szí tett libazsí ros 
kenyeret. 
Szinte n novemberben tartot-
tuk a „Globa lis nevele s” hete t. 
„Klí mava ltoza s” cí m alatt egy 
ko rnyezetve delmi kisfilmet 
ne ztu nk, majd kise ta ltunk a 
Ne pkertbe ahol szemetet gyu j-
to ttu nk, azta n elbesze lgettu nk 
a ko rnyezetu nk megbecsu le -
se ro l, mego va sa ro l. 
Ide n sem feledkezu nk meg a 
segí tse gnyu jta sro l. A 
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Kova szna megyei L.A.B. E let-
mento  Kupakok Egyesu let a l-
tal rendezett o voda soknak e s 
kisiskola soknak szo lo  kupak-
gyu jto  versenyre iratkoztunk 
fel. Dí jat ugyan nem nyertu nk, 
de ele gedetten adtuk a t az 
o sszegyu jto tt 98,7 kg kupakot 
mellyel hozza ja rultunk beteg 
gyerekek gyo gyí ta sa hoz. 
December beko szo nte vel le-
hullott az elso  ho , amely nagy 

o ro mo t okozott a gyerekek-
nek. O nfeledten, igaz gyermeki 
boldogsa ggal szaladga ltak a 
ropogo  havas udvarban, ho go-
lyo ztak, ho embert e pí tettek. 
Ekkor ma r o voda nkat a tja rta 
az aja nde koza s szelleme. Nagy 
meglepete sben re szesu ltek, 
amikor egy ne metorsza gi 
szervezet jo volta bo l o nke nte-
sek elhoztak minden gyerek 
sza ma ra egy „cipo s doboznyi 
szeretetet”. 
December 6-a n va ratlanul be-
toppant a piros ruha s, fehe r 
szaka llas kedves Mikula s, aki 
teli puttonya bo l aja nde kozott 
minden gyereket egy e desse g-
csomaggal. 
Me g mindenki a Mikula sto l 
kapott aja nde kokro l mese lt, e s 

ma r e rkeztek is u jabb aja nde -
kokkal Nagy Mirela, iskola nk 
igazgato no je, e s Ari Katalin 
taní to no , akik a Ra ko czi Szo -
vetse g jo volta bo l egy magyar 
ne pmese ko nyvet e s egy ta bla 
csokola de t adtak a t azok sza -
ma ra, akik a ko vetkezo  tane v-
ben elo ke szí to  oszta lyt kezde-
nek magyar tagozaton. Az 
igazgato no  kedves szavakkal 
ko szo nto tte a nagy csoporto-

sokat e s szu leiket, majd be-
sze lt a meseolvasa s fontossa -
ga ro l e s megke rte a szu lo ket, 
hogy szeretettel fogadja k e s 
lapozza k az ige nyes kiviteleze -
su  ko nyveket, jo  pe lda t mutat-
va ezzel gyerekeiknek. O ket 
jo vo  o sszel a magyar elo ke szí -
to  oszta lyban Ari Katalin taní -
to no  fogja fogadni, aki meg-
í ge rte, hogy sok mese t fognak 
olvasni egyu tt.  
Szinte n a Ra ko czi Szo vetse g a 
Magyar Iskolava laszta s Prog-
ramja a ltal e rintett ku lhoni 
o voda k re sze re pa lya zati felhí -
va st í rt ki, melyre sikeresen 
benyu jtottuk a szu kse ges do-
kumentumokat, í gy 50.000 Ft-
ot bí ra ltak o voda nk sza ma ra. 
Ebbo l az o sszegbo l egy ko zo s 

teve kenyse get szerveztu nk, 
„Kara csonyi ke szu lo de s” cí m-
mel. A kellemes, csala dias han-
gulatban zajlott teve kenyse g 
sora n a szu lo k e s gyerekeik 
ko zo sen ke zmu veskedtek, ka-
ra csonyfa t dí szí tettek e s kara -
csonyi csilloga sba o lto ztette k 
az o voda folyoso it.   
 December 12-e n, vala-
mint 14-e n minden csoport 
megtartotta a „Kara csonyt va -

ro ” o vodai u nnepse ge t, melyre 
meghí vtuk a szu lo ket, hogy 
verseinkkel e s e nekeinkkel 
segí tsu nk lelkiekben felke szu l-
ni a szent u nnepre, Je zus szu -
lete se nek megu nneple se re. 
Csala dtagjainknak, szerette-
inknek azt kí va ntuk:  
„Kara csony u nnepe n 
az a kí va nsa gom. 
Legyen boldog mindenki 
ezen a vila gon. 
Itt is, ott is mindenu tt 
legyen olyan be ke,mint ami-
lyen bent lakik 
az emberek szí ve be.”  
Ugyanilyen jo  szí vvel kí va -
nunk Istento l mega ldott, be -
ke s, boldog, szeretetben gaz-
dag U nnepeket!  
  Az óvó nénik 
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Szél zizeg az őszi lombon,/ Végigszánt a szőlődombon, 
Füledbe súg: - Kis koma, / kezdődik az iskola! 

(Tóth Ágnes: Kezdődik az iskola) 

 
 - játék, munka, tanulás a kis iskolában- 

Nagyon gyorsan elrepu lt a nya ri 
vaka cio . E szre sem vettu k, e s 
szeptemberben u jra kinyí lt isko-
la nk kapuja, s ma r u jra ott a lltunk 
a nagy iskola udvara n az u j tane v 
kezdete n. Izgatott gyerekek, o vo -
no k, taní to k, tana rok e s a gyere-
kek szu lei va rakoztak azon a sze p 
o szi reggelen. O ro mmel u dvo zo l-
te mindenki re gebben la tott ta r-

sait: dia kok is, tana rok is. Az u n-
nepi besze dek, a szavalatok, az 
elo ke szí to  oszta lyosok mu sora 
uta n minden oszta ly megkereste 
a saja t oszta lyterme t, a gyerekek 
pedig elfoglalta k saja t helyeiket a 
padokban. Elkezdo do tt az u j tan-
e v, tele ja te kkal, tanula ssal, ku -
lo nbo zo  teve kenyse gekkel, verse-
nyekkel. 
Nagyon sok iskolai e s iskola n 
kí vu li teve kenyse geken vettu nk 
re szt ebben a tane vben is. Szept-
emberben, a sze p e s napsu te ses 
ido ben a II. e s a IV. oszta ly egy 
se ta t tett az o szi szí nekbe o lto -
zo tt Ne pkertbe. Megfigyeltu k az 
o szi terme szetet, leveleket, ter-
me seket gyu jto ttu nk, amelyeket 
kipre seltu nk e s kolla zsokat, le-
ve llenyomatokat ke szí tettu nk. A 
gyerekek kia llí tott munka i az 
oszta lytermekbe illetve az iskola 

folyoso ja ra vara zsoltak o szi han-
gulatot. 
Szeptemberben a Takarí ta si Vi-
la gnapon szeme tgyu jte si akcio n 
vett re szt minden kisiskola s. O sz-
szeszedte k a ja tszo te rro l, az or-
vosi rendelo  ko rnye ke ro l, a Ne p-
kert teru lete ro l az eldobott sze-
metet, melynek elsza llí ta sa ro l a 
polga rmesteri hivatal gondosko-

dott. A szeme tgyu jte si akcio  so-
ra n a pedago gusok igyekeztek 
ra e breszteni a gyerekeket arra, 
hogy a szemetet ne dobja k el a 
fo ldre, mert ezzel szennyezik a 
ko rnyezetu ket.  
Szeptember 20-a n az elo ke szí to  
oszta ly „Az alma a bara tom” elne-
veze su  teve kenyse g sora n az al-
ma fogyaszta sa nak fontossa ga ro l, 
e s jo te kony hata saival ismerke-
dett meg.  
Voltunk ba bszí nha zban, majd 30-
a n a kis iskola magyar tagozatos 
oszta lyai megu nnepelte k a Ma-
gyar Ne pmese Napja t, melyet 
minden e vben Benedek Elek szu -
lete snapja n tartanak. Besze lget-
tu nk a nagy mesemondo  munka s-
sa ga ro l, e lete nek fo bb mozzana-
tairo l. Ne pmese ket olvastunk, 
rajzfilmeket ne ztu nk, a gyerekek 
kedvenc ne pmese ikbo l rajzokat, 
ba bokat ke szí tettek, dramatiza l-

tak. Az I. oszta ly a Napsuga r cí mu  
gyermeklap ke peinek segí tse ge -
vel plaka tot ke szí tett, melyet szí -
nes rajzokkal dí szí tettek. A plaka -
tot e s a rajzok egy re sze t kia llí tot-
tuk az iskola folyoso ja n.  
 
Okto ber 1-je n az elo ke szí to  osz-
ta lyban „A nagyszu leim e s e n” 
elneveze su  teve kenyse g kerete n 

belu l szo  esett a nagyszu lo knek a 
csala dban beto lto tt szerepe ro l e s 
fontossa ga ro l. 
Okto ber 4-e n a III. e s a IV. oszta ly 
megtartotta az A llatok Vila gnap-
ja t. Besze lgettu nk az a llatokro l, 
az a llatok ve delme ro l, a gyerekek 
rajzokat, ke zimunka kat, plaka to-
kat ke szí tettek. 
A vila gu r hete nek utolso  napja n- 
okto ber 10-e n- az I. oszta ly meg-
ismerkedett a vila gu rrel: a boly-
go kkal, a csillagke pekkel, e gites-
tekkel, a Nappal, a feketelyukak-
kal e s ma s csillagrendszerekkel. 
Tuda sukat ismeretterjeszto  
ko nyvek ne zegete se vel bo ví tet-
te k, majd e rdekes feladatlapokat 
szí neztek ki. A ke pekbo l kia llí ta st 
rendeztek az oszta lyban. 
„Elo deink nyoma ban” cí mmel a 
IV. oszta ly la togata st tett a helyi 
mu zeumba, ahol Csorba Tere zia 
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tana rno  mese lt E rsemje nro l e s 
ko zse gu nk nagy szu lo tteiro l.  
Ugyancsak okto berben vett re szt 
a III. oszta ly E rmiha lyfalva n a 
„Mese k sza rnya n” cí mu  meseve-
te lkedo n ke t csapattal. Nagyon 
u gyes volt mindke t csapat, sike-
ru lt tova bbjutniuk a ma sodik 
fordulo ba. A csapatok tagjai: 

Cra ciun Fruzsina, Solymusa n Pet-
ra, Tasi Ervin, Zohora k Zsanett 
(Vuk csapat), Gazsi Andrea, La ng 
Barbara, Robotin Da vid, Tata r 
Amanda (Bambi csapat). Felke -
szí to  taní to juk Nagy Ire n Brigitta 
volt. 
Novemberben is to bb teve keny-
se gen vettu nk re szt. 11-e n, Ma r-
ton Napja n besze lgettu nk a Ma r-
ton napi hiedelmekro l e s ne pszo-
ka sokro l, az ido ja ra ssal kapcsola-
tos megfigyele sekro l. Elmese ltu k 
a Ma rton- legenda t, tematikus 
ne pi gyermekdalokat tanultunk, 
sze p rajzok, sziluettek, ke zimun-
ka k ke szu ltek, amelyeket ki is 
a llí tottunk az oszta lyokban, a 
folyoso kon. A napi teve kenyse get 
igazi lakoma val za rtuk. A libazsí -
ros kenye rnek nagy sikere volt a 
gyerekek ko re ben, melyet jo í zu en 
fogyasztottak el. 
13-a n a IV. oszta lyban megemle -
keztu nk A magyar nyelv vila g-
napja ro l. A magyar nyelv ismere-
te nek fontossa ga ro l besze ltu nk, a 
gyerekek egy-egy a ltaluk va lasz-
tott verssel ke szu ltek, majd ko zo s 
versmonda ssal za rult a megemle -
keze s. 15-e n re szt vettek dia kja-
ink a „Fu rke sz” helyesí ra si e s 
nyelvhelyesse gi verseny ko rzeti 
szakasza n E rmiha lyfalva n. A 
re sztvevo k: Nica Jo zsef Roland, 
Ra cz Mila n Istva n, Bersenczki 

Vikto ria Katinka, Blejan Letiszia 
(II. oszta ly, felke szí to  taní to juk 
Ari La szlo ); Gazsi Andrea, La ng 
Barbara, Nitrai Richard, Solymo-
sa n Petra, Tasi Ervin, Zohora k 
Zsanett (III. oszta ly, felke szí to  
taní to juk Nagy Ire n Brigitta); 
Kondor Anita, Koza k Da vid, 
Spanyik Emo ke, Varjasi Mila n (IV. 

oszta ly, felke szí to  taní to juk Ari 
Katalin). Dia kjaink jo  eredme -
nyekkel te rtek haza, mindannyi-
an kiva lo an mega llta k a helyu ket. 
Ha rom dia k februa rban Nagyva -
radon ke pviseli iskola nkat a me-
gyei fordulo n: Tasi Ervin, 
Zohora k Zsanett (III. oszta ly) va-
lamint Spanyik Emo ke (IV. osz-
ta ly). 
Novemberben indí tottuk u tja ra a 
„Tiszta ko rnyezet az ege szse ges 
e lethez” cí mu  ko rnyezetve delmi 
projektet, melynek ce lja a ko r-
nyezettudatos magatarta s meg-
alapoza sa, e s hogy a gyerekek 
elí te lo  magatarta st tanu sí tsanak 
a ka ros ko rnyezeti hata sokkal 
szemben. A projektben re szt 
vesznek a kis iskola magyar e s 
roma n tagozatos dia kjai. A nov-
emberi teve kenyse gben a klí ma-
va ltoza s vesze lyeire hí vtuk fel a 
figyelmet, ismeretterjeszto  video -
kat ne ztu nk, rajzokat, plaka tokat 
ke szí tettu nk. Gyu jtju k a mu anyag 
kupakokat e s az alumí nium italos 
dobozokat, melynek beve tele bo l 
sza rmazo  pe nzt jo te kony ce lra 
fordí tjuk: Noel baba gyo gyula sa -
ra. A kupakok e s a dobozok o sz-
szegyu jte se vel me g a ko rnyeze-
tu nket is tiszta va  vara zsoljuk.  
November harmadik hete ben 
zajlott a „Klí mava ltoza sok” orsza -
gosan elrendelt teve kenyse gsoro-

zata, amelyet minden oszta ly ma s 
e s ma s napon tartott meg a he t 
folyama n. Minden oszta ly egy-
egy teve kenyse ggel ke szu lt ebben 
a te ma ban. Besze lgettu nk a Fo ld 
pusztula sa ro l e s az utolso  per-
cekro l, a segí tse gro l, amelyet mi 
tehetu nk a Fo ld megmente se e rt. 
Rajzok, ke zimunka k, plaka tok 

szu lettek a te ma val kapcsolatban, 
melyekbo l kia llí ta st rendeztu nk. 
A roma n tagozat november 20-a n 
„A gyermekek jogai” elneveze su  
teve kenyse get tartott, melynek 
kerete n belu l szo  esett milyen 
jogai e s ko telezettse gei vannak 
egy iskola s gyermeknek, 29 –e n 
pedig megemle keztek Roma nia 
Nemzeti U nnepe ro l. 
A december ma r a te li u nnepva -
ra s hangulata ban telik. 6-a n min-
den oszta lyba bekopogtatott a 
Mikula s (mert nagyon sok a dolga 
ilyenkor e s nagyon kell sietnie), 
aki e desse gcsomagot hozott aja n-
de kba minden gyereknek. Nem-
csak a Mikula s, hanem a ne met-
orsza gi ROUND TABEL alapí t-
va ny is megaja nde kozta a gyere-
keket egy-egy cipo sdoboz aja n-
de kkal. Ko szo nju k sze pen az 
aja nde kokat, nagyon sok o ro met 
szereztek a gyerekeknek. Ke szu -
lu nk a Kara csonyra is, minden 
oszta ly egy kis mu sorral le p majd 
a Kultu rha z szí npada ra az utolso  
iskolai he ten. Versekkel, e nekek-
kel, ta nccal va rjuk a legszebb U n-
nepet. 
Minden taní to  neve ben A ldott, 
Be ke s Kara csonyt e s nagyon bol-
dog U j E vet kí va nok! 
 

Ari Katalin  
taní to no  
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A 2019 - 2020-as tanév 
szeptember 9.-én vette kez-
detét. Újra benépesedett az 
érsemjéni Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola udvara. Új 
tanév,új kihívások sorozatát 
rejti diákjaink és pedagógu-
saink számára is. A kötelező 
tanórák mellett iskolán kívü-
li tevékenységekkel próbál-
juk fejleszteni a diákok élet-
szemléletét. 
A szeptemberi hónapban a 
környezetvédelem fontossá-
gát tudatosítottuk a gyere-
kekben, feljárva települé-
sünk utcáit összegyűjtöttük 
az eldobott szemetet. Ezzel 
az akcióval tisztábbá vará-
zsoltuk a településün-

ket,remélve azt, hogy jó pél-
dát mutattunk a lakosok szá-
mára is. 
Októberben diákjaink képvi-
selték iskolánkat különböző 
versenyeken. A Kriza János 
mesemondó versenyen 8 
diák vett részt, amiről Gábor 
Márk VII. osztályos tanuló 
az országos szakaszra jutott, 
ahol dicséretben részesült. 
Iskolánk részt vett egy prog-
ramsorozaton, melynek célja 
Kazinczy Lajos honvédezre-
des életének megismerése 

volt. A Kazinczy Lajos hely-
történeti vetélkedőre 30 ta-
nuló jelentkezett. Csapatokat 
alkotva mérettethették meg 
ismereteiket. A csapattagok 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. Jóvoltából könyvjuta-
lomban részesültek, továbbá 
részt vehetnek egy aradi ta-
nulmányi kiránduláson. 
November 18-22 között a 
Globális Nevelés hete zajlott 
melynek témája a 
„Klímaváltozás” volt. Ezen 
a héten kerekasztal beszél-
getések zajlottak, a diákok 
plakátokat, esszéket készí-
tettek a klímaváltozás okai-
ról, megelőzéséről. 
A Simonyi Zsigmond he-

lyesírási versenyen 21 tanu-
ló vett részt, melyről 9 diák 
a megyei szakaszon is meg-
mutathatja tudását. 
A Mikulás is elérkezett isko-
lánkhoz a Round – Table – 
Deutschland - nonprofit 
szervezet jóvoltából minden 
tanuló egy cipős doboznyi 
szeretetet kapott a Gyerekek 
segítenek gyerekeket projekt 
által. 
A mozgásra is hangsúlyt 
fektetve idén is megszervez-
tük a Mikulás kupát. Barát-

ságos kézi- és focilabda 
mérkőzések zajlottak az osz-
tályok között. Szerettük vol-
na tudatosítani a gyerekek-
ben hogy a jó csapat munka 
fontosabb, mint a győzelem. 
Iskolánk decemberi hónap-
jának szerves részét képezi a 
betlehemes játékra való fel-
készülés és ennek bemutatá-
sa, mellyel a Székelykapuk 
Zöldkapuk pályázaton ve-
szünk részt ,immáron har-
madik alkalommal. 
A Semnjéni Csillagosok és 
Semjéni Betlehemesek tag-
jai nagy áhítattal és lelkese-
déssel készülnek, hogy be-
mutathassák az egyik leg-
szebb karácsonyi hagyo-

mányt. 
Megköszönjük minden fel-
készítő pedagógus munkáját, 
gratulálunk diákjainknak az 
elért eredményekhez, kíván-
va további kitartást és türel-
met. 
A Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola munkaközössége 
nevében áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerek-
ben gazdag Boldog Új Évet 
kívánok.   

Máté Tünde  
tanárnő 

Iskolai tevékenységeink  
az új tanévben  



 

14 

 
 

HALOTTAINK 
 
 

 
 

Nyugodjanak békében! 

 
 
   Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri Hivatala, 
   Balázsi József polgármester 
   Érsemjén, tel.: 0259/356172 
   Szerkesztő: Csorba Sándor 
   Számítógépes tördelés: Csorba Sándor 
 

 
     

KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS  
    TÁMOGATÁSÁVAL 
    Készült az Europrint nyomdában.  
    A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a  
felelősséget! 

 
 

ÚJSZÜLÖTTEK 
 
 

Gratulálunk! 

 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

 

 
Sok boldogságot kívánunk! 

Szila gyi Ferenc 64 e ves E rsemje n 

Mesaros Iosif Gavril 49 e ves E rkene z 

Suciu Julia nna 61 e ves E rsele nd 

Pra zsa Erzse bet 74 e ves E rsemje n 

Ra cz Ka roly 57 e ves 
E rko rtve ly
es 

Longaver Vale ria 83 e ves E rsele nd 

Fehe r Piroska 89 e ves E rsemje n 

Lavita Sa ndor 92 e ves E rsele nd 

Balogh Rudolf 62 e ves E rsele nd 

Lavita Katalin 53 e ves E rsele nd 

Cuibus Floare 90 e ves E rsekene z 

Ba laj Ioan 72 e ves E rsekene z 

Nagy Imre 74 e ves E rsele nd 

Cserva k Gyo rgy 77 e ves E rsele nd 

Hidve gi Etelka 76 e ves E rsele nd 

Csiri Julia nna 86 e ves E rsemje n 
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Bo szo rme nyi Kinga Majita E rsele nd 

Varga Zoe  Vikto ria E rsemje n 

Ga bor Mila n E rsele nd 
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Talpas Ismael Sa ndor E rsemje n 

Kereszturi Patrik E rkene z 

Ra cz Fanni E rsemje n 

Ferencz Franciska E rsemje n 

Pfandl Erik Mila n E rsemje n 

Szu cs Lo ra nt   To ro k Irina E rsele nd 

Pa curar Adrian Cristian  No tin Ma ria Anita E rsemje n 

Suciu Zolta n   Re zmu ves Sztella E rsele nd 

Kova cs  Sa ndor Jo zsef  Szo ke Tí mea  E rsemje n 

Bí ro  Ja nos   Kereszturi Borba la E rsemje n 

Balog Andra s   Ba laj Erika E rsemje n 
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