„"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda..." ” (János 3, 16)
„Eszembe jut egy nagy vertanu lelkesz eletrajzaban leírt
karacsony, egy koncentracios
taborban atelt szenteste. A
barakkban, egy sarokban oszszetette a kezet, leulni nem
mert, mert vizes es piszkos
volt a deszka, de guggolt, hatat
nekifeszítette a barakk deszkafalanak es halkan elkezdett
dudolni egy karacsonyi eneket. Kinezett a sotet ejszakaba,
keresett az egen egy csillagot
es azt nezte. A barakk ablaka
fole kívulrol valami kis borokaag hajolt, azt is nezte es dudolt csondesen, nagyon halkan. Ott nem lehetett hangosan enekelni. Megis voltak
akik raismertek a dallamra:
egyszer csak valaki melleguggolt, aztan mar oten, tízen voltak, majd meg tobben. Jol tudtak ki erkezett most kozejuk a
lelkekben, dudoltak, dudoltak,
konnyes szemmel, megszen-

teltek Krisztust a szívukben.
Nem volt rantott hal, nem volt
facan, nem volt karacsonyi
koszonto, nem volt hanglemez, de az elo Krisztus, az elo
remenyseg bizony ott volt es
bizony, hogy szent volt az az
este.
Amikor felszabadítottak ezt a
koncentracios tabort, az a lelkesz mar nem elt, mert az
utolso napon tarkon lottek. De
mielott elhagytak volna a lagert, az eletben maradottak
kozul az egyik visszafordult es
most mar szabadon elkezdett
egy dallamot dudolni. Tobben
megtorpantak, visszamentek a
barakkba, abba a sarokba,
ahol utoljara enekeltek ezt a
karacsonyi dalt es egy martír
lelkesz emlekere , mar nem
guggolva, hanem terdelve felcsendult a karacsonyi enek.
Mert Krisztust szenteltek meg
az o szívukben. Naptar szerint
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nem volt karacsony, megis
karacsony volt, szent pillanat... nappal es megis szenteste.
Vajon egy fix datum megszokott esteje teszi szentte a
szentestet? Sokkal inkabb az,
hogy Krisztust szenteljuk meg
a szívunkben! Amikor Krisztust szenteljuk meg a szívunkben, bizony mondom nektek,
szenteste van, vagy szent reggel, szent pillanat...
Ha Krisztust igazan megszenteljuk a szívunkben, szentebb
lesz a szenteste!”
Ezekkel a gondolatokkal szeretnek mindenkinek aldott
unnepet kívanni!
Csáki Andrea Márta
ref. lelkesz

„Léptei nem csak az úton hagytak nyomot”

Szuletese 90. evforduloja alkalmabol 2019. augusztus 21en emlektablat avattak az
ermihalyfalviak (es nem csak
reformatusok) altal is nagyra
becsult dr. Csiha Kalman nehai puspok tiszteletere vasarnap a szuloi haznal, az
Ersemjenhez
tartozo
Baranton.
Osszel lesz 10 eve, hogy halala
(2007. november 7.) utan ket
evvel, 2009 november 21-en
felavattak Ersemjen kozponti
parkjaban - a kozseg masik
ket nagy szulottjenek, a nyelvujíto Kazinczy Ferencnek es a
notaskapitany Frater Lorant-

nak szobra mellett - dr. Csiha
Kalman szobrat. Az Erdelyi
Reformatus
Egyhazkerulet
(EREK) 44. puspokenek valasztott Csiha Kalman 1929.
szeptember 17-en szuletett,
csaladjaval a kozseghez tartozo, a kozponttol mintegy 3
kilometerre levo Baranton
lakott. Kolozsvaron vegezte a
teologiat 1954-ben, 1957-ben
koncepcios perben 10 evnyi
bortonre íteltek, 1964-ben
altalanos amnesztiaval szabadult. Ezt kovetoen 20 evig
szolgalt
Marosvasarhelyen,
1975-ben lett a teologia doktora. Az EREK puspokenek
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1990, majus 4-en valasztottak
meg, 1994-ben ujravalasztottak. A Debreceni Reformatus
Teologiai Akademia 1993-ban
tuntette ki Doctor honoris
causa címmel, 1991 es 1996
kozott a Magyar Reformatus
Vilagszovetseg alelnoke, 1995
es 2001 kozott az Egyetemes
Magyar Reformatus Tanacskozo Zsinat elnoke volt. A felsorolt lexikalis adatokon mogott egy szelíd szavu, am hatarozott, mindenkihez joakarattal fordulo ember huzodott
meg, tehetjuk hozza azon neveben, akik ismertek „a puspok urat”.

Az elmult het vegen tartottak
Ersemjenben a faluunnepet,
ennek egyik programja volt,
hogy felavattak a barantoi kuria falan a csalad altal Csiha
Kalman szuletesenek 90. evforduloja alkalmabol keszíttetett emlektablat. A megjelenteket koszonto Balazsi Jozsef
polgarmester elmondta: a
Csiha csalad 1948-ig lakott es
gazdalkodott barantoi birtokan. Sok kuzdelembe kerult az
annak idejen elkobzott vagyon
visszavetele, az eljarasban a
csalad nagyon egyuttmukodo
volt, fogalmazott a polgarmester, aki a puspokhoz fuzodo
emlekeibol is felelevenített.
Hozzatette: Csiha Kalman alma volt, hogy a visszakapott
birtokon „elet legyen”, ott panzio is mukodjon, ez meg is valosult. (A birtok egy reszet egy
vallalkozas berli es mukodteti,
ott az esemeny idejen is egy
gyerektabor zajlott, a kuriat es
egy hozzatartozo telekreszt a
csalad fenntart - szerz. megj.).
Kívanom, hogy a csalad tovabbra is tartsa meg a visszakapott vagyont, zarta szavait
Balazsi Jozsef. Gabor Marko
diak ezutan Csiha Kalman: A

melyben címu verset mondta
el, majd Cseke Attila szenator,
az RMDSZ Bihar megyei elnoke idezett a 10 evvel korabbi
szoboravaton mondott, ma is
aktualis gondolataibol. Ahogyan akkor, most is a puspoktol is idezett: „Fogollya nem az
lesz, akit racsok moge zarnak,
hanem akinek a lelken atnonek a racsok”. Csiha Kalman
olyan ember volt, kinek leptei
nem csak az uton hagytak
nyomot, kinek tisztelete halala
utan nem apadt, sot, nagyobb
lett, nekunk pedig kotelessegunk szabadsag- es emberszeretet iranti tanítasait tovabbadni, fejtette ki a politikus.
A Kolozsvarrol erkezett Osz
Elod lelkesz, leveltaros unnepi
beszedeben szinten felelevenítette, mikent hatott ra mar
gyerekkoraban, amikor meg
csak szulei es nagyszulei reven hallott rola, Csiha Kalman
szemelyisege, illetve hogyan
hatarozta meg kesobbi eletpalyajat a kialakult szemelyes
kapcsolatuk. „Nem azert lett
nagy ember, mert puspokke
valasztottak, hanem anelkul is
orias volt. Nemes volt, de nem
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a szo vagyonfuggo ertelmeben, kemenykezu egyhazi vezeto, ugyanakkor sosem goromba, am mindenkit meghallgato, mindenkihez szeretettel fordulo”, fogalmazott a
szonok. Kifejtette: minderre
csaladi indíttatasa volt, hiszen
a csaladi hazban „tudtak imadkozni az ellensegert is, megsirattak az elhurcolt zsidokat,
es a magyar vilagban is romanul beszeltek a roman anyanyelvu beresekkel.” Az emlektabla leleplezeset Nagy Emese,
a puspok lanya vegezte, arra
aldas mondott Csaki Marta
tiszteletes asszony es Nagy
Janos plebanos, az esemenyen
kozremukodott a semjeni reformatus egyhazkozseg korusa. Az emlektabla szovege:
„Uram, te voltal hajlekunk /
nemzedekrol nemzedekre /
(Zsolt. 90.1) / Ebben a hazban / szuletett es nevelkedett / D. Dr. Csiha Kalman /
1929 - 2007 / Erdely 44. reformatus puspoke / 1990 2000 / Legyen aldott emlekezete! / Szuletesenek 90. evfordulojara keszíttette csaladja".
(Bihari Napló)

Szoboravató Érsemjénben: Kazinczy Lajos,
1848 fiatal erdélyi hőse

Kazinczy Lajos 1820-ban szuletett Szephalmon az ersemjeni
szarmazasu kolto es nyelvujíto
Kazinczy Ferenc legkisebb gyermekekent. Ormai Auffenberg
Norbert honvedezredes utan a
magyar szabadsagharc torteneteben a tizenotodik vertanukent
tartjak
szamon.
Vasarnap
(2019.0.27.) szobrot allítottak
tiszteletere a kozseg szoborparkjaban.
Kazinczy Lajost lazado ezredeskent 29 eves koraban, azaz
1849. oktober 13-an teljes vagyonanak elkobzasara es golyo
altali halalra ítelte a hadbírosag.
Az íteletet az aradi varkapu elotti sancban hajtottak vegre oktober 25-en. „Isten, ne hagyd el
szerencsetlen hazamat!” mondta utoljara. A semjeni szuletesu
edesapjara valo tekintettel a
helyiek a maguk martír halottjanak tekintik. 2010-ben a kozsegi
onkormanyzat, valamint a szekesfehervari Krajcaros Alapítvany elhatarozasabol szuletett
meg a gondolat, hogy a szabadsagharc semjeni vonatkozasu
martírjanak a Kazinczy –Frater
– Csiha-emlekhaz udvarara
szobrot allítsanak. Az akkori

tolgyfabol keszult rusztikus kivitelezesu emlekmuvet Toth Lajos
szekesfehervari fafarago keszítette. Kedves Gyula, a magyar
honvedelmi miniszterium ezredese, az 1848-as esemenyek
szakertoje akkor elmondta: a
szobrot eredetileg Zsibora terveztek, de az ottani onkormanyzattal nem jutottak egyessegre.
A Zsibonal kapitulalo honvedezredes fabol faragott dombormuve így kerult felallítasra edesapja szulofalujaban.
Kazinczy Lajos a Hosok teren
Halalanak 170. evforduloja alkalmabol a Hajdu-Bihar Megyei
Lovas es Huszar Hagyomanyorzo Egyesulet, az ersemjeni onkormanyzat, a Magyarorszag
Kormanyanak (Betheln Gabor
Alapkezelo Zrt.), valamint mas
magantamogatok
jovoltabol
kerult felavatasa Kazinczy Lajos
honvedezredes mellszobra. A
buszt az apa szobraval szemkozti oldalon kapott helyet, amely a
szekelyhídi szarmazasu, ma Budapesten alkoto Mihaly Gabor
Kossuth-díjas szobraszmuvesz
alkotasa. Ugyanebben a parkban
Frater Lorand, szinten semjeni
szuletesu notaskapitany szobra
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is az o nevevel femjelzett. A vasarnapi unnepi istentiszteletet
kovetoen hataron innen es tulrol erkezett vendegek, kozjogi
meltosagok jelenleteben kerult
le a lepel a fiatal tiszt mellszobrarol a hatar mindket oldalarol
erkezett huszarok díszorsege
kozepette. Az esemenyen unnepi beszedet mondott Kalmar
Ferenc magyarorszagi miniszteri biztos, aki szinten az Ermellekrol szarmazik, felmenoi az
ermihalyfalvi temetoben nyugszanak, Cseke Attila szenator,
Csontos Janos hagyomanyorzo
huszartiszt, a szoborallítas kezdemenyezoje, valamint Lelik
Istvan krasznai hagyomanyorzo,
aki szinten a szoborallítas tamogatoja. Kalmar Ferenc Magyarorszag szomszedsagpolitikajanak fejleszteseert felelos miniszteri biztosa a vertanu katonai
palyafutasanak, a honhoz valo
husegenek meltatasa mellett
megemlítette, hogy az idei Nemzeti Vagta Kazinczy Lajos elott
tisztelgett. Ezt Balazsi Jozsef
polgarmester azzal egeszítette
ki, hogy a szobor a felallítasat
megelozoen a neves esemeny

oktober 20-i unnepi díjkiosztojan ott allhatott a Hosok teren.
Profi katona amatorok kozott
Mar hagyomannya valt, hogy a
lovas rendezveny minden evben
jelentos magyar tortenelmi alakot emel az esemeny jelkepeve.
Az idei Nemzeti Vagta a vertanuhalalt halt Kazinczy Lajos
honvedezredes elott tisztelgett.
Kazinczy Lajos a nemesi szarmazasu Kazinczy csalad sarja,
tanulmanyait Tulln varosanak
kadetiskolajaban vegezte. Reszt
vett a pakozdi csataban es a vegsokig harcolva csak az utolsok
kozott tette le a fegyvert. Kedves
Gyula, a Nemzeti Vagta torteneszszakertoje írja a vertanurol,
hogy a csalad legkisebb gyermekenek hazaszeretete mar kiskoraban megmutatkozott. Tanulmanyai utan 1839-ben hadaprodkent belepett a 9. Miklos huszarezredbe, ahol csapatparancsnoki tapasztalatokat szerzett. 1848 tavaszan a forradalmi
kozhangulattol futott Magyarorszagon jelentkezett a szervezodo honvedsegbe. A honvedsereg
ekkor meg nelkulozte a profi
katonai tudast, így Kazinczynak
kivalo lehetosege adodott tehetsege kibontakoztatasara. Az ifju
katona vezeto szerepet toltott
be a honvedsereg megszervezeseben es annak hadmuveleti
vezeteseben. Muszaki vegzettsegenek koszonhetoen sikeresen
iranyította a magyar utaszkar
szervezeset Pozsonyban, majd
Gyorben 1848 november – decembereben. Egyedulallo tehetseget koran felismertek, így
1849 legelejen ezredparancsnoki pozíciot bíztak ra azzal a cellal, hogy a megbomlott elso huszarezredet szervezze ujja. A
fiatal Kazinczy meggyozodessel
es igazi huszaros virtussal vezenyelte hadosztalyat a tavaszi
hadjaratban komoly sikereket
aratva. 1849 juniusaban tartalekhadosztalyt allított fel, illetve
Ung, Bereg es Maramaros vedelmeert is felelt, amelyek a hadianyaggyartas fo bazisainak szamítottak. 1849. augusztus elejere egy teljes hadtestet kovacsolt

ossze, amellyel Erdelybe vonult,
ahol a tabori seregtestek kozott
utolsonak tette le a fegyvert. A
fegyverletetel utan az aradi haditorvenyszek ele kerult, ahol
onallo hadtestparancsnokkent a
tabornokokhoz hasonloan kezelte peret a bírosag. Az 1848 –
49-es szabadsagharc es forradalom esemenyeit Kazinczy Lajos
szulei mar nem eltek meg, a csalad tobbi tagja csendes beletorodessel viszonyult a legkisebb
fiver halalahoz. Egyik novere
evekkel kesobb igyekezett emleket allítani testverenek, ami szukebb patriajaban ismertseget
hozott a vertanunak. Legfiatalabb batyja a veressipkasok kozott szolgalo onkentes volt, kesobb honvedszazadossa neveztek ki testvere hadtesteben,
rendkívul buszke volt Lajos kiemelkedo katonai erzekere. Lajos legidosebb fiutestvere Nador
-huszarfohadnagykent csaszari
szolgalatban maradt, tobbre
tartotta palyafutasat a haza
szolgalatanal. Igy nem kimondottan lelkesedett occse, Lajos
szabadsagharcos tevekenysegeiert. Szerencsere azonban sosem
kellett egymas ellen harcolniuk,
hiszen a Nador-huszarokat nem
mertek magyar harcszínterre
vezenyelni, ugyanis mindannyian a szabadsagharc szolgalataba
alltak volna. A baty vegul ornagykent vonult nyugallomanyba a szabadsagharc leverese
utan nehany evvel. Kazinczy
Lajos eletet a katonasag es a
veres kuzdelmek tettek ki, így
csaladot sem alapított, notlenul,
gyermek nelkul hunyt el. Hiteles
forras hianyaban csupan legendakent terjedt el akkoriban,
hogy egy lengyel grofkisasszony
varta haza a fiatalembert a csatakbol, sajnos sikertelenul. Az
ifju honvedet kivegzese utan
jeltelen sírba foldeltek el az aradi var sancaban. Kazinczy maig
ott nyugszik, pontosan nem behatarolhato teruleten. Szulofalujaban, a Satoraljaujhely melletti
szephalmi udvarhazuk parkjaban emeltek szobrot a tisztelete-
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re, ezt az alkotast szokas a síremlekekent emlegetni.
Magasztos pillanat
Minden szoboravatonak altalaban az a legfelemelobb pillanata,
amikor lekerul rola a lepel, amit
ez esetben Kalmar Ferenc miniszteri biztos, Cseke Attila szenator es Csontos Janos, a huszarok parancsnoka oldott le, majd
a koszoruzas kovetkezett. Vege
hossza nem volt a kulonbozo
intezmenyek, civil- es politikai
szervezetek soranak. A koszoruzok kozott volt Dukret Geza, a
Partiumi es Bansagi Muemlekvedo es Emlekhely Tarsasag
elnoke is. Az esemenyen tobb
szazan vettek reszt az Ermellekrol, a bihari megyeszekhelyrol,
valamint a hataron tuli telepulesekrol. Az esemeny alkalomhoz
illo unnepi musorral zarult a
Frater Lorand Muvelodesi Hazban – fellepett az ersemjeni
Ezustperje es a Debreceni Hajdu
Tancegyuttes. Ezt megelozoen
Lakatos Zoltan, a Hajdu Tancegyuttesert Kozhasznu Alapítvany kuratoriumi tagja, a szoborallítas egy masik tamogatoja
koszontotte az egybegyulteket.
A Szekelyfoldrol, a Szilagysagbol,
Szentjobbrol,
Bihardioszegrol es Hajdu-Biharbol
erkezo hagyomanyorzo huszarok – akiknek oroszlanreszuk
volt a fiatal honvedezredes
szobranak felallítasaban, es akik
neveben Csontos Janos arrol is
szolt, mekkora tisztelet ovezi
koreikben a fiatalon kivegzett
‘48-as fotisztet – a ceremonia
alatt vegig díszorseget alltak a
szobor korul. A szilagysagi huszarok a szobor mogott tisztelegtek, akik azert utaztak ide
Zilahrol es kornyekerol, hogy a
Zsibonal utoljara kapitulalt
„katonatarsuk”
vegtiszteletet
megadjak az „Isten nyugtassa,
ezredes ur!” kozos katonas felkialtassal, amitol sokak szeme
konnybe labadt
Erdelyi Naplo
Sütő Éva

Ezüstperjés félév!
Julius 28. es augusztus 4. kozott, iden elso alkalommal
szervezte meg edzotaborat az
ersemjeni Ezustperje neptanccsoport, a Hargita megyei
Rugonfalvan, a Kuria Vendeghaz csodalatos kornyezeteben.
A tabor ideje alatt megvalosult
a kituzott cel, a szilagysagi tajegyseg tancanak megismerese
es elsajatítasa. A tanc lepeseit
es figurait Racz Lajos es Szabo
Mercedesz a Nagyvarad Tancegyuttes tancosai igazi profiz-

megorzott kozepkori epuletegyutteseit.
Egy ujabb hosszu utazas elott
meg belefert egy otthoni fellepes a helyi falunapon augusztus 17-en ahol a neptancgalan
harom csoporton belul mintegy 70 ersemjeni neptancos
gyerek mutatta be az eddig
elsajatított tanclepeseket, figurakat.
Az ersemjeni falunapi faradalmakat meg ki sem pihenve az
Ezustperje
neptanccsoport,

neptancgala kereten mutatkoztak be Papa foteren a csodalatos Szent Istvan vertanu
templom elott. Augusztus 20an a mintegy 40 fot szamlalo
neptancosok egy csoportba
tomorulve, kiegeszulve Nemeth Denes nepi zenekaraval
es Keresztes Janos papai szarmazasu eloadomuvesszel „A
víz szalad a ko marad” címu
kulturalis musorral leptek
meg az Erzsebet ligeti szabadteri unnepsegre erkezoket. A

mussal oktattak. Az edzotabor
tervezett programjai mellett
jutott ido a felsosofalvi neptanc tabor galajanak megtekintesere, ellatogatni Petofi
Sandor
szekelykereszturi
„kortefajahoz”, vendegeskedni
a rugonfalvi neptancos gyerekek edzotaboraba es meg egy
szekelykereszturi fellepesre is,
a Kistersegi fesztival nemzetkozi neptancgalajan. Hazafele
tartva betertek Segesvar tortenelmi varosreszebe, ahol
nehany orat eltoltve megcsodaltak Erdely egyik leglatvanyosabb es legjobb allapotban

maris utra kelt, hogy Papa varosaban tisztelegjenek Allamalapíto Szent Istvan kiraly unnepen. A papai Jokai Mor Muvelodesi es Szabadido Kozponttol erkezett a felkeres a
neptanccsoport fele, hogy aug.
19-20 kozott vegyenek reszt a
„Karpathazank”
elnevezesu
programban, melynek fo mondanivaloja, a magyarsag osszetartozasa. A papai Vadviragok
es az ersemjeni Ezustperje
neptanccsoportok mellett a
Vajdasagbol es Felvidekrol is
erkeztek neptancosok, akik 19
-en, erkezesuk napjan egy

meltosagteljes unnepi eloadas
utan a tancosok viragcsokrokat helyeztek el az Orszagzaszlo emlekmunel. A papai
ott tartozkodas alatt a teljes
ellatas mellett a tancosok szamara szabadidos programkent
biztosítva voltak a varos fobb
latnivaloinak a megtekintese,
így meglatogathattak a Kekfesto Muzeumot, a csodalatos
Esterhazy-kastelyt es nem
utolso sorban strandolhattak a
Varkertfurdoben.
A sikeres vendegszereplesbol
hazaindulva jutott ido egy setavonatozasra is, a kiralynek
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varosaban, Veszpremben, ahol Oktoberben egy nem minden- gondolt torteneteit.
ujabb csodas ertekeket es em- napi ersemjeni, nívos rendez- November vegen Nagyvaralekhelyeket ismerhettek meg venyre keszult fel az ifjusagi don jartunk a Csillagocska Alapítvany altal megszervezett
jotekonysagi galaesten, ahol az
erdelyi oreg zeneszek csaladjaik megsegítesere, illetve az
elhunyt zeneszek sírjaik rendbeteteleert tartottak nepzenei
koncertet, mely egy fergeteges
tanchazzal zarult. Meg az ev
zarasa elott december elejen
ellatogatunk regi baratainkhoz
Puspokladanyba, akiktol meghívast kaptunk a VI. TADE
Nemzetkozi Neptanc Talalkozora.
Az Ezustperje neptanccsoport
eredmenyes evzarasahoz, a
sikeres fellepesek melle tarsul
az Emberi Eroforras Tamogataskezelo, Csoori Sandor Alapjanak a 2019-es novemberi
nemzetunk tortenelmi multja- csoport, Kazinczy Lajos tabor- palyazati dontese is, mely altal
bol.
nok szoboravato unnepsegere. az Ezustperje neptanccsoport
Augusztus 30 - 31-en mar a A Kazinczy Lajos tabornok ele- Sok szamos esztendoket … c.
kozeli margittai Szabadsag- tet bemutato Szep halal volt (A palyazatat 2 millio forinttal
feszt fellepoi voltak, ahol az tizenotodik) címu film reszle- tamogatja. U
Ezustperje ifjusagi csoport tei koze megprobalt olyan tanmellett a halado gyerekcso- cos-enekes reszeket beultetni, BEKES KARACSONYI UNNEport is reszt vett egy somogyi melyek altal probaltak meg- PEKET ES BOLDOG UJ EVET
tanckoreografiat bemutatva.
eleveníteni a filmbeli tortenet KlVAN AZ EZUSTPERJE NEPSzeptember 6-an a halado gye- esemenyeit, esetleges tovabb- TANCCSOPORT !
rekcsoport volt delegalva
Belenyessonkolyosra, ahol a
Korosvolgyi Magyar Napokon
fellepo neptancosok kozott
mar ok kepviseltek Ersemjent.
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Színes hétköznapok
A 2019-2020-as tanev is sok
elmennyel es kalanddal kezdodott kisovodasaink szamara. Ujra kinyílott az ovoda
nagykapuja es benepesultek a
csoportszobak.
A „Mehecske” csoport fogadta
az ujonnan erkezett kiscsoportos
gyerekeket,
a
„Pillango” csoportban folytattak jatekos tanulmanyaikat a
kozep csoportos gyerekek,
valamint a „Halacskak” csoportban kezdtek meg iskolara
valo felkeszulesuket a nagy
csoportos ovodasok. Iden oszszel elkezdtek az Ujsemjeni
ovoda felujítasat, ezert a munkalatok elvegzeseig a Fekete
falusi ovodasok atkoltoztek az
Ersemjeni napkozi otthonos
ovodaba, így szeptemberben a
„Katica” csoporttal bovult ovodank nepessege.
Az elso ket heti ismerkedes,
beszokatas es kepessegeik
felmerese utan, sok ujdonsag-

ban, erdekessegben es meglepetesben volt reszuk ovodasainknak.
A hosszantarto kellemes oszi
idojaras tobb alkalmat biztosított hosszu setakra, amikor
megfigyelhettuk a termeszet
valtozasait. A „Nepkertben”
osszegyujtott oszi termeseket
es mas anyagokat felhasznalva
otletes kezimunkakat es rajzokat keszítettunk, majd kiallítast rendeztunk, hogy minden
szulo orulhessen gyereke alkotasainak.
A kitarto jo idonek koszonhetoen sokat mokaztunk az ovoda
udvaran,
orultunk
„Oszanyo” ajandekainak, a vitamindus gyumolcsoknek es
zoldsegeknek, melyekbol salatakat, kompotokat keszítettunk. Diot tortunk, mogyorot
es gesztenyet valogattunk, kukoricat morzsoltunk, nagy erdeklodessel figyeltuk meg a
színes viragokat, gyurmaz-
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tunk, ragasztottunk, mondokaztunk, sokat enekeltunk es
oktato jatekokkal szorakoztattuk ovodasainkat.
Mar hagyomannya valt ovodankban a Marton nap megunneplese, így iden is november
11.-en a gyerekek es szuleik
egy kellemes es emlekezetes
programon vehettek reszt,
amikor kozosen egy ludas
lampast es ludas fejfedot keszítettek, majd joízuen elfogyasztottak az anyukak segítsegevel elkeszített libazsíros
kenyeret.
Szinten novemberben tartottuk a „Globalis neveles” hetet.
„Klímavaltozas” cím alatt egy
kornyezetvedelmi
kisfilmet
neztunk, majd kisetaltunk a
Nepkertbe ahol szemetet gyujtottunk, aztan elbeszelgettunk
a kornyezetunk megbecsuleserol, megovasarol.
Iden sem feledkezunk meg a
segítsegnyujtasrol.
A

Kovaszna megyei L.A.B. Eletmento Kupakok Egyesulet altal rendezett ovodasoknak es
kisiskolasoknak szolo kupakgyujto versenyre iratkoztunk
fel. Díjat ugyan nem nyertunk,
de elegedetten adtuk at az
osszegyujtott 98,7 kg kupakot
mellyel hozzajarultunk beteg
gyerekek gyogyítasahoz.
December bekoszontevel lehullott az elso ho, amely nagy

mar erkeztek is ujabb ajandekokkal Nagy Mirela, iskolank
igazgatonoje, es Ari Katalin
tanítono, akik a Rakoczi Szovetseg jovoltabol egy magyar
nepmese konyvet es egy tabla
csokoladet adtak at azok szamara, akik a kovetkezo tanevben elokeszíto osztalyt kezdenek magyar tagozaton. Az
igazgatono kedves szavakkal
koszontotte a nagy csoporto-

tevekenyseget
szerveztunk,
„Karacsonyi keszulodes” címmel. A kellemes, csaladias hangulatban zajlott tevekenyseg
soran a szulok es gyerekeik
kozosen kezmuveskedtek, karacsonyfat díszítettek es karacsonyi csillogasba oltoztettek
az ovoda folyosoit.
December 12-en, valamint 14-en minden csoport
megtartotta a „Karacsonyt va-

oromot okozott a gyerekeknek. Onfeledten, igaz gyermeki
boldogsaggal szaladgaltak a
ropogo havas udvarban, hogolyoztak, hoembert epítettek.
Ekkor mar ovodankat atjarta
az ajandekozas szelleme. Nagy
meglepetesben
reszesultek,
amikor egy nemetorszagi
szervezet jovoltabol onkentesek elhoztak minden gyerek
szamara egy „cipos doboznyi
szeretetet”.
December 6-an varatlanul betoppant a piros ruhas, feher
szakallas kedves Mikulas, aki
teli puttonyabol ajandekozott
minden gyereket egy edessegcsomaggal.
Meg mindenki a Mikulastol
kapott ajandekokrol meselt, es

sokat es szuleiket, majd beszelt a meseolvasas fontossagarol es megkerte a szuloket,
hogy szeretettel fogadjak es
lapozzak az igenyes kivitelezesu konyveket, jo peldat mutatva ezzel gyerekeiknek. Oket
jovo osszel a magyar elokeszíto osztalyban Ari Katalin tanítono fogja fogadni, aki megígerte, hogy sok meset fognak
olvasni egyutt.
Szinten a Rakoczi Szovetseg a
Magyar Iskolavalasztas Programja altal erintett kulhoni
ovodak reszere palyazati felhívast írt ki, melyre sikeresen
benyujtottuk a szukseges dokumentumokat, így 50.000 Ftot bíraltak ovodank szamara.
Ebbol az osszegbol egy kozos

ro” ovodai unnepseget, melyre
meghívtuk a szuloket, hogy
verseinkkel es enekeinkkel
segítsunk lelkiekben felkeszulni a szent unnepre, Jezus szuletesenek megunneplesere.
Csaladtagjainknak, szeretteinknek azt kívantuk:
„Karacsony unnepen
az a kívansagom.
Legyen boldog mindenki
ezen a vilagon.
Itt is, ott is mindenutt
legyen olyan beke,mint amilyen bent lakik
az emberek szívebe.”
Ugyanilyen jo szívvel kívanunk Istentol megaldott, bekes, boldog, szeretetben gazdag Unnepeket!
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 iskolábanNagyon gyorsan elrepult a nyari
vakacio. Eszre sem vettuk, es
szeptemberben ujra kinyílt iskolank kapuja, s mar ujra ott alltunk
a nagy iskola udvaran az uj tanev
kezdeten. Izgatott gyerekek, ovonok, tanítok, tanarok es a gyerekek szulei varakoztak azon a szep
oszi reggelen. Orommel udvozolte mindenki regebben latott tar-

folyosojara varazsoltak oszi hangulatot.
Szeptemberben a Takarítasi Vilagnapon szemetgyujtesi akcion
vett reszt minden kisiskolas. Oszszeszedtek a jatszoterrol, az orvosi rendelo kornyekerol, a Nepkert teruleterol az eldobott szemetet, melynek elszallítasarol a
polgarmesteri hivatal gondosko-

tak. Az I. osztaly a Napsugar címu
gyermeklap kepeinek segítsegevel plakatot keszített, melyet színes rajzokkal díszítettek. A plakatot es a rajzok egy reszet kiallítottuk az iskola folyosojan.

sait: diakok is, tanarok is. Az unnepi beszedek, a szavalatok, az
elokeszíto osztalyosok musora
utan minden osztaly megkereste
a sajat osztalytermet, a gyerekek
pedig elfoglaltak sajat helyeiket a
padokban. Elkezdodott az uj tanev, tele jatekkal, tanulassal, kulonbozo tevekenysegekkel, versenyekkel.
Nagyon sok iskolai es iskolan
kívuli tevekenysegeken vettunk
reszt ebben a tanevben is. Szeptemberben, a szep es napsuteses
idoben a II. es a IV. osztaly egy
setat tett az oszi színekbe oltozott Nepkertbe. Megfigyeltuk az
oszi termeszetet, leveleket, termeseket gyujtottunk, amelyeket
kipreseltunk es kollazsokat, levellenyomatokat keszítettunk. A
gyerekek kiallított munkai az
osztalytermekbe illetve az iskola

dott. A szemetgyujtesi akcio soran a pedagogusok igyekeztek
raebreszteni a gyerekeket arra,
hogy a szemetet ne dobjak el a
foldre, mert ezzel szennyezik a
kornyezetuket.
Szeptember 20-an az elokeszíto
osztaly „Az alma a baratom” elnevezesu tevekenyseg soran az alma fogyasztasanak fontossagarol,
es jotekony hatasaival ismerkedett meg.
Voltunk babszínhazban, majd 30an a kis iskola magyar tagozatos
osztalyai megunnepeltek a Magyar Nepmese Napjat, melyet
minden evben Benedek Elek szuletesnapjan tartanak. Beszelgettunk a nagy mesemondo munkassagarol, eletenek fobb mozzanatairol. Nepmeseket olvastunk,
rajzfilmeket neztunk, a gyerekek
kedvenc nepmeseikbol rajzokat,
babokat keszítettek, dramatizal-

belul szo esett a nagyszuloknek a
csaladban betoltott szereperol es
fontossagarol.
Oktober 4-en a III. es a IV. osztaly
megtartotta az Allatok Vilagnapjat. Beszelgettunk az allatokrol,
az allatok vedelmerol, a gyerekek
rajzokat, kezimunkakat, plakatokat keszítettek.
A vilagur hetenek utolso napjanoktober 10-en- az I. osztaly megismerkedett a vilagurrel: a bolygokkal, a csillagkepekkel, egitestekkel, a Nappal, a feketelyukakkal es mas csillagrendszerekkel.
Tudasukat
ismeretterjeszto
konyvek nezegetesevel bovítettek, majd erdekes feladatlapokat
színeztek ki. A kepekbol kiallítast
rendeztek az osztalyban.
„Elodeink nyomaban” címmel a
IV. osztaly latogatast tett a helyi
muzeumba, ahol Csorba Terezia
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Oktober 1-jen az elokeszíto osztalyban „A nagyszuleim es en”
elnevezesu tevekenyseg kereten

tanarno meselt Ersemjenrol es
kozsegunk nagy szulotteirol.
Ugyancsak oktoberben vett reszt
a III. osztaly Ermihalyfalvan a
„Mesek szarnyan” címu mesevetelkedon ket csapattal. Nagyon
ugyes volt mindket csapat, sikerult tovabbjutniuk a masodik
forduloba. A csapatok tagjai:

Viktoria Katinka, Blejan Letiszia
(II. osztaly, felkeszíto tanítojuk
Ari Laszlo); Gazsi Andrea, Lang
Barbara, Nitrai Richard, Solymosan Petra, Tasi Ervin, Zohorak
Zsanett (III. osztaly, felkeszíto
tanítojuk Nagy Iren Brigitta);
Kondor Anita, Kozak David,
Spanyik Emoke, Varjasi Milan (IV.

zata, amelyet minden osztaly mas
es mas napon tartott meg a het
folyaman. Minden osztaly egyegy tevekenyseggel keszult ebben
a temaban. Beszelgettunk a Fold
pusztulasarol es az utolso percekrol, a segítsegrol, amelyet mi
tehetunk a Fold megmenteseert.
Rajzok, kezimunkak, plakatok

Craciun Fruzsina, Solymusan Petra, Tasi Ervin, Zohorak Zsanett
(Vuk csapat), Gazsi Andrea, Lang
Barbara, Robotin David, Tatar
Amanda (Bambi csapat). Felkeszíto tanítojuk Nagy Iren Brigitta
volt.
Novemberben is tobb tevekenysegen vettunk reszt. 11-en, Marton Napjan beszelgettunk a Marton napi hiedelmekrol es nepszokasokrol, az idojarassal kapcsolatos megfigyelesekrol. Elmeseltuk
a Marton- legendat, tematikus
nepi gyermekdalokat tanultunk,
szep rajzok, sziluettek, kezimunkak keszultek, amelyeket ki is
allítottunk az osztalyokban, a
folyosokon. A napi tevekenyseget
igazi lakomaval zartuk. A libazsíros kenyernek nagy sikere volt a
gyerekek koreben, melyet joízuen
fogyasztottak el.
13-an a IV. osztalyban megemlekeztunk A magyar nyelv vilagnapjarol. A magyar nyelv ismeretenek fontossagarol beszeltunk, a
gyerekek egy-egy altaluk valasztott verssel keszultek, majd kozos
versmondassal zarult a megemlekezes. 15-en reszt vettek diakjaink a „Furkesz” helyesírasi es
nyelvhelyessegi verseny korzeti
szakaszan Ermihalyfalvan. A
resztvevok: Nica Jozsef Roland,
Racz Milan Istvan, Bersenczki

osztaly, felkeszíto tanítojuk Ari
Katalin). Diakjaink jo eredmenyekkel tertek haza, mindannyian kivaloan megalltak a helyuket.
Harom diak februarban Nagyvaradon kepviseli iskolankat a megyei fordulon: Tasi Ervin,
Zohorak Zsanett (III. osztaly) valamint Spanyik Emoke (IV. osztaly).
Novemberben indítottuk utjara a
„Tiszta kornyezet az egeszseges
elethez” címu kornyezetvedelmi
projektet, melynek celja a kornyezettudatos magatartas megalapozasa, es hogy a gyerekek
elítelo magatartast tanusítsanak
a karos kornyezeti hatasokkal
szemben. A projektben reszt
vesznek a kis iskola magyar es
roman tagozatos diakjai. A novemberi tevekenysegben a klímavaltozas veszelyeire hívtuk fel a
figyelmet, ismeretterjeszto videokat neztunk, rajzokat, plakatokat
keszítettunk. Gyujtjuk a muanyag
kupakokat es az alumínium italos
dobozokat, melynek bevetelebol
szarmazo penzt jotekony celra
fordítjuk: Noel baba gyogyulasara. A kupakok es a dobozok oszszegyujtesevel meg a kornyezetunket is tisztava varazsoljuk.
November harmadik heteben
zajlott a „Klímavaltozasok” orszagosan elrendelt tevekenysegsoro-

szulettek a temaval kapcsolatban,
melyekbol kiallítast rendeztunk.
A roman tagozat november 20-an
„A gyermekek jogai” elnevezesu
tevekenyseget tartott, melynek
kereten belul szo esett milyen
jogai es kotelezettsegei vannak
egy iskolas gyermeknek, 29 –en
pedig megemlekeztek Romania
Nemzeti Unneperol.
A december mar a teli unnepvaras hangulataban telik. 6-an minden osztalyba bekopogtatott a
Mikulas (mert nagyon sok a dolga
ilyenkor es nagyon kell sietnie),
aki edessegcsomagot hozott ajandekba minden gyereknek. Nemcsak a Mikulas, hanem a nemetorszagi ROUND TABEL alapítvany is megajandekozta a gyerekeket egy-egy ciposdoboz ajandekkal. Koszonjuk szepen az
ajandekokat, nagyon sok oromet
szereztek a gyerekeknek. Keszulunk a Karacsonyra is, minden
osztaly egy kis musorral lep majd
a Kulturhaz színpadara az utolso
iskolai heten. Versekkel, enekekkel, tanccal varjuk a legszebb Unnepet.
Minden taníto neveben Aldott,
Bekes Karacsonyt es nagyon boldog Uj Evet kívanok!
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Ari Katalin
tanítono

Iskolai tevékenységeink
az új tanévben
A 2019 - 2020-as tanév
szeptember 9.-én vette kezdetét. Újra benépesedett az
érsemjéni Kazinczy Ferenc
Általános Iskola udvara. Új
tanév,új kihívások sorozatát
rejti diákjaink és pedagógusaink számára is. A kötelező
tanórák mellett iskolán kívüli tevékenységekkel próbáljuk fejleszteni a diákok életszemléletét.
A szeptemberi hónapban a
környezetvédelem fontosságát tudatosítottuk a gyerekekben, feljárva településünk utcáit összegyűjtöttük
az eldobott szemetet. Ezzel
az akcióval tisztábbá varázsoltuk
a
településün-

volt. A Kazinczy Lajos helytörténeti vetélkedőre 30 tanuló jelentkezett. Csapatokat
alkotva mérettethették meg
ismereteiket. A csapattagok
a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. Jóvoltából könyvjutalomban részesültek, továbbá
részt vehetnek egy aradi tanulmányi kiránduláson.
November 18-22 között a
Globális Nevelés hete zajlott
melynek
témája
a
„Klímaváltozás” volt. Ezen
a héten kerekasztal beszélgetések zajlottak, a diákok
plakátokat, esszéket készítettek a klímaváltozás okairól, megelőzéséről.
A Simonyi Zsigmond he-

ságos kézi- és focilabda
mérkőzések zajlottak az osztályok között. Szerettük volna tudatosítani a gyerekekben hogy a jó csapat munka
fontosabb, mint a győzelem.
Iskolánk decemberi hónapjának szerves részét képezi a
betlehemes játékra való felkészülés és ennek bemutatása, mellyel a Székelykapuk
Zöldkapuk pályázaton veszünk részt ,immáron harmadik alkalommal.
A Semnjéni Csillagosok és
Semjéni Betlehemesek tagjai nagy áhítattal és lelkesedéssel készülnek, hogy bemutathassák az egyik legszebb karácsonyi hagyo-

ket,remélve azt, hogy jó példát mutattunk a lakosok számára is.
Októberben diákjaink képviselték 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 programsorozaton, melynek célja
Kazinczy Lajos honvédezredes életének megismerése

lyesírási versenyen 21 tanuló vett részt, melyről 9 diák
a megyei szakaszon is megmutathatja tudását.
A Mikulás is elérkezett iskolánkhoz 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 megszerveztük a Mikulás kupát. Barát-

mányt.
Megköszönjük minden felkészítő pedagógus munkáját,
gratulálunk diákjainknak az
elért eredményekhez, kívánva további kitartást és türelmet.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola munkaközössége
nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet
kívánok.
Máté Tünde
tanárnő
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Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
HALOTTAINK

Szilagyi Ferenc
Mesaros Iosif Gavril
Suciu Julianna
Prazsa Erzsebet

64 eves
49 eves
61 eves
74 eves

Racz Karoly
Longaver Valeria
Feher Piroska
Lavita Sandor
Balogh Rudolf
Lavita Katalin
Cuibus Floare
Balaj Ioan
Nagy Imre
Cservak Gyorgy
Hidvegi Etelka
Csiri Julianna
Szabo Gabor

57 eves
83 eves
89 eves
92 eves
62 eves
53 eves
90 eves
72 eves
74 eves
77 eves
76 eves
86 eves
64 eves

ÚJSZÜLÖTTEK

Ersemjen
Erkenez
Erselend
Ersemjen
Erkortvely
es
Erselend
Ersemjen
Erselend
Erselend
Erselend
Ersekenez
Ersekenez
Erselend
Erselend
Erselend
Ersemjen
Erselend

Horvath Istvan Mark

Erselend

Lucan Fabian Denis

Ersemjen

Biri Kristof Zsolt

Ersemjen

Sojmusan Zalan

Ersemjen

Miclaus Aida

Erkenez

Bacro Alisia Dorina

Erselend

Ballogh Szebasztian

Erselend

Takacs Zsolt Sandor

Ersemjen

Boszormenyi Kinga Majita

Erselend

Varga Zoe Viktoria

Ersemjen

Gabor Milan

Erselend

Torda Szofia Boglarka

Ersemjen

Ludasz Zsanett Magdolna

Ersemjen

Talpas Ismael Sandor

Ersemjen

Kereszturi Patrik

Erkenez

Racz Fanni

Ersemjen

Ferencz Franciska
Pfandl Erik Milan

Ersemjen
Ersemjen

Gratulálunk!

Nyugodjanak békében!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szucs Lorant
Pacurar Adrian Cristian
Suciu Zoltan
Kovacs Sandor Jozsef
Bíro Janos
Balog Andras

Torok Irina
Notin Maria Anita
Rezmuves Sztella
Szoke Tímea
Kereszturi Borbala
Balaj Erika

Erselend
Ersemjen
Erselend
Ersemjen
Ersemjen
Ersemjen

Sok boldogságot kívánunk!
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