
 
 
 
Jelige:  

Színesedik a rét. 
A margaréták föl-fölemelik 
Szelíd fehér fejük. 
A rét fölé az alkonyat terül, 
Ezer virág ajkáról száll az ének 
Hangtalanul: hozsánna néked Nyár! 

 

Nótaverseny volt ÉrsemjénbenNótaverseny volt ÉrsemjénbenNótaverseny volt ÉrsemjénbenNótaverseny volt Érsemjénben    
 

 
 

Május 16.-án a Magyar Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által támogatott, „Kéz a kézben” elnevezéső 
projekt zárórendezvényének alkalmával magyar nóták 
csendültek fel az érsemjéni Fráter Lóránd Mővelıdési 
Otthonban. Elsı alkalommal rendezték meg ugyanis a 
Fráter Lóránd nevét viselı „nótaolimpiát”. A versenyre 
három országból érkeztek résztvevık, így nemzetközi jel-
leggel bírt (3 oldal). 
 

 
A tartalomból: 

Konfirmálás 
Május 16.-án ünnepélyes keretek 
között konfirmáltak Érsemjén refor-
mátus fiataljai (4. oldal). 

Bérmálkoztak  
Június 6.- án került sor az érsemjéni 
római katolikus fiatalok bér-
málkozási szertartására (6. oldal).  

Tanévzáró ünnepségek 
Elbúcsúztak az Érsemjéni I-VIII. osz-
tályos Kazinczy Ferenc iskola VIII. 
osztályos tanulói (8. oldal). 
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Érsemjénben járt a „Nyelvbusz”Érsemjénben járt a „Nyelvbusz”Érsemjénben járt a „Nyelvbusz”Érsemjénben járt a „Nyelvbusz”    
Több ezer kilométeres távolság 
megtétele után Érsemjént is 
útba ejtette az a busz, amelyik 
egy, a magyar nyelv történetét 
és sokszínőségét bemutató 
vándorkiállítást rejt magában.  

Falunkban április 14.-én 
járt a szokatlan mobil-múzeum. 
Mivel a multimédiás eszközökkel 
gazdagon felszerelt kiállítás 
kifejezetten az ifjúságot célozta 
meg, nem véletlen, hogy a 
Kazinczy Ferenc iskolával 
szemben, a mővelıdési ház 
parkolójában várta a látogatókat.  

A busz 2009.-ben, 
Kazinczy Ferenc születésének 
250.-ik évfordulóján indult útjára. 
Célja az volt, hogy egy játékos, 
vidám, a fiatalok „nyelvén” 
beszélı kiállításon keresztül 
felhívja a figyelmet a magyar 

nyelv ısi mivoltára, szépségeire és ugyanakkor – ha nagy lépésekben is – megismertesse a látogatókkal a 
magyar nyelv kialakulásának körülményeit, fejlıdésének mérföldköveit. Természetesen így a kiállítás 
szervesen kötıdik Kazinczy Ferenc nevéhez is, aki a magyar kultúrtörténet nemcsak legismertebb, de 
ugyanakkor legfigyelemreméltóbb nyelvújítója volt.  

A vándorkiállítás megálmodói és kivitelezıi a budapesti Petıfi Irodalmi Múzeum munkatársai 
voltak, akik Erdıdy Kristóf személyében elkísérték a buszt a több mint 80 helyszínre, ami több mint 
16500 megtett kilométert jelentett, átutazva Szlovákia, Szlovénia, Vajdaság, Erdély és Partium magyar-
lakta vidékeit. Guruló múzeumuk Érsemjénbe Derzsi Ákos, RMDSZ képviselı közbenjárására jutott el.  

A buszon a 
„hagyományos” írott és képi 
kiállítási anyag mellett a 
legmodernebb érintıképernyıs 
számítógépek is fellelhetıek 
voltak. Ezen készülékek 
segítségével nyílt lehetıség a 
Kárpátmedence különbözı 
magyar nyelvjárásainak 
meghallgatására, kvízjátékra, 
szavalatok meghallgatására.  

Sajnos a nyelvbusz csak 
néhány órát tölthetett 
Semjénben, ahonnan Kolozsvár 
felé indult tovább. Szerencsére 
az iskola felsı tagozatos diákjai 
mind felkereshették a tartalmas 
idıtöltést biztosító, négykerekő 
múzeumot. 
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Jó hangulatú nemzetközi nótaversenyt tartottak ÉrsemjénbenJó hangulatú nemzetközi nótaversenyt tartottak ÉrsemjénbenJó hangulatú nemzetközi nótaversenyt tartottak ÉrsemjénbenJó hangulatú nemzetközi nótaversenyt tartottak Érsemjénben    
Május 16.-án régi, magyar nóták csendültek fel az érsemjéni Fráter Lóránd Mővelıdési Otthon-
ban, Erdélyben elsı alkalommal rendezték meg ugyanis a Fráter Lóránd nevét viselı „nótaolimpi-
át”. 

Egy régi hagyomány folytatása 
Fráter Lóránd halálát (1930.) követıen rendezték meg 
Magyarországon az elsı, a nótáskapitányról elnevezett, 
nótapályázattal egybekötött nóta elıadóversenyt, amelyet a 
kortársak nótaolimpiának neveztek el. Az 1933. májusában 
lezajlott verseny sajnos azóta nem került megrendezésre, egészen 
2010. május 16.-ig. Ezen a napon az érsemjéni születéső, neves 
nótaszerzı és –elıadó emlékére újból versenyt szerveztek 
Semjénben.  
Pályázati források a kultúra szolgálatában 
Bár a település vezetısége már régóta dédelgette a nótaverseny 
megszervezésének álmát, a mára már szinte állandósult 
forráshiányok miatt mindeddig nem kerülhetett rá sor. Jó 
lehetıséget kínált azonban a Magyar Kulturális és Oktatási 
Minisztérium által kiírt, határon átnyúló projekteket támogató 

pályázati lehetıség, amelyre Érsemjén Önkormányzata anyaországi testvértelepülésével, Bagamérral 
adott le közös pályázatot. A pályázat címe „Kéz a kézben”, lényege pedig összesen hat kulturális program 
lebonyolítása a két településen. Ezen rendezvénysorozat záróeseménye volt a fentiekben említett nóta-
olimpia. 

Nemzetközi megmérettetés 
Úgy tőnik, a modern technika igen távolra is el tudta vinni a verseny hírét, hiszen nem csak a 

Partiumból és Erdélybıl, de Magyarországról és Szerbiából is jelentkeztek versenyzık a nem mindennapi 
megmérettetésre. Összesen 24 személy jelezte részvételi szándékát, azonban a verseny napján ebbıl csak 
19-en vállalták a versenyzést. A háromtagú zsőri – saját bevallása szerint – igen nehezen tudott dönteni, 
ugyanis, mint elmondták, a produkciók többsége igen színvonalas volt. Ezt az állítást látszik alátámaszta-
ni a közönség reakciója is, aki a legtöbb nótát együtt dúdolta, tapsolta végig az „olimpikonokkal”. Végül 
mégis döntés született, a következıképpen: 1. Pacsika László, Újkígyós (Magyarország), 2. Ozsváth Jó-
zsef, Nagyvárad, 3. Molnár Csikós Gábor, Ada (Szerbia). Különdíjak: Molnár Rozália Piroska, Mezıbaj, 
Bajkó Kinga, Kolozsvár, Venkli István, Érsemjén és Dienes Ferenc, Bagamér (Magyarország).  
Nem szabad megfeledkeznünk a verseny gerincét biztosító „bandáról” sem, hiszen Szıcs Lırinc és zene-
karának tudása, tehetsége nélkül a verseny is veszített volna fényébıl.  

A vidámságban, jó hangulatban lezajló nótaolimpia a magyar és a székely himnuszok eléneklésé-
vel, míg a teljes rendezvény – Kiss Imre érsemjéni vállalkozó jóvoltából - egy meghitt, kellemes, nótás 
vacsorával ért véget. 
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Konfirmálás volt az érsemjéni református gyülekezetbenKonfirmálás volt az érsemjéni református gyülekezetbenKonfirmálás volt az érsemjéni református gyülekezetbenKonfirmálás volt az érsemjéni református gyülekezetben    
Az idén is ünnepélyes keretek között került sor az érsemjéni, református fiatalok konfirmálására. 

2010. május 16.-án konfirmált az Érsemjéni református egyházközség tíz ifjú tagja. Örömteli 
esemény volt ez a gyülekezetünk életében, egyben remény is a jövınkre nézve, hogy megtartják önként 
vallott hitüket, ragaszkodni fognak gyülekezetünkhöz és szülıfalunkhoz. Imádkozunk értük, Isten ke-
gyelmét és áldását kérve. 

 
 
A konfirmált fiatalok a következıek: 
 
Balázsi Beáta Mária 
Demián Erzsébet 
Egeresi Andrea 
Nagy Szilvia Borostyán 
Papp Attila Zoltán 

Seman Timea 
Szabó Krisztina 
Szıke Timea 
Tóth Kinga Katalin 
Ványi Miklós 
 

 

    In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam    
Érsemjén lakossága,  a református egyház gyülekezete szomorú szívvel értesült Szabó Katalin 

nyugalmazott lelkipásztorné halálhírérıl. 
Tudtuk, hogy betegeskedet, de nem tudtuk, hogy annyira súlyos a betegsége. 
2010. április 21.-én, 72 éves korában visszatért Teremtıjéhez. Kilenc év után követte férjét, Nt. 

Szabó László lelkipásztort, akivel 43 évig élt boldog házasságban. Ebbıl 35 évet Érsemjénben, mint a 
falu tiszteletes asszonya. Férjének igazi hő társa volt, támasza mindenben. Nemcsak az otthon melegét 
biztosította számára, hanem közvetlen munkatársa is volt, mint kántor. 

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a 
szeretet.” (1 Kor.13,13) – hangzott a vigasztaló ige Székelyhídon. 

Az érsemjéniek egy kis csoportja is elkísérte utolsó útjára, így fejezve ki háláját és tiszteletét az 
együtt töltött évek kedvességéért, közvetlenségéért. 

Az igével kívánunk a családnak erıt, mély gyászuk elviseléséhez. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes. 

Varga Piroska 
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Ünnepségek az Érsemjéni katolikus közösségbenÜnnepségek az Érsemjéni katolikus közösségbenÜnnepségek az Érsemjéni katolikus közösségbenÜnnepségek az Érsemjéni katolikus közösségben    
 

 
Többszörös ünnep volt az érsemjéni római katolikus templomban, Urunk mennybemenetele nap-
ján, csütörtökön a 17 órakor kezdıdı szentmise keretében.  
Feltámadási menet Az ünnepség a templomban kezdıdött a „Feltámadási menet” fogadásával. A 
Zamárdiból indult menet a magyar nemzet összefogását szimbolizálja. Településrıl településre a helyi 
egyházak, önkormányzatok támogatásával halad a feltámadási menet jelvénye, amelyre minden település 
a saját szalagját tőzi rá, és felvállalja, hogy a következı állomásra el is jutatja azt. Így érkezik Érsemjénbe 
is, immár hagyományként, évek óta Nagykárolyból, s jut el a semjéniek által másnap Margittára. A 
feltámadási jelvény átvételét Kardos Nikolett szavalata tette 
ünnepélyesebbé.  
Ünnepi szentmise A szentmise elején köszöntöttük a megjelenteket, 
külön megemlítve a nagykárolyi küldötteket, a magyarországi Pro Patria 
Alapítvány képviselıit, illetve Balazsi József polgármestert. A 
szentbeszéd a rendelkezésünkre álló idı értékes felhasználását 
hangsúlyozta. Ebben is példaként áll elıttünk Jézus, aki 
mennybemenetele elıtt egy tökéletes földi életet tudhatott maga mögött, 
amely követendı minta minden keresztény ember számára.   
Simonyi óbester A szentmise után az ünnepség a templom udvarán 
felállított Simonyi óbester emléktáblájánál folytatódott. Legelıször 
Balazsi József polgármester ünnepi beszéde hangzott el, melyben a 
magyarság összefogását szorgalmazta. Aggodalmát fejezte ki a 
tekintetben, hogy olyan idıket él meg nemzetünk, amikor többen vannak 
azok, akik a széthúzáson munkálkodnak, mint akik az összefogáson. 
E szavak után Emıdy Dániel, a Pro Patria Alapítvány elnökének ünnepi 
köszöntıje következett, aki a tettek fontosságára hívta fel a figyelmet, 
hiszen a szavak semmit sem érnek a tettek nélkül. 
Az ünnepi köszöntık után dr. Csohány János teológus, egyetemi tanár méltatta Simonyi József húszár 
ezredest, akit a legvitézebb magyar huszárként emlegetnek. Ezután Erdei József, a Wass Albert társaság 
elnöke egy Borsi I. Lóránt, valamint egy Juhász Gyula verset adott elı. 
Az ünnepség a helyiek verses énekes elıadásával folytatódott. Nagy Bettina és Keresztúri Zsuzsanna 
versekkel és énekkel, illetve Geszti László és Venkli István korabeli nótákkal tették igazán felemelıvé a 
megemlékezést. Az ünnepség nemzeti imádságunk a Himnusz közös eléneklésével végzıdött. 

Borsi I. Lóránt 
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Bérmálás ÉrsemjénbenBérmálás ÉrsemjénbenBérmálás ÉrsemjénbenBérmálás Érsemjénben    
Június 6.-án, a 

vasárnapi szentmise 
keretében Exc. Böcskei 
László megyéspüspök 
39 érsemjéni fiatal 
számára szolgáltatta ki a 
bérmálás szentségét a 
helyi római katolikus 
templomban. Az 
ünnepséget 
megtisztelték 
jelenlétükkel Balazsi 
József polgármester és 
Timár Sorin 
alpolgármester urak is. 

Az esemény 
elıtti izgalmakat egy 
közvetlen hangulatú 
beszélgetés oldotta fel, 
mely során a püspök 
atya megbizonyosodott arról, hogy a leendı bérmálkozók kellı képen felkészültek a Szentlélek befo-
gadására. A szentmise elején a plébános, valamint a bérmálkozók nevében Láposi Ferencz Ádám egy 
verssel köszöntötte a püspök urat. Miután a fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, a bérmálás 
szentségében részesültek. A szentmise köszönetnyilvánítással (a bérmálkozók nevében Lakatos Elvira 
Jenna mondott köszönetett), illetve ünnepi áldással végzıdött, majd a templom udvarán közös fotózásra 
volt lehetıség. Ezután a már megbérmált fiatalok emléklapot és könyvjutalmat vettek át. 

Az ünnepség egy közösen eltöltött szeretetlakomával végzıdött a helyi kultúrház ebédlıjében. 

Érsemjéni bérmálkozók Réven    

Egynapos kiránduláson vettünk részt a nemrég megbérmált fiatalokkal. Autóbusszal indultunk 
már reggel korán itthonról, hogy minél több idıt tölthessünk el együtt Rév környékén. A napi progra-
munkba a révi Zichy-barlang meglátogatása mellett, a túrázás, mókázás és foci is belefért. Remélem, 
hogy egy maradandó szép emlék marad minden résztvevı számára. 

Borsi Imre Lóránt
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Suliélet az ISuliélet az ISuliélet az ISuliélet az I----IV osztálybanIV osztálybanIV osztálybanIV osztályban 
Termékeny idıszakot tudhat maga mögött az I-IV. osztály a II. félévben. A számos tevékenység 

között voltak szórakoztató, szabadidıs foglalkozások és tantárgyversenyek is. 
A NyelvÉSZ anyanyelvi vetélkedın a következı tanulók vettek részt: 

I.A osztály: Venkli István Márk 
I.B osztály: Bányai Henrietta és Czifra Zsuzsa Zsófia 
II.osztály: Bányai Dávid,Varga Anikó,Szabó Boglárka,Garbacz Panna és Oláh Alexandra 
III.osztály: Czifra Emıke Tünde és Kécz Máté 

A nehéz feladatok ellenére 
tanulóink szép eredményeket 
értek el. 

A matematika tudást 
tették próbára a Zrínyi Ilona, 
a Kenguru és a Kis 
matematikus versenyek. A 
Kenguru matematika verseny 
résztvevıi: I.A osztály: 
Kardos Nikolett, Kereszturi 
Zsófia, Fehér Béla Arnold, 
Litus Adrián Levente, Fehér 
Attila, Ötvös László és Venkli 
István Márk. 
I.B osztály: Czifra Zsuzsa 
Zsófia, Egresi Sándor Norbert, 
Tacic László és Tót Levente. 
II.osztály: Nagy László Ákos, 
Serebán Gergı, Szabó 
Boglárka és Tiszai Nikolett. 
III.osztály: Czifra Emıke 
Tünde, aki továbbjutott a 
margittai megyei szakaszra is. 
A Zrínyi Ilona matematika 
versenyen részt vettek: 

III.osztály: Miclaus János, Solymosan Ferenc és Czifra Emıke Tünde. IV.osztály: Nagy Fanny, Gazsi 
Ákos, Oláh Krisztofer, Tifra Róbert, Major Gabriella, Kardos Ferenc, Farkas János és Horvát Elıd. 
A román tagozat I-IV osztályos tanulói részt vettek a "Kis matematikus" matematikai versenyen és a 
2010. április 16.-án, Margittán megrendezett megyei szakaszra továbbjutottak: 
II.osztály: Cosma Mircea és Gombos Ovidiu 
III.osztály: Lukács Krisztina, Lucuta Simona és Mihale Claudiu 
IV.osztály: Fericel Cristian és Bersenszki Eduard. 

A IV.osztály tanulói rajzokat küldtek be a "Ha varázspálcám lenne..."címő rajzversenyre. Szép 
rajzokkal, plakátokkal, kiállítással készültünk a Víz Napjára. Minden osztály lelkesen várta a Húsvétot, 
tojást festettünk, locsoló verseket tanultunk, különbözı kézimunkákat készítettünk. 

A gyerekek leginkább a Gyermeknapot várták. Bár a rossz idıjárás nem kedvezett a szabadtéri 
programoknak, ez nem szegte kedvünket: az osztálytermekben érdekes játékokat játszottunk, a III. osztály 
pedig szórakoztató bábelıadással készült. Az iskola és egy Ausztriából érkezı támogató jóvoltából min-
den gyerek édességet, apró ajándékot kapott. 

Minden osztály készült évzáró mősorral, meglepetést szerezve ezzel szülıknek, hozzátartozóknak. 
Kellemes vakációt és jó pihenést kíván mindenkinek 

  
az I-IV osztály tanítóinak munkaközössége 
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Évzáró üÉvzáró üÉvzáró üÉvzáró ünnepség Énnepség Énnepség Énnepség Érsemjénbenrsemjénbenrsemjénbenrsemjénben    
Idén június 11.-én ért véget az iskolai tanév. Akárcsak a többi iskolában, Érsemjénben is nagy 

izgalommal várták az évzáró ünnepséget és a diplomák kiosztását. 
Az ünnepséggel egybekötve a VIII. 

osztályosok is elballagtak iskolánkból. A 
mintegy kétszáz diák a helyi Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola udvarán győlt 
össze, hogy méltón elbúcsúztassák a 
VIII.A és VIII.B osztályok tanulóit, 
délelıtt 10 órai kezdettel, miután a 
hagyományos “utolsó osztályfınöki óra” 
befejezıdött.  

Negyven meghatódott, könnyes szemő végzıs énekelte a “Gaudeamus Igitur”-t, utoljára vé-
giglépdelve a jól ismert iskola folyosóin, az udvaron összegyőltek felé. 

A búcsúztató beszédek után a diplomaosztó következett, melynek során munkájuk megérdemelt 
jutalmaként számos diák részesült díjakban és dícséretben. 

Ezután újabb megható fejezetként a helyi pedagógus-kollégák nyugdíjba vonuló igazgatónıjüket, 
Pásztor Ilonát  búcsúztatták el, aki közel negyven évig szolgálta munkásságával iskolánkat és közös-
ségünket. 

Tizenkét órától vette kezdetét a végzısök búcsúztató ünnepsége, a bankett. A hangulatos ebéd 
után tanárok és diákok együtt ropták a táncot, keserédes boldogsággal, nagyokat beszélgetve és táncolva. 
Immár a felnıtt kor keskeny küszöbén egyensúlyozva,  meghatódva, fellelkesülve, s ugyanakkor parányit 
tartva a rájuk váró új élet elvárásaitól, a diákok tanáraik utolsó, elbocsátó tanácsait hallgatták, amint foko-
zatosan, szinte észrevétlenül egyre többen győltek össze hősölni az udvaron. Megható pillanatok, 
elpárásodó tekintetek és ıszinte bocsánatkérések ideje volt ez. Most jött el igazán az a pillanat, amikor 
mindnyájan végképp megértették: valami elmúlt, egy szakasz végérvényesen lezárult életükben. Ebben a 
meghatódott, emelkedett és felszabadult hangulatban folyt tovább az ünneplés, utoljára együtt. 

Az egész tantestület nevében kívánunk drága nyolcadikosainknak sikerekben gazdag, boldog 
jövıt, sok szerencsét és beteljesült álmokat! 

 

GyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknap    
 Június 1.-e a gyermekek napja. Ilyenkor a világ számos pontján rendezvényekkel várják a kicsiket, 
melyekbıl kis iskolánk is kivette a részét, változatos programokkal várták a gyermekeket és a szülıket. 
 Sajnos az idı nem kedvezett a szabadtéri programoknak, ezért a helyi sportcsarnok adott otthont a 
gyermeknapi rendezvénynek. 
 Bánházi Miklós és Gazsi Sándor tanár urak 
jóvoltából a gyerekek erıt próbáló, szórakoztató sport-
játékokban, versenyekben mutathatták meg 
ügyességüket. 
 15 csapat versenyzett kapura rugásban, 
kötélhúzásban, zsákba futásban, háromlábas futásban, és 
különbözı  változatos akadályversenyekben. 
 A versenyek befejeztével I. helyezést ért el a 
Bikicsunáj csapat, II.-ok a Diótörık lettek, mig a III. 
dijat a Verebek-nek sikerült megszerezniük. 
 A gyıztesek nem maradtak jutalom nélkül, 
minden résztvevı csapat oklevélben és édességben részesült. 
 Köszönet a szervezıknek és a támogatóknak! 

Csiri Emese és Serebán Timea 
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Tőzvédelmi nap 
Az Érsemjéni Általános Iskola és Bihar megyei 

tőzoltóság között lévı partnerségi kapcsolatnak 
köszönhetıen május 7-én az iskola tanulói egy tőzeset 
és egy baleset szimulálásának lehettek tanúi. 
 A sürgısségi mentıszolgálat hordágyon „mentette ki” 
Gardan Florint a második emeletrıl, mivel súlyos 
balesetet szenvedett és mozgásképtelenné vált. Ezért 
volt kénytelen a mentıszolgálat ıt látványosan a 
hordágy segitségével 
kimenteni a második 
emeletrıl az iskola 
tanulóinak nagy 

örömére. 
A tőzoltóság egy lehetséges tőzesetet mutatott be, amelynek 

keretében a lánglovagok bemutatót tartottak arról, hogyan kell helyesen 
használni tőz esetén a poroltót, és melyek a teendık ilyen eset kapcsán. 
Majd ezt követıen a tanulók közelebbrıl szemügyre vehették a tőzoltókocsit 
és annak felszerelését, beülhettek a kocsiba és felölthették a tőzoltók 
felszerelését, sıt még a tőzoltó tömlı használatát is kipróbálhatták  
Az esemény páratlan népszerőségnek örvendett, játszva tanítva ezáltal a 
diákokat a megfelelı viselkedésre a veszélyes esetekben. Reméljük jövıre is 
ellátogatnak hozzánk!!! 
 

Víz világnapjánVíz világnapjánVíz világnapjánVíz világnapján 
A víz világnapja alkalmából, március 22.-én, iskolánkban is rendezvények voltak. Ennek kapcsán 

a diákok tanáraik segítségével egész héten e témát taglalták osztályfınöki órákon, és a folyosón egy 
kiállítást rendeztek. A kiállítás plakátjait a szakos tanárok tanulóik közremőködésével, többhetes munka 
után függesztették ki a folyosón, az iskola nebulóinak figyelmébe ajánlva, így tudatosítva Földünk egyre 
jobban fogyó édesvízkészletének a veszélyét. Ebbıl a 
kiállításból szeretnék egy kicsit idézni, ezzel is fel-
hívva a figyelmet az ivóvíz pazarlásának a mértékére: 

„Bár a Föld felszínének mintegy 70 százalékát 
víz borítja, tengerek és óceánok formájában, az összes 
vízkészletbıl csupán 2 százalékot tesznek ki az 
édesvizek. Ennek legnagyobb része (az összes 
édesvízkészlet 77 százaléka) a sarki jégtakarók és 
gleccserek jegébe fagyva, illetve felszín alatti rétegvíz 
és mélységi víz (az összes édesvízkészlet 21 
százaléka) formájában van jelen. A folyóvizek, az 
édesvízi tavak, a talajvíz, illetve a légkörben található 
vízpára alkotja a fennmaradó részt. 
Világszerte, de különösen a harmadik világban óriási 
probléma a vizek szennyezése, a természetes élıhe-
lyek átalakítása és a túlhalászat. Ezért is döntött úgy az 
ENSZ XLVII. Közgyőlése, hogy március 22.-ét a víz világnapjává nyilvánítja. Az 1994 óta világszerte 
megrendezésre kerülı világnap immár 16 esztendıs hagyományokra tekint vissza”. 

A kiállítás nagy sikert aratott és egyben tanulságos is volt, hiszen felhívta a gyermekek figyelmét 
az ivóvíz pazarlásának és szennyezésének a következményeire és hogy mennyire kell vigyázzunk XXI. 
századunk legnagyobb kincsére, a VÍZRE! 
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Cserkésztoborzás ÉrsemjénbenCserkésztoborzás ÉrsemjénbenCserkésztoborzás ÉrsemjénbenCserkésztoborzás Érsemjénben    
 
A nemrég megalakult Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági 

Szövetség (BICSISZ) elsıként Érsemjénben, illetve Érszalacson 
rendezett cserkész toborzást. A szövetség célja elsısorban 7-14 éves 
gyerekekbıl álló cserkészcsapatok kialakítása Bihar megyei szinten, 
fıleg a vidékre fektetve nagyobb hangsúlyt. 

Mi is a cserkészet? 
A cserkészet vagy cserkészmozgalom egy önkéntes, vallásos 

ifjúságnevelı mozgalom, amely nyitott mindenki számára 
származástól, nemtıl, társadalmi és vagyoni helyzettıl, valamint 
felekezettıl függetlenül. Célját, alapelveit és nevelési módszereit 
alapítója, Lord Baden-Powell of Gilwell határozta meg. A cserkészet 

alapvetı célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesz-
tésében mind egyénként, mind felelıs állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tag-
jaiként. 

A cserkészet kezdetei 1907.-ig nyúlnak vissza, amikor Robert Baden-Powell, a brit hadsereg 
tábornoka, megrendezte az elsı cserkésztábort az angliai Brownsea Islanden. A cserkészet alapelveit 
1908.-ban megjelent Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) címő könyvében fektette le, amely saját 
korábbi, katonai kiképzési szakkönyvei mellett, más hasonló kezdeményezésekbıl is merített. A 20. 
század elsı felében a mozgalom világszerte elterjedt, és mind a fiúk, mind a lányok számára kínált pro-
gramot. 

A mozgalom a 
cserkészmódszert alkalmazza: egy 
nem-formális nevelési módszert, 
amely nagyban épít a szabadban 
végzett elfoglaltságokra, többek 
között a táborozásra, erdei és vízi 
életre, túrákra és sportra. A 
cserkészet széles körben ismert 
jellegzetessége a társadalmi 
egyenlıtlenségeket elfedni 
hivatott egyenruha, nyakkendıvel 
és cserkészkalappal vagy más 
fejfedıvel. Megkülönböztetı 
jelvénye a cserkészliliom, 
valamint más, az egyenruhán 
viselhetı jelvények. 

Napjainkban világszerte 
kb. 40 millió cserkész 
tevékenykedik, 216 országban és 
területen; ezzel a cserkészet a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma.. 

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség (BICSISZ) is az alapító Lord Baden-Powell of Gil-
well alapelvein mőködik. Érsemjénben hetente egyszer találkozunk a helyi kultúrházban a 
cserkészjelöltekkel, ahol úgy elméleti, mint gyakorlati tudást sajátítunk el. Persze a tanulás mellet bıven 
helyet kap a játék, a móka, s majd a kirándulások és táborok is.  

Érsemjénben eddig 131 cserkészjelöltet regisztráltunk, és már 10 ırsöt alakítottunk. Jelentkezni 
lehet folyamatosan, csütörtökönként a cserkészfoglalkozások alkalmával a helyi Fráter Lóránd kultúrot-
thonban.  

Jó munkát! (cserkészköszöntés)     Borsi I. Lóránt, BICSISZ elnök  
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A kismalac és a farkasok A kismalac és a farkasok A kismalac és a farkasok A kismalac és a farkasok ---- népmese népmese népmese népmese    
 

Volt a világon egy 
kismalac, annak volt egy kis háza 
egy nagy rengeteg erdı közepén. 
Egyszer, amint ebben a kis 
házban fızögetett magában, 
odamegy egy nagy ordas farkas, 
beszól az ajtón: 
- Eressz be, kedves malackám, 
nagyon hideg van idekint, fázom. 
- Nem eresztlek biz én, mert 
megeszel. 
- Ereszd be hát legalább az egyik 
hátulsó lábam. A kismalac 
beeresztette az egyik hátulsó 
lábát. Hanem alattomban odatett 
egy nagy fazék vizet a tőzhöz. 
Kicsi idı múlva megint 
megszólalt a farkas: - Ugyan, 
kedves malackám, ereszd be a 
másik hátulsó lábam is. A 
kismalac beeresztette azt is. De a 
farkas azzal se érte be, hanem 
egy kis idı múlva megint beszólt: 
- Kedves malackám, ereszd be a 
két elsı lábam is. A kismalac 
beeresztette a két elsı lábát is; de 
a farkasnak az se volt elég, 
megint megszólalt: 
- Édes-kedves kis malackám, 
eressz be már egészen, majd 
meglásd, egy ujjal se nyúlok 
hozzád. Erre a kismalac egy 
zsákot szépen odatett a nyíláshoz, 
hogy amint a farkas jön háttal befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette. A farkas csakugyan 
a zsákba farolt be. A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tőzrıl a nagy fazék 
forró vizet, leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára. A farkas egy darabig 
ordított, mert égette a forró víz, azután addig hányta-vetette magát, míg utoljára kioldózott a zsák szája. 
Kibújt belıle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött nemsokára vagy tizedmagával. Elkezdték 
keresni a kismalacot. Addig-addig keresték, míg valamelyik csakugyan meglátta a fa tetején. Odamentek 
a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mitévık legyenek. Mi módon fogják meg a kismalacot? Mert egyik se 
tudott a fára felmászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, úgy aztán a 
legfelsı majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb 
menni. Így hát a többi mind az ı hátán volt. Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlenegy hibázott. 
Az az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kismalac hirtelen elkiáltotta magát: 
- Forró vizet a kopasznak! 
A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas mind lepotyogott; kinek lába, kinek nyaka tört ki, a 
kopasz meg úgy elszaladt, hogy sohase látták többet. 
A kismalac szépen leszállt a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tájékának a farkasok. 
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Mikszáth KálmánMikszáth KálmánMikszáth KálmánMikszáth Kálmán    
(1847-1910) 

 
“Nemcsak születni kell tehetségesnek, meg is kell 

küzdeni érte” – ezzel a gondolattal emlékezzünk a 100 éve 
elhunyt Mikszáth Kálmánra. 

Mikszáth Kálmán 1847. január 16.-án született a 
Nógrád megyei Szklabogyán. Apja Mikszáth János 
kisnemes féltı gonddal nevelte fiát. Elemi iskoláit 
szülıfalujában végezte. A gimnáziumot Rimaszombaton 
kezdte, majd Selmecbányán folytatta. Ott is érettségizett. 
Érettségi után Pesten jogászkodott, majd Balassagyarmaton 
ügyvédbojtár lett. Közben írogatott a Nógrádi Lapokba. Itt 
szövıdött élete egyetlen szerelme is. Fınöke leányát Mauks 
Ilonát a hasonló szellemi igény vonzotta a fiatalemberhez. 
Összekötötte ıket környezetük megvetése és a szépség 
iránti szomjuk. 1873 nyarán összeházasodtak, majd Pestre 
költöztek. Küzdelmekkel teli öt év következett. Újságot 
szerkesztett, cikkeket, novellákat írt, de a várt siker késett. 
Hónapos szobában laktak, 1875-ben felesége 
megbetegedett, ezért hazutazott szüleihez. A házbér fejében 
bútoraikat is elárverezték. Mikszáth nem látott  más  kiutat, 
minthogy elváljon feleségétıl. 1882-ben, amikor egyszerre 
híres író lett, ismét megkérte volt felesége kezét. 

Mőveiben erıs szálakkal kötıdött szülıföldjéhez. 
Alig van író, aki annyit hozott volna magával szőkebb hazájának világából, mint ı. A szölıföld, a gyer-
mekkori élmények  meghatározóak voltak egész életére, egész írói munkásságára. A gyermek Mikszáth 
lelkében örök nyomot hagytak a gyermekkorban hallott mesék, népdalok. 

A magyar irodalmi köztudatban Mikszáth sokáig csak Jókai tanítványnak, az élı magyar próza 
másodhegedősének számított, minden hivatalos elismerés és az olvasóközönség szeretete ellenére. İ 
azonban kezdettıl fogva hitt saját erejében, tehetségében. 

Számos elbeszélése, novelláskötete, kisregénye és regénye jelent meg 1881-1910-ig. 
Elbeszélései: A lohinai fő, Körtvélyesi csíny 

 Novelláskötetei: Tót atyafiak, A jó palócok, A furcsa alperes, Két választás Magyarországon. 
Kisregényei: A beszélı köntös, Galamb a kalitkában, Az eladó birtok, Prakovszky, a siket kovács, 

Gavallérok, A két koldusdiák. 
Regényei: Szent Péter esernyıje, Beszterce ostroma, Különös házasság, A Noszty-fiú esete Tóth 

Marival, A fekete város, amelyik csak halála után jelent meg. 
Regényeit megfilmesítették. Biztosan a cikk olvasói is látták ezeket a filmeket. 
Kormánypárti képviselı volt. Képviselıházi tapasztalatairól a Club és folyosó c. kötetben számolt 

be. Megjelent nagy politikai szatírája az Új Zrinyiász. 
1910. május 16.-án megünnepelték írói munkásságának 40. évfordulóját. Ebbıl az alkalomból az 

Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta, a budapesti egyetem pedig díszdoktori címmel tüntette ki. Két 
hétre rá, május 28.-án meghalt. 

Negyvenéves írói jubileumán így vallott munkásságáról: „Én már körülbelül megírtam, ami én-
bennem volt. Megírtam azzal a tudattal, hogy azért nem jár nekem semmi külön érdem, hiszen azért, mert 
az ember az anyját szereti, még sohasem dícsértek meg senkit. Én csak a hazámat szeretem. Ez az ünnep 
csak részben szól nekem, részben azoknak az íróknak szól, akik vagy még nincsenek itt, vagy még csak 
érkezıben vannak,  vagy még érkezıben sincsenek. Ezeké a jövı, ezekért érdemes dolgozni.” 

Varga Piroska, ny. tanítónı 
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Az aranybullaAz aranybullaAz aranybullaAz aranybulla    
 
Váratlan volt III. István halála. Neki nem volt fia, de volt még két herceg Árpád vérébıl: Béla és 

Géza. Béla a görög udvarban nevelkedett. 
Béla hazajött és visszatért a római katolikus hitre. Mindenképpen királynak termett ember volt. 

Nagy mőveltségével, igaz magyarságával, népe javára való lelkes munkásságával meghódította nemzete 
szeretetét. Szeretett volna részt venni a keresztes hadjáratban, de ebben az ország dolga, betegeskedése 
megakadályozta. Halála igazi gyász volt. 23 évi uralkodása az ország fejlıdésének, erısödésének, a nép 
gyarapodásának áldott ideje volt. 

Szeretett adományozni, de keveset. Ám halála után közönségessé válik az adományozás. Hiába te-
tette idısebb fia fejére a koronát, mégis kitört a versengés két fia, Imre és Endre között. Mindkettı ado-
mányokkal szerzi a híveket. A trónért versengı Endre hercegnek több volt a híve, mint Imre királynak. 
Endre könnyelmő, pazarló természető volt, tıle reméltek és kaptak is a fıurak. 

Imre király alig huszonöt évesen meghalt. Testét, lelkét megviselte a szüntelen küzdelem. Végre a 
trónkövetelı Endre megkapta a koronát, de nem ı viselte, hanem a felesége, ameráni Gertrúd. Az alapjai-
ban megrendült királyi hatalom összedılt. Bekövetkezett II. Endre királyságának gyászos ideje. 

Példátlan volt II. Endre könnyelmősége, példátlan volt adakozó kedve is. Amit dicstelenül kezdett 
el, mint királyi herceg, még 
dicstelenebbül folytatta, mint király. 
Mivel a hatalom a királyné kezében volt, 
többnyire idegen uraknak osztogatták el a 
királyi jószágokat. 

Nem csoda, ha lázadoztak a 
magyarok és összeesküvés lett a 
következménye. 1213-ban a pilisi erdıben 
mulatott a királyné, amikor sátrába 
pihenni tért, az összeesküvık megölték. A 
király csak egy emberen állt bosszút, 
mivel oly nagy volt a győlölet a királyné s 
az idegen urak iránt, hogy a királynak 
nem volt bátorsága a gyilkosságot 
megtorolni. 

Nemcsak a szegény nép helyzete 
volt siralmas, hanem a középosztályé is, 
amelyikbıl késıbb kialakult a 
középnemesség. Ennek az osztálynak tőrhetetlen helyzete, nyugtalankodása szülte az aranybullát, a ne-
messég e szabadságlevelét, amelyet a rajta függı aranypecsétrıl neveztek el. 1222-ben készült el két pél-
dányban. Visszahelyezte a várjobbágyok szabadságát, amit még Szent Istvántól nyertek. A nemesekre 
bízta a pénzváltást, a só árulást és az adószedést. Utolsó pontjával szabadságot adott a nemességnek, hogy 
a király és utódai törvényszegésének ellentmondhasson és ellenállhasson. 

Ezt a törvényt el is lehetett volna fogadni, ha végre is hajtották volna. Nem hajtották végre. A ki-
rály idısebbik fia, Béla, próbálkozott, de ezzel csak ellenséget szerzett magának. Apja pedig folytatta a 
könnyelmő ajándékozást. 

1235-ben, mintha érezte volna közeledı halálát, összeszedte minden erejét és hadba indult Frigyes 
osztrák herceg ellen, aki II. Frigyes német császárnak akarta megszerezni a magyar koronát. Ekkor a 
könnyelmő, oktalanul nagylelkő király nemcsak hogy kiverte az országból az osztrák herceget, de egé-
szen Bécsig jutottak el. 

Ezzel a dicsıséges cselekedettel végzıdött II. Endre dicstelen, szomorú uralkodása. 1235. szep-
tember 21-én meghalt. Örökébe idısebbik fia lépett, IV. Béla néven. 

Lejegyezte: Varga József, ny. tanító 
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Kazinczy ÉrsemjénbenKazinczy ÉrsemjénbenKazinczy ÉrsemjénbenKazinczy Érsemjénben    

Kazinczy Ferenc keresztelési bejegyzése az érsemjéni református anyakönyvbıl (1759) 
 
Folytatás az elızı számból  

1804-ben Bihar vármegye Kazinczyt és Baranyi 
József urat, mint asszeszorait kiküldi „popularis con-
scriptio megtételére” vagyis népszámlálásra Debrecen 
körül. Ez újabb lehetıségek kapuját nyitja meg Kaz-
inczy elıtt nemes emberi kapcsolatok kialakítására. 
. Gyakran találkozik Csokonaival, de lehetısége támad 
kapcsolatba lépni a környék notabilitásaival is. Szintén 
1804-ben, szeptember 30-án elıször hirdeti ki Csóka 
János tiszteletes  Kazinczy esküvıjét Török Sophie 
grófnıvel. November 11-én Kadlubják Pál, kázméri 
plébános esketi meg ıket. 1805. január 9.-én négy 
szekér indul Sophie holmijával Semjén felé, hogy 
elkezdjék a családi fészek rakását. Kazinczy teljes 
lendülettel lát hozzá a gazdálkodáshoz: igavonó és 
tenyész állatokat, gazdasági felszereléseket vásárol és 
elkezdi a gazdálkodást a számára kijelölt szülıi birto-
kon. Az anyja a semjéni puszta telket és a mellette lévı 
földet ígeri házhelynek. Ameddig felépül az új ház, a 
Bossányi János féle házat ajánlja „fel lakásként”.    
Kazinczy deszkát vásárol, hogy „bédeszkáztathassék” a 
ház, ajtót, ablakot készíttett. A diáriumba megjelennek 
az érsemjéni események. „l805 március 10 Semjénben 
kommunió. Délután a nótárius iker gyermekeinek Sop-
fie és én – s a pap, s a papné keresztatyjai leszünk... ... 
Április 29-én Péchy Imre úr jı a Kövér és Dobsa dol-
gába felhányni a leveleket”. Beszámol az eklézsia 
eseményeirıl „ június 3-án Dobsa fıkurátor lesz, június 
8-án az eklézsia győlése azt végzi, hogy a templom falát 
ki kell dıjteni”. Valóban az egyházközség történetében, 
erre az idıszakra van bejegyezve a templom déli részé-
nek felújítása. Egy másik peres ügyrıl is beszámol: 
„Július 17-én érkezik Mihályfalvára Rhédey Lajos, aki 
a Kötélverı Mihály és Béres András tehene dolgában 
van kiküldve”. Ennek az eseménynek a folytatására tér 
vissza 1805 január 5-én. „Késı este meghal Kötélverı 
Mihály. Halála elıtt egynehány nappal még meg-
köszönte, hogy dolgát a vármegye elıtt híven folytat-
tam. Ügye a legigazságosabb ügy volt: de Szlávy 
György ellen volt, aki Dienesnek szoros barátja, s a 
Zsuzsi húgom embere, Rácz Mihály ellen: s minekútána 
három esztendeig vonták minden kigondolható fortély-
okkal, végre Rhédey Lajos küldetett ki alkut próbálni, s 

a szegény megkárosodott két kontribuens száz 
forintnyi bonifikáció helyett visszakapta a kic-
sigázott, s Szlávy által három esztendı olta 
igázságtalanul tartott marháját, melynek egyike 
kevés idı múlva megdöglött, másikat pedig fıbe 
kellett verni. Az én egyenességemnek s a Dienes 
igazságtalanságának tanúja az egész Semlyén és a  

Kazinczy – ma már nem létezı - szülıháza 
vármegye protokollumai”. 

Ugyan ez év július 19-én halad keresztül 
Semjén határán József királyfi és a Palatinus. 
„József királyfi s a Palatinus Debrecenbıl érkezik, 
a nagy nyárfán túl mintegy egy száz lépésnyivel az 
árnyékban lovakat fognak a szekerébe. Rienthaller 
kánonok köszöntötte meg. A herczeg Károlyba s 
onnan Máramarosba”. 
Kazinczy Érsemjénben való tartózkodása idején is 
folytatja irodalmi tevékenységét. 1805. június 4.-én 
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írja a naplójába „Asszonyám indul  Regmecre. Kövér 
Imrénél hágy nekem egy levelet melyet ez nekem csak 
7dben ád meg. Ma írom a krakkai Ortográphia elibe a 
prefációt. Francz jı Zsibóról, s hozza a báró Wesselényi 
Miklós levelét”. 20-án ezt jegyzi fel a Diáriumába: „20-
dik júniusig Semlyénben és a Kólyi-hegyen többnyire 
Sylvesternek a grammatikáját készítem”. Az idı és hely 
szőke miatt nincs lehetıségem, hogy felsoroljam a lev-
eleket, amelyeket Semjénbıl keltezett és talán İ maga 
sem jegyzett fel minden mujnkáját, amelyet a szülıfalu-
jába alkotott. Ez a rövid újságcikk csupán arra hivatott, 
hogy felhívja az illetékes irodalmárok figyelmét arra a 
tévedésükre, amelynek értelmében Kazinczy egész iro-
dalmi tevékenysége kizárólag csak Széphalomhoz 
kötıdik. 
 Befejezésül csupán két vallomását szeretném 
idézni Kazinczynak. Az egyik egy családi perpatvar 
utáni keserő kifakadása: „ Kéntelen voltam éreztetni, 

hogy Bossányi Ferencnek s Comáromy Juliánnának 
unokája lévén: Semlyénben otthon vagyok”(1805 
dec.28). A második idézet „ Az Erdélyi levelek 
kiadatlan lapjai”-ból származik (1816. június): „Én 
gyermeki éveimnek nem kis részét Biharban éltem, 
a magyar nyelvő s magyar szellemő magyarok 
közt: s innen is történhetik, hogy midın a Zem-
plény és Abaúj magyarjai közül, kik  korcsosodni 
kezdenek a tótnyelvőek között, s ezeknek színeket, 
önmagok által is meg nem sejtve, fel-felszívják, ide 
letérek, vissza adva érzem magamat egykori 
honomnak, örvendezve, gyönyörködve nézem a 
szép, a jó fajnak ezt a délceg tüzét..”. 
 

Ciorba Terézia-Mária 
 

 

 

 

Az Az Az Az ételmérgezésételmérgezésételmérgezésételmérgezés    
 
 Az ételmérgezés akut megbetegedés, amit baktériumokkal,  vírusokkal fertızött, vagy romlott étel 
okozhat. 
 Egész évben elıfordulhatnak, de a nyári kánikulában sokkal nagyobb a veszélye a különbözı ételmér-
gezéseknek. A tartósan magas hımérséklet a nyers ételekben található mikroorganizmusok gyors szaporodását 
is kiválthatja. 
Tünetei: hányinger, hányás, hasi görcs, hasmenés, fejfájás, láz, hidegrázás, általános rosszullét és a nagyon 
súlyos esetekben  idegbénulás és tudatzavar. A lappangási idı lehet félóra, negyvennyolc óra, de lehet egy hét 
is. 
 Az ételmérgezés gyanúja akkor merül fel, ha azonos ételt fogyasztó emberek, azonos idıben, hasonló 
tünetekkel betegednek meg. 
 Általában az ételmérgezést okozó ételen semmilyen elváltozást nem észlelünk, hiszen színe, illata, íze 
változatlan. A romlott étel is okozhat ételmérgezést, de azt általában nem fogyasztjuk el. 
 A legveszélyesebbek a tojástartalmú ételek (fıleg a nyers tojás, majonézek, krémek), a nyers vagy fé-
lig átsült-átfıtt húsok, az ételmaradékok, ha nem forrósítjuk át fogyasztás elıtt. 
Jó tanácsok az ételmérgezés megelızéséhez: 

- ha beteg, ne készítsen ételt 
- mosson kezet gyakran, alaposan ételkészítés és étkezés elıtt 
- tartsa tisztán a konyhát és a konyhai eszközöket 
- csak megbízható helyen vásároljon 
- a nyers húsokat tárolja elkülönítve egyéb ételektıl 
- a zöldséget, gyümölcsöt alaposan mossa meg 
- a romlandó élelmiszert tegye mielıbb hőtıbe 
- a maradék ételt forralja fel fogyasztás elıtt 
- csak forrón tálalt melegételt és csak hőtıben tárolt hidegételt fogadjon el 
- a nyers tojást tartalmazó ételek, a félig nyers húsok veszélyesek. Soha ne adjon ilyet kisgyereknek! 
Ha az étkezést követıen hirtelen kezdıdı hányinger, hányás estleg lázzal társult hasmenés jelentkezik 
ételmérgezésre kell gondolni. Azonnal forduljon orvoshoz. 

Dr. Forausberger Margaréta
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Halottaink: 
 
Szász Sándor  élt 79 évet 
Lajter Imre  élt 80 évet 
Lucuta Ghita  élt 60 évet 
Tent Craciun  élt 80 évet 
Vigh Jolánka  élt 78 évet 
Pál Juliánna  élt 95 évet 
Pop Petru  élt 88 évet 
Fazekas Sofia   élt 80 évet 
Pele Estera  élt 78 évet 
Albert Zsófia  élt 79 évet 
Antal Juliánna  élt 49 évet 
Ágoston István élt 57 évet 
Geszti József  élt 47 évet 
Nagy György  élt 69 évet 
 
 
Nyugodjanak békében! 
 

 
 
 
 

 
Újszülöttek: 
 
Balog Norbert  
Pante Gabriel 
Horvath Calin Patrick 
Zohorák Zsanett 
Craciun Fruzsina 
Szabó Gábor László 
Bakró Florin Attila 
Palai Vivien Alexandra 
Brisc Maria 
Papp Rebeka Kinga 
 
 
 

Gratulálunk! 
 
 
 
 

Egy kis visszaemlékezésEgy kis visszaemlékezésEgy kis visszaemlékezésEgy kis visszaemlékezés    
2010 június 5.-én tartottuk az 50 éves találkozónkat Széke-

lyudvarhelyen. Az osztályfınöki órát vezetı tanár egy újságcikkel 
lepett meg bennünket. No, nem útravalónak szánta, hanem em-
lékeztetıül volt pedagógusi pályafutásunkra. 

Úgy gondoltam, e hasznos tanácsokat másokkal is megosz-
tom.  

Íme a cikk :  
Mindent az óvodában tanultunk 

A legtöbb dolgot, amit valóban tudnom kell ahhoz, hogyan 
éljek, mit tegyek, milyen legyek, az óvodában tanultam. A bölcses-
séget nem az iskolahegy csúcsán sajátítottam el, hanem a ho-
mokozóban. 

Ezeket tanultam meg: osszunk meg mindent. Legyünk tisz-
tességesek. Ne verekedjünk. Tegyük vissza a tárgyakat a helyükre. 
Hagyjunk rendet magunk után. Ne vegyük el, ami nem a miénk. 
Kérjünk bocsánatot, ha megsértettünk valakit. Mossunk kezet evés 
elıtt. Éljünk kiegyensúlyozottan. Tanuljunk, gondolkodjunk egy  
kicsit, minden nap énekeljünk és valamennyit játszunk és dol-
gozzunk is. 

Délután aludjunk egyet. Ha kimegyünk az Életbe, óvatosan 
közlekedjünk, fogjuk egymás kezét és maradjunk együtt. Vegyük 
észre a csodákat. Gondoljunk a mőanyag pohárba ültetett kis     
magra. Gyökeret ereszt, a növény kinı, és senki sem tudja igazán, 
hogy miért, de mi is ilyenek vagyunk. Az aranyhal, a fehér egér és 
még  a mőanyag pohárban lévı magocska is meghal. Mi is. 

Gondoljunk az egyik elsı szóra, amit olvasáskor tanultunk: 
Nézd! Minden, amit tudnunk kell, valahol ott rejlik az elsı olvasó-
könyvben . Az aranyszabály, a szeretet és az alapvetı higiénia. Az 
ökológia, a politika és a józan élet. 

Gondoljuk meg, mennyivel jobb lenne a világ, ha ebéd után 
mindenki fogná a takaróját, és lefeküdne aludni. Vagy ha az lenne 
nemzetünk és más nemzetek alapvetı politikája, hogy mindig 
visszarakjuk a tárgyakat oda, ahonnét elvettük, és rendet rakunk 
magunk után. Az is igaz, hogy nem számít hány évesek vagyunk, de 
amikor kimegyünk az Életbe, a legjobb, ha megfogjuk egymás kezét 
és együtt maradunk. 

Varga Piroska, ny. tanítónı 
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