
 

  

A TARTALOMBÓL: 
 

Aranylakodalom a sze-
retet ünnepén 

A családot, az összetartást és 

szeretetet ünnepelték a közsé-

günk idősei. 

(3. oldal ►►►) 

Adatok egy eltűnt falu 
történetéhez 

Adatok az érseléndi Püspök-

domb régészeti célú kutatástör-

ténetéhez. 

(6. oldal ►►►) 

Az iskolánk tevékenységéből 

A pedagógusok beszámolója az 

idei tevékenységeikről 

(8. oldal ►►►) 

Jelige: 

„Az állam nyelvét meg kell tanulni, édesanyátok nyelvét nem sza-

bad elfelejteni. Tudnotok kell: a természet csak egyetlen édes-

anyát és csak egyetlen édes anyanyelvet adott nekünk”. 

Benedek Elek  

É 
rsemjén Község Önkormányza-

ta és az Érsemjéni Hírmondó 

szerkesztői örömökben gazdag, 

áldott húsvéti ünnepeket kívánnak 

minden kedves olvasónak! 

Szeretnék énekelni Néked 

 

Szeretnék énekelni Néked, 

Uram, nyisd meg ajkamat, 

Hogy szent legyen mindig az ének, 

Amely szívemből felfakad. 

 

Hadd zengjem el, hogy százszor áldott 

Keresztednél, ki megpihen, 

Hadd zengjem el, hogy megtalált ott 

S békére lelt az én szívem. 

 

Szeretném énekelni másnak, 

Hogy Néked énekelni jó, 

Hogy életünk bús lázadás csak, 

Míg el nem ér az égi Szó. 

 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 

Mely életet adott nekem! 

Szeretnék énekelni Rólad 

halálig, engedelmesen. 

 

Szeretnék énekelni Néked 

Folyton, ameddig itt leszek, 

Szeretnék hangot adni, szépet, 

Mikor lelkemhez ér Kezed.  

 

Füle Lajos 
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Kedves olvasó testvérem! 

Gondolkoztál-e már azon, 

hogy milyen  lenne egy húsvét nélküli 

világ! Nem az ünnephez kötődő em-

beri szokások elmaradásáért, hanem a 

halál legyőzhetetlensége és a jövő 

kilátástalansága, reménytelensége 

miatt. 

A Nagypénteki eseményekben mit is 

tapasztalunk? -azt, hogy a világ sötét 

erői győzedelmeskednek a jó, a szent, 

a tiszta ügy felett. Jézust Nagypénte-

ken keresztre feszítették, Nagyszom-

baton a sírban feküdt, akkor Húsvét 

vasárnapján is ott kellene lennie, ha 

nem lenne Húsvét.  

Egy húsvét nélküli világban a halálé 

lenne az utolsó szó és teljes diadalt 

arathatna minden élő felett,"Ámde 

Krisztus feltámadt a halottak kö-

zül....”- hirdeti Pál apostol az öröm-

hírt. Nagypéntek borzalma után har-

madik napra Jézus kijött a sírból, fel-

támadt, mint élő Úr. 

Krisztus feltámadt és nem a halálé az 

utolsó szó! A halál nem legyőzhetet-

len! Krisztus feltámadt, ez annyit je-

lent, hogy az ember sorsa nem re-

ménytelen! Húsvét drága örömhíre 

azt üzeni mindannyiunknak, hogy 

Jézus él! 
Luther Márton írásaiban ol-

vashatjuk, hogy gyakran kínozták őt 

sötét hatalmak, sokszor nyomott lel-

kiállapotba is került. Ilyen sötét na-

pokban egyetlen szóval vigasztalta 

magát: „VIVIT!”, ami ezt jelenti „Ő 

ÉL!”. Mikor kísértései voltak, akkor 

krétával odaírta maga elé az asztalra, 

sőt az ajtókra és a falakra is: Vivit, 

vivit! És mikor megkérdezték őt, 

hogy mit jelent ez, így felelt: „Jézus 

él, és ha nem élne, akkor egyetlen 

óráig sem kívánnék élni. De mivel Él, 

Ő általa mi is élni fogunk”! 

Kedves testvérem! Borzalmas lenne 

húsvéti hit nélkül élni, reményt veszt-

ve járni. Ámde Jézus feltámadt és 

ahogyan a reményt vesztett tanítvá-

nyoknak hirdette a feltámadást, úgy 

Jézus neked is meg akarja adni a hús-

véti örömöt, a hit boldog bizonyossá-

gát, hogy reménysugár gyúljon ben-

ned: nem a  halálé az utolsó szó, van 

értelme életednek! Van feltámadás, 

van örök élet! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Is-

tentől áldott ünnepet mindenkinek! 

 

Csáki A. Márta  

ref.lelkipásztor 

 

"Krisztus feltámadt a halottak közül és zsengéjük lett azok-

nak, akik elaludtak..."(1 Kor.15:20)  

„Úgy szerette Isten 

a világot, hogy egyszülött 

fiát adta oda, hogy mindaz, 

aki hisz benne el ne vesz-

szen, hanem örökké él-

jen” (Jn.3,16). Jézus ezen 

szavai jutnak eszembe, 

Húsvét ünnepéhez közeled-

ve. Mit is jelent a mai ke-

resztény ember számára a 

Húsvét? Jézus előbbi idéze-

tében két fontos kijelentés 

hangzik el számunkra: Isten 

szerette a világot és Fiát 

adta érte. Isten nem hiába 

adta értünk szent Fiát, ha-

nem azzal a céllal, hogy 

minket közelebb hozzon 

Önmagához. Mekkora aján-

dék és áldozat ez Isten ré-

széről. Isten nemcsak a 

múltban, hanem ma is sze-

reti a világot és benne min-

ket, bűnös embereket, aki-

ket Krisztus keresztáldozata 

és feltámadása által ismét 

magához emelt. Nem akart 

minket hagyni, hogy el-

vesszünk bűneink terhe 

alatt, hanem segítséget 

nyújtott nekünk Szent Fia 

keresztáldozata által. Ő, kit 

mi emberek bántottunk meg 

engedetlenségünk és bűne-

ink által, ajánlotta fel ne-

künk a kiengesztelődést. 

Átérezzük-e mennyi szere-

tett van Isten e szándéká-

ban? Mi emberek sokszor 

nem tudjuk, vagy nem akar-

juk megérteni Isten terveit 

és az Ő szeretetét annyira 

természetesnek vesszük. 

 Legyen a Húsvét 

ünnepe a mi számunkra a 

megértés és a hála ünnepe 

is egyben, amikor hálás 

szívvel tudunk köszönetet 

mondani Isten Fia értünk 

vállalt áldozatáért, mely 

nélkül még mindig bűneink 

terhe alatt roskadnánk. 

Ugyanakkor legyen a feltá-

madás ünnepe is! Krisztus 

feltámadásával meghozta 

számunkra annak a lehető-

ségét, hogy mi is új életet 

kezdhessünk. Csak akkor 

lesz számunkra teljes az 

ünnep, ha képesek leszünk 

feltámadni lelki halálunk-

ból. Üdvösségünk nagy 

ünnepére készülve, gondol-

kodjunk el azon, mit adunk 

mi Istennek és értünk meg-

halt Szent Fiának cserébe, 

azért a sok szeretetért és 

áldozatért, amit tőlük kap-

tunk? Istent kiengesztelte 

Szent Fia kereszthalála és a 

feltámadás által, Jézus 

megmutatta nekünk az új 

élet szépségét. Krisztus fel-

támadásának ereje segítsen 

bennünket, hogy megértsük 

Húsvét ünnepének üzenetét 

és adjon erőt számunkra az 

újrakezdéshez. Legyünk 

Krisztus feltámadásának 

tanúi a mai világban, ahol a 

bűn és a gonoszság erői 

sokszor próbára tesznek 

bennünket és arra ösztönöz-

nek, hogy Istent mellőzzük 

életünkből. Ez kihívást és 

áldozatot jelent, de Krisztus 

keresztáldozata és feltáma-

dása erőforrás lesz a mi 

számunkra keresztény élet-

hivatásunk teljesítéséhez. 

Nem vagyunk egyedül mert 

a feltámadt Krisztus ereje 

bennünk él. Ez az erő le-

gyen számunkra a remény 

nehéz pillanatainkban, a 

védelmező kísértéseinkben 

és bűneink elleni küzdelme-

inkben és ez az erő segítsen 

bennünket, hogy az élet 

bármely területén és min-

den körülményben hűsége-

sek maradjunk Urunkhoz és 

Megváltónkhoz. Ez az erő 

kísérjen bennünket, nem-

csak Húsvét ünnepén, ha-

nem egész életünkön ke-

resztül. 

Ebben a reményben 

kívánok mindenkinek a 

feltámadt Krisztus kegyel-

mében gazdag, Istentől 

megáldott Húsvétot! 

 

Nagy János Csaba 

római katolikus 

plébános 

Húsvét: a kiengesztelődés ünnepe 
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K 
özségünk vezetőinek 

dicsérendő szokása, 

hogy a sikeres, népsze-

rűségnek örvendő ren-

dezvényeket évi rendszerességgel 

újra megszervezi. Mindenképp az 

említett rendezvények közé kell so-

rolnunk az idősek karácsonyát is, 

amit községünk érett korú lakossága 

minden évben szeretettel vár. 

Az ünnepség 2012-ben is 

karácsony előtt került megrendezés-

re, pontosabban december 21-én, 

pénteken. 2008 óta a helyszín is ha-

gyományosnak tekinthető, mióta 

elkészült, minden évben a Fráter 

Lóránd művelődési otthonba várják 

a település aranylakodalmas párjait. 

Nagy örömre ad okot, hogy az ön-

kormányzat 2012-ben, több mint 

300 meghívót küldhetett szét, hiszen 

ez azt jelenti, hogy sokan megélték 

ezt a szép kort. A Selénden és Ke-

nézben lakóknak természetesen az 

idén sem kellet a beutazásról gon-

doskodniuk, a szervezők ezúttal is 

buszt biztosítottak a számukra. Ér-

demes megjegyezni, hogy előző nap 

a község gyerekei karácsonyi szere-

tetcsomagot kaptak az önkormány-

zattól, így bátran mondhatjuk, hogy 

karácsonyra sikerült megajándékoz-

ni a falu apraját-nagyját. 

Az ünnepséget a házigazda, 

Balázsi József polgármester nyitotta, 

aki beszédében kifejtette, ez az ün-

nepség mintegy viszonzása annak a 

szeretetnek, amit a község idősei 

mindeddig a többi lakos irányába 

tanúsítottak. Egy régi karácsonyi 

ének közös eléneklését követően 

(Krisztus urunk áldott születésén…) 

Csáki Márta református, Nagy János 

római-katolikus és Duma Sándor 

görög-katolikus lelkészek osztották 

meg gondolataikat a jelenlevőkkel. 

Ezt követően került sor az ajándé-

kok átadására, amit a kerek évfordu-

lót ünneplő, aranylakodalmas párok 

minden évben kapnak. Ez alkalom-

mal Czirják Gábor és Szűcs Ilona, 

Szűcs Imre és Molnár Júliánna, Bá-

nyai Sándor és Stéfán Terézia, Czif-

ra Sándor és Tiszai Ilona; Vesza Já-

nos és Nagy Eszter, Szilágyi Sándor 

és Fórián Katalin illetve Miclăuş 

Gavril és Nyilas Terézia örvendhet-

tek az önkormányzat figyelmességé-

nek. Az ünnepeltek nevében Czirják 

Gábor bácsi köszönte meg a figyel-

mességet, megosztva a hallgatóság-

gal esküvője napjának egyik nótáját 

(Mikor mentem a templomba…).  

Az Ezüstperje néptánccso-

port tagjai ebben az évben sem fe-

ledkeztek meg az idősekről és a tő-

lük már megszokott színvonalú ka-

rácsonyi műsorral tettek az időseb-

bek kedvére. Ezen kívül, mint eddig 

minden évben, ez alkalommal is se-

gítettek az ünnepség előkészítésé-

ben, a vacsora felszolgálásában, az 

asztal leszedésében és még a takarí-

tásban is.  

Mivel az aranylakodalmaso-

kat ünnepelték, teljesen érthető, 

hogy az ünnepség lakodalmas han-

gulatúvá vált. Az vendégek számára 

ünnepi vacsorát tálaltak fel, vacsora 

közben pedig a vidék lakodalmainak 

és mulatságainak ismert és kedvelt 

muzsikusai, az L&P duó, azaz Gesz-

ti László és Venkli István húzták a 

talp alá valót. 

Csorba Sándor 

Aranylakodalom a szeretet ünnepén 

A fotó is elárulja: minden ülőhelyre szükség volt! 

Új arcok, régi táncok. Az Ezüstperje ezúttal is kellemes hangulatot keltett 
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150 éves a magyar operett 

N 
em ritkán fordul elő, 

hogy akár 

Érsemjénben, akár 

egyéb helyszínek szín-

padjain újra felcsendülnek a XIX-

XX. századok legismertebb ope-

rettjeinek kedves dallamai. Azon-

ban Bihar megye kortárs zenemű-

vészeti palettáján - ha nem is hiá-

nyoznak teljesen - de mindenképp 

ritkaság számba mennek azok a 

zenei összeállítások, amelyek nem 

egyszerűen szórakoztatni kívánnak, 

de igyekeznek bemutatni egy-egy 

zenei műfaj történetét, ennek legsi-

keresebb, mára már etalonnak szá-

mító darabjait. Az operett műfajá-

ban erre vállalkoztak a Meleg Atti-

la vezette MM Pódium színház 

ének- és táncművészei. A slágerek 

zömét Molnár Júlia és Kele Kriszti-

na művésznők adták elő, ritkábban 

hallhattuk Meleg Attila hangját. Az 

előadás kevésbé lett volna teljes a 

Farkas Beatrix – Korda Árpád és a 

Szallós Ildikó – Sajgó Bezgédi 

Norbert alkotta táncpárok sikeres 

táncelőadása nélkül. 

A magyar zenei kultúrtörté-

net nemzetközileg is nagy elisme-

résnek örvendő műfajának felkaro-

lása már önmagában is örömre ad 

okot, viszont az a tény, hogy egy 

ilyen műsort Semjénben is bemu-

tatnak, külön üdvözlendő kezdemé-

nyezés. Bár ezúttal, január 12-én 

este nem sikerült teljesen megtölte-

ni a Fráter Lóránd Művelődési Ott-

hon dísztermét, mégis elmondhat-

juk, hogy végül is szép számban 

jelentek meg az érdeklődők.  

A magyar operett slágerek 

legcsillogóbb gyöngyszemeit ösz-

szefűző előadás a Lári-fári… 

Avagy a magyar operett királyai  

címet kapta, mint ez az előadásból 

később kiderült, nem véletlenül.  

A színvonalas előadáson és 

a dinamikus, látványos táncon kí-

vül nagyban hozzájárultak a kor 

hangulatának megteremtéséhez a 

sikeresen megválasztott jelmezek, 

a szerény, de mégis elégséges, kife-

jező díszlet. Apropó jelmezek… A 

műsorban felcsendülő operett-

dallamok között Meleg Attila rö-

vid, ámde tartalmas összekötőszö-

vegekben ismertette nem csak az 

operett történetét, de a műfaj legki-

emelkedőbb előadóinak életrajzát 

is. Hatásos volt, hogy egy-egy is-

mertető után be is toppantak a szín-

padra az említett alakokat megsze-

mélyesítő mai művészek. 

De had essen szó a reperto-

árról is. Összesen 25 dalbetét hang-

zott el a legismertebb magyar ope-

rettekből, elsőként Kálmán Imre 

Cigányprímás-ából zendült fel a 

Lári-fári. A 25 melódia – érintve a 

magyar operett-történet legszebb 

állomásait - végigvezette a hallga-

tóságot a műfaj több mint száz éves 

múltján. Bár a műsor összeállítása-

kor a teljesség igényére törekedtek, 

csakhamar ráébredtek, hogy ennek 

megvalósítása a lehetetlen határait 

súrolja. Következésképpen a nagy-

érdemű a legek legjét, azaz a leg-

népszerűbb kisoperák legismertebb 

dalbetétjeit kapták ízléses csokorba 

kötve. Dalolt a Víg özvegy, énekelt 

Mária főhadnagy, felcsendült Lili 

bárónő hangja, dalra fakadtak a 

Három Grácia, Maya, a Bajadér, 

de hangot kaptak a Csárdáskirály-

nő és a Csókos asszony elképzelt 

szereplői is. Egy eltűnt világ emlé-

keit idézték meg a Viktória, Zsuzsi 

kisasszony, Luxemburg grófja vagy 

az igencsak népszerű Mágnás Mis-

ka, Marica grófnő és a Cigánysze-

relem.  

A közönséget magával ra-

gadta az előadás. Ha a cél az volt, 

hogy a jelen emberében a múlt em-

berének lelkesedését, rajongását 

felébresszék, akár egy óra erejéig 

is, kimondhatjuk: a misszió sikerrel 

járt. Reménykedünk benne, hogy 

legközelebb többen is meg kíván-

ják majd ízlelni magyar kultúrájuk 

nem kis áldozatok árán termett 

gyümölcsét… 

Csorba Sándor 

Indián lány a színpadon (fotó: ermifon.ro) 

Jelenet az előadásból (fotó: érmihályfalva.ro) 
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M 
ost, hogy már a fején volt 

a szent korona, újult erő-

vel fogott a török elleni 

küzdelemhez. Megunta az örökös 

hitegetést és békét kötött a szultán-

nal, aki a békére szívesen hajlott. A 

török szultán meglátta benne az erős, 

veszedelmes ellenfelet, ő küldött Bu-

dára 1469-ben békeköveteket. Má-

tyásnak a töröknél veszedelmesebb 

ellenfelei is voltak. Elsősorban Fri-

gyes császár, aztán a volt apósa, a 

cseh király, a lengyel király és a 

moldvai vajda. Mindannyian bujto-

gatták a magyar urakat Mátyás ellen. 

Mikor ez nem sikerült, idegen ural-

kodókkal szövetkeztek. 

1467-ben Erdélyben ki is tört 

a lázadás, de Mátyás ott termett és a 

pártütők gyáva vadak módjára sza-

ladtak szét. A vezérek térden állva 

kértek kegyelmet, a király nagylelkű-

en megbocsátott a lázadóknak. Ez 

után sietett Moldvába, hogy a vajdát, 

az erdélyi lázadás felbujtóját megfe-

nyítse. Annak ellenére, hogy a király 

a megszeppent vajdának megkegyel-

mezett, ez éjszaka orozva meglepte a 

magyar tábort. Az álmából felvert 

magyar had visszaverte ugyan a tá-

madást, de a király maga is megsebe-

sült. Évekig szenvedett a nehezen 

gyógyuló sebek miatt. Végül a vajda 

mégis csak meghódolt Mátyásnak. 

Ezután Mátyás a cseh király ellen 

indult, aki nem csak be-betört az or-

szágba, hanem szövetkezett Frigyes 

császárral, hogy elrabolják Mátyástól 

a magyar koronát. Egyszerre hárman 

is szövetkeztek ellene. Frigyes csá-

szár, György cseh- és Kázmér len-

gyel király. Számos hívet is szerez-

tek maguknak a magyar főurak kö-

zül, akiknek élén Vitéz János, eszter-

gomi érsek állt, Mátyás egykori ne-

velője. A lengyel király, aki hadse-

reggel tört be az országba, kénytelen 

volt visszafordulni, mivel kevesen 

szegődtek hozzá. Közben meghalt 

György, cseh király, a csehek a len-

gyel király fiát, Jagelló Ulászlót vá-

lasztották királynak, aki megoszto-

zott Mátyással a cseh királyságon. 

Eközben a török több ízben betört a 

országba, sőt Nagyváradot fel is 

égette. 

Mátyás félbeszakította a tö-

rökkel való hadakozást és sietett 

vissza, hogy Frigyes császár alatto-

mosságait példásan megtorolja. 

Előbb azonban feleségül vette a ná-

polyi király leányát, Beatrix herceg-

nőt. Ezután indult Frigyes ellen, sor-

ban foglalta el az osztrák várakat és 

városokat. Eljutott Bécsig, azt ostro-

molni kezdte. A megszorult császár 

könyörgésre fogta a dolgot, lemon-

dott a magyar királyi címről, már 

másodszor is elismerte Mátyást 

Csehország királyának, kötelezvén 

magát százezer arany hadi kárpótlás 

fizetésére.  

Ezután Mátyás a török kiűzé-

sével foglalkozhatott, mivel újra be-

törtek az országba. Ebben a betörés-

ben segítette őket Velence is, mert 

arra számított, hogy amíg Mátyás a 

törökkel hadakozik, addig elfoglalja 

a magyar tenger vidékét. Ezúttal Er-

délybe jött be a török, de csakhamar 

ki is takarodott. Igaz, Báthory István 

erdélyi fejedelemnek nem volt elég 

nagy serege, de Mátyás segítségül 

küldte Kinizsi Pált, a volt molnárle-

gényt, majd temesi főkapitányt, an-

nak a kornak az egyik legnagyobb 

vitézét. A török sereg már éppen ha-

zatérőben volt az óriási zsákmány-

nyal, amikor Báthory és Kinizsi 

egyesült hadai Szászváros közelében, 

a Kenyérmezőn rajtaütöttek. A nagy 

erejű Kinizsi Pál két kezében két 

karddal vágta, szabta a törököket. 

Még hírmondó is alig maradt a török 

seregből. 

Mátyás ekkor már újra Fri-

gyes császárral hadakozott, aki 

megint használni kezdte a magyar 

királyi címet és a hadisarcból is csak 

50.000 aranyat fizetett ki. A többit 

nem csak megtagadta, hanem még be 

is tört az országba. Ez csak addig 

tartott, míg Mátyás a hadával megje-

lent. Teljes erővel megindította a 

háborút. Sorban foglalta el az osztrák 

várakat és városokat és végül Bécset 

is. 1485. június 1-én bevonult a ma-

gyar király „Bécsnek büszke várá-

ba”, Szent István tornyán megjelent a 

diadalmas magyar zászló. A magyar 

király a császári várban fogadta az 

osztrák urak hódolatát. Ausztria kor-

mányzójává magyar embert, 

Zápolyai Istvánt, bécsi püspökké 

szintén magyar embert, Dóczi Or-

bánt nevezte ki. 

Lejegyezte: Varga József 

ny. tanító  

Mátyás király 

III. Frigyes német-római császár 

Kinizsi kőszarkofágjának fedele a 

nagyvázsonyi várkápolnában 
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É 
rseléndtől délkeleti irányba, a 

vasútállomástól mintegy 3 km-

re fekszik a Püspökdombként 

vagy Püspök halomként ismert ma-

gaslat.  

Egykor ezen a dombon állott 

egy, valószínűleg a XV. században 

elpusztult település temploma.  

A szóban forgó falu az erdélyi római 

katolikus püspök birtoka volt, ennek 

tulajdonképpen az egyetlen Bihar 

vármegye területén lévő tulajdona. A 

falu első írásos említése - Barátpüs-

pöki néven - 1256-ból származik. 

1281-ben újra megjelenik az írott for-

rásokban, ugyanis ebben az évben az 

erdélyi püspök perbe keveredik 

Selénd birtokosaival. 1339-ben szin-

tén (az erdélyi püspök és Selénd bir-

tokosa közötti) birtokviták miatt kerül 

említésre, majd 1369-ben hasonló 

konjunktúrában újra feltűnik az okle-

velekben. Feltehetőleg az említett, 

állandó problémák következtében, 

valamikor 1374 és 1416 között Er-

dély püspöke eladja a falut a váradi 

káptalannak. A meglehetősen viharos 

sorsú települést 1449-ben már puszta-

ként említik a források. Ebből a kor-

szakból származik az alábbiakban 

bemutatásra kerülő régészeti feltárás 

alkalmával előkerült edény is, ame-

lyet a benne talált Luxemburgi Zsig-

mond által 1418-1437 között veretett 

érme keltez. Ebből egyértelműen ki-

tűnik, hogy a települést a XV. század 

első évtizedeiben még biztosan lak-

ták. 

Az Érmellék számos telepü-

lésén régészeti kutatásokat végző dr. 

Andrássy Ernő, érmihályfalvi orvos, 

már az 1920-as években felfigyelt a 

lelőhelyre, amelyet Püspök halom 

néven jelöl. Az feltárások megkezdé-

sét megelőzően, 1926-ban Roska 

Mártonnal (a kor jeles régészkutatójá-

val) bejárták a püspökdombot, a fel-

színről, a szántásból őskori és közép-

kori kerámiatöredékeket sikerült be-

gyűjteniük. Régészeti ásatásokhoz itt 

csak egy évtized múlva kezdett And-

rássy, a munkálatokhoz 1936. június 

12-én kezdett hozzá. Az ásatási nap-

lójában olvasható, rövid beszámoló-

ban azt találjuk, hogy elsőnek a domb 

tetején, ennek a Selénd felőli oldalán 

nyitott kutatóárkot. A szántott földré-

tegben cserépedény darabokat, tégla-

törmeléket és malterdarabokat talált, 

majd megjegyzi, hogy összefüggő fal 

nyomaira nem sikerült találnia. Véle-

ménye szerint egy lebontott épület 

nyomait tárta fel. Ugyanebben a kuta-

tóárokban, 120 cm mélyen csontvázas 

temetkezést tárt fel, nyomokban még 

a koporsó deszkáinak maradványai is 

megfigyelhetőek voltak. A csontváz 

koponyája alatt kisméretű, bronz kari-

ka, a koponya bal oldalán, fülmagas-

ságban szintén bronzból készített, a 

magyar településekre és temetőkre 

jellemző, „S” végű hajkarika került 

elő. Valószínűleg az elhunyt szájába 

helyezhették (szintén a koponya körül 

találták) I. Nagy Lajos király (1342-

1382) szerecsenfejes dénárját. A 

leletegyüttes érdekessége, hogy a ré-

gészeti párhuzamok alapján alig is-

mert, a XIV. században még használt 

úgynevezett „S” végű hajkarika, ami 

az Árpádkor egyik jellegzetes éksze-

re, az említett századra szinte teljesen 

eltűnt a településekből és sírokból 

egyaránt.  

A domb keserűi oldalán nyitott kuta-

tóárokban találták a 2. számú sírt, 

amelybe temetéskor semmilyen sír-

mellékletet sem helyeztek. A követ-

kező kutatóárkot a Selénd felőli olda-

lon nyitották, közvetlenül a dombot 

kettévágó árok (ma út) közelében. Itt 

egy tömegsírt találtak, amelybe hat 

különböző holttest csontjait helyezték 

el, Andrássy valószínűleg megboly-

gatott, majd újratemetett sírt tárhatott 

fel. 

A lelőhely szakszerű régésze-

ti kutatása 2001. szeptemberében kez-

dődött, amikor a Nagyváradi 

Körösvidéki Múzeum munkatársa, 

Lakatos Attila és az akkor még 

(régészet szakos) egyetemi hallgató, 

Alföldi Ágnes régészeti terepbejárást 

végzett a dombon. Ennek eredménye-

ként, a számos kerámiatöredék mel-

lett egy, a XI-XIII. századokra keltez-

hető „S” végű hajkarikát is sikerült 

felfedezniük. A terepbejárást Lakatos 

Sorin Bulzan-nal, a szintén a 

Körösvidéki Múzeum alkalmazásá-

ban álló régésszel megismételte. Ezt 

követően a két szakember 2001. októ-

berében hitelesítő ásatásba kezdett a 

Püspökdombon.  

A lelőhely különböző részein 

(a legmagasabb pontján, a domb déli 

nyúlványán, illetve a magaslat nyuga-

ti lábánál) három, kelet-nyugati tájo-

lású kutatóárkot ástak, ezek közül 

kettő 1,5x8 m nagyságú, míg egy (a 

déli) 1,5x6 m méretű volt. Régészeti 

szempontból a halom legmagasabb 

pontján ásott kutatóárok volt a leg-

fontosabb, annak ellenére, hogy en-

nek egyharmada mindössze XX. szá-

zadi gödrök nyomait tárta fel. Szintén 

ebben a kutatóárokban tártak fel 8-10 

melléklet nélküli (emiatt nem keltez-

hető) csontvázas temetkezést is 

(számuk a sírok korábbi bolygatásai 

miatt nem határozható meg ponto-

san). A kutatóárok fontosságát a fen-

tebb már említett edénynek és az eb-

Adatok egy eltűnt falu történetéhez 

Részlet a 2001-es feltárásokból 

A 2001-ben feltárt agyagedény 
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ben talált pénzérmének köszönheti, 

mivel ezeket a tárgyakat a kutatók 

építési áldozatként magyarázzák. Ezt 

az elképzelést a leletkörülmények is 

alátámasztani látszanak (az edény 

szájával lefelé fordítva került elő, 

alatta volt elhelyezve a fátyolba cso-

magolt pénzérme), de az építési áldo-

zat szokásának a magyar régészeti 

szakirodalomban számos párhuzama 

is ismert. Az a tény, hogy a dombon 

egyetlen épület nyomai voltak megfi-

gyelhetőek, és hogy a feltárt temetke-

zések egyértelműen e köré csoporto-

sulnak, arra enged következtetni, 

hogy ez az épület egy templom lehe-

tett. Ezt a feltételezést Andrássy meg-

figyelései is megerősítik. Amennyi-

ben a feltételezés helyes, az sem zár-

ható ki, hogy kezdetben egy fatemp-

lom állott itt, ehhez kapcsolható a 

feltárt érme, illetve agyagedény, kö-

vetkezésképpen a kőből és téglából 

falazott templom valószínűleg csak 

később épült fel.  

A domb déli nyúlványán nyi-

tott kutatóárok leletegyüttese szinte 

teljesen megegyezik az előzőkben 

bemutatottakkal. Ebben az esetben is 

a jelenlegi járószinttől mért 60-70 cm 

mélységben váltak észlelhetővé a sír-

gödrök, amelyekből melléklet nélküli, 

csontvázas temetkezéseket bontottak 

ki.  

Mivel a domb Selénd felől 

fekvő oldalán végzett terepbejárások 

igen változatos régészeti anyagot 

szolgáltattak (rézkori, késő római ko-

ri, kora népvándorlás kori, kora- és 

késő középkori kerámiatöredékek), a 

kutatók úgy döntöttek, itt is nyitnak 

egy 1,5x8 m nagyságú kutatóárkot, 

amint ezt a korábbiakban már említet-

tük. A megnyitott árok felső, a mező-

gazdasági tevékenységek által jelen-

tős mértékben bolygatott rétegéből 

(ennek vastagsága mintegy 40-50 cm) 

a már említett történeti korokból szár-

mazó kerámiaanyag került felszínre 

(változó arányban). Az árokban azon-

ban mindössze egyetlen régészeti ob-

jektum volt megfigyelhető. Ez egy 

ovális formájú, mintegy 80-85 cm 

mélységű gödör volt, amelyből né-

hány késő rézkori kerámiatöredék 

került elő, amelyek valószínűleg a 

Coțofeni régészeti kultúrához köthe-

tőek.  

A 2001-es kutatások összeg-

zéseként elmondhatjuk, hogy több sírt 

is sikerült feltárni, azonban mellékle-

tek hiányában ezek keltezése vagy 

etnikai meghatározása nem lehetsé-

ges. Bár a terepbejárások számos tör-

téneti korból származó lelettel szol-

gáltak, a 2001-ben végzett ásatások 

mindössze egy őskori, illetve több 

középkori objektumot tártak fel. El-

lenben, ha a 2001-ben végzett kutatá-

sok eredményeit kiegészítjük a dr. 

Andrássy által vezetett feltárások 

eredményeivel, elmondhatjuk, hogy a 

Püspökdombon állott a XV. század 

közepére elhagyott, azonban a század 

elején még lakott, Barátpüspöki né-

ven ismert falu temploma, melyet 

később lebontottak, tégláit elhordták. 

A magyarok lakta (az „S” végű hajka-

rikák a magyar lakosság jellemző ék-

szere) falu lakossága a kor szokásá-

nak megfelelően, a templom köré 

temetkezett, maga a település azon-

ban nem terjedt ki a dombra. A té-

nyek, hogy még a XIV. században is 

viselték az akkorra már teljesen divat-

jamúlt hajkarika típust, illetve, hogy a 

feltárt sírok szinte egyáltalán nem 

tartalmaztak sírmellékletet, arra en-

gednek következtetni, hogy Barátpüs-

pöki lakossága meglehetősen szerény 

anyagi javakkal rendelkezett. Mind a 

régészeti, mind az írott források szol-

gáltatta adatok arra engednek követ-

keztetni, hogy a XV. század második 

felében elhagyott falut soha többé 

nem népesítették be. 

Köszönet Lakatos Attilának a 

2001-es ásatással kapcsolatos infor-

mációkért és a cikk megírásában 

nyújtott segítségért! 

Csorba Sándor 

Nagy Lajos „szerecsenfejes” dénárja 

A Püspökdomb fekvése (forrás: balra a Magyarország II. katonai felmérésének térképe, jobbról a Google Earth műholdas felvétele)  
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Az I-IV. osztályosok tevékenysége  

J anuárban és februárban minden 

osztály megszervezte a farsangi 

mulatságot. Az előkészítő osztály, 

az első és a harmadik osztályok közös 

műsort szerveztek, a többi osztályok 

saját osztálytermükben műsorral, szó-

rakoztató játékokkal készültek, az 

utóbbiba a szülőket is bevonták. Kö-

szönet a szülőknek a szép jelmezekért 

és az ízletes fánkokért, süteménye-

kért. 

Persze a gyerekeink nem csak 

a mulatságok idején tevékenyek, na-

gyon sokan jeleskednek a tanulmá-

nyok terültén is! Az alábbi felsorolás-

ban a kedves olvasó láthatja, hány 

versenyen sikerült részt venniük és 

eredményeket elérniük. 

A III. osztály Ez az lányok! 

nevű csapata részt vett a Mesék szár-

nyán című mesevetélkedőn Nagyvá-

radon. A csapat tagjai: Máté Zsófia, 

Ványi Zsanett, Belényesi Gréta és 

Nyíri Enikő 

A Zrínyi Ilona matematika-

verseny megyei fordulóján február 

15.-én, Érmihályfalván a következő 

tanulók vettek részt: Ari László tanító 

tanítványai, név szerint Kardos Niko-

lett, Fehér Béla Arnold (IV. A osz-

tály). Szintén IV. osztályosok (IV. B 

osztály) Bányai Henrietta, Egeresi 

Sándor Norbert, Fórián János, akik 

Vanyó Kecskés Éva Andrea tanítónő 

tanítványai. 

Az anyanyelvi ismeretek 

Mihályfalván, február 22.-én meg-

szervezett vetélkedőjén (Bendegúz 

tanulmányi verseny) iskolánkat Tóth 

Ferencz, Csáki Abigél, Bui Brigitta 

Noémi, Szabó Ákos, Fehér Magdolna 

Anett (II. A osztály, Ari Katalin taní-

tónő tanítványai), továbbá Dávid 

Krisztián, Palánki Krisztián, Sas Ad-

rienn, Sas Szilárd (II. B osztály, Kiss 

Tekla tanítónő tanítványai) és Fehér 

Béla Arnold, Székely Mátyás (IV.A 

osztály, Ari László tanítványai), illet-

ve Bányai Henrietta, Czifra Zsuzsa 

Zsófia (IV.B osztály, Vanyó Kecskés 

Éva Andrea tanítványai) képviselték. 

A verseny eredményeit március vé-

gén közlik. 

Egy nappal később, február 

23.-án a Máté Imre szavalóversenyen 

a következő tanulók öregbítették is-

kolánk hírét: Nyíri Enikő (III. osz-

tály), aki különdíjban részesült, szin-

tén különdíjat kapott Tóth Levente 

(IV. osztály), de részt vett a verse-

nyen Kardos Nikolett is (IV. osztály). 

 Február 28.-án bonyolították 

le a Matekes Kengurucska matemati-

kaversenyt, amelyen 19, I-III. osztá-

lyos tanuló mérte össze matematika 

tudását. A résztvevő gyerekek Ko-

vács Éva érmihályfalvi képzőművész 

jóvoltából egy-egy kézzel díszített 

bögrét kaptak ajándékba. Köszönjük, 

hogy gyönyörű szép munkájával tá-

mogatta az érsemjéni tehetséges gye-

rekeket. 

 Március 2.-án zajlott a nagy-

váradi Ady Endre Líceumban a Für-

kész helyesírási és nyelvhelyességi 

verseny megyei fordulója. Kazinczy 

szülőfaluját Máté Zsófia (III. osztály), 

Kardos Nikolett (IV.A osztály) és 

Bányai Henrietta (IV. B osztály) kép-

viselték. 

Az I-IV. osztály tanulói és 

tanítói jelenleg két nevelési projekt-

ben vesznek részt. Az egyik a Szoká-

sok és hagyományok nálunk nevet 

viseli, amely tevékenységnek Szellő 

Alexandrina tanítónő a vezetője. A 

projekt célja megismertetni a gyere-

kekkel a jeles ünnepekhez kapcsolódó 

szokásokat, hagyományokat. 

A másik projekt Barátom a 

természet, melynek vezetője Ari Ka-

talin tanítónő. Ez a kezdeményezés 

januárban indult és a tanév végéig tart 

majd. Célja a tanulók környezetvéde-

lemre való nevelése. A projekt kereté-

ben minden hónapban olyan tevé-

kenységeket szervezünk a gyerekek-

kel, amelyekkel felhívjuk a figyelmü-

ket, hogyan óvják szűkebb és tágabb 

környezetüket. Januárban létrehoztuk 

a Zöld sarkot az iskola folyosóján. Itt 

tekinthetők meg a projekttevékenysé-

geken elkészült munkák egy része. 

Februárban a madarakról beszélget-

tünk, azok védelméről, gondozásáról. 

A szülők segítségével szép és ötletes 

madáretetőket helyeztünk el az isko-

laudvar fáira, melyeket madáreledel-

lel láttunk el. Márciusban A víz világ-

napja alkalmából fogunk tevékenysé-

geket szervezni. 

A madáretetők és ezek szorgalmas készítői, az I-IV. osztályos tanulók 

Minden hivatalos jövedelemmel rendelkező magánszemély jövedelmi adót fizet az államkasszába. Ennek az összegnek két szá-

zalékát azonban felajánlhatja egy általa kiválasztott szervezetnek: egyesületnek, alapítványnak, ezzel is támogatva ennek tevé-

kenységét.  

Önnek csak 2%, nekünk lehetőség! Így is munkálkodhatunk iskolánkért! Ha segíteni szeretné a Kazinczy Ferenc Általános Isko-

lát, kérjük adójának 2%-át adományozza alapítványunknak! 

A Schola Iuventutis Alapítvány eddigi tevékenységei: 

- Varga Piroska, Varga József: A mi „Alma Materünk” című könyv kiadásának támogatása 

- Tanulmányi kirándulások támogatása a Medvék barlangjába és Tordára iskolánk jó tanulmányi eredményeket elért tanulóinak.  

Részletekért és a szükséges nyomtatványokért forduljon az alapítvány elnökéhez, Ari Lászlóhoz  

Köszönjük szépen!  



 

9 

Ez történt ebben az évben 

M i is okozhatna nagyobb 

örömet egy pedagógusnak, 

mint az, ha az általa nevelt, 

tanított diákok eredményein 

keresztül láthatja saját munká-

jának eredményeit? Mi tehet-

né boldogabbá egy intézmény 

vezetőjét, annál, mint amikor 

látja, munkatársai törekednek 

kötelességeik felett is tenni a 

közös céljaikért? Ebből az 

évből még csak három hónap 

telt el, az Érsemjéni Kazinczy 

Ferenc Iskola munkaközössé-

ge és tanulói mégis számos 

iskolán kívüli programot tud-

hatnak már maguk mögött. A 

továbbiakban az is kiderül, 

hogy nem csak a tanulni vá-

gyóknak sikerült örömet sze-

rezni, hiszen a pedagógusok 

nem kizárólag tantárgyverse-

nyekre vitték a község ifjait, 

de biztosították a sportrendez-

vényekre való eljutásukat is, 

mindemellett szórakoztató és 

kulturális programokat is szer-

veztek a fiatalok részére. 

Sportrendezvények 

Évtizedekkel ezelőtt iskolánk 

diákjai figyelemreméltó ered-

ményeket értek el a sakk terü-

letén. Ezekre a hagyományok-

ra építve rendeztük meg isko-

lánkban is a sakkvetélkedő 

helyi szakaszát. Mint kiderült, 

megérte, hiszen egyik tanu-

lónk, Szellő István megyei 

szintig jutott, Nagyváradon is 

képviselve iskolánkat. 

Ha már sport, legyen mozgás 

is. Iskolánk válogatott futball 

csapata a Mihályfalvi, az isko-

lák között megrendezett kör-

zeti selejtezőn I. helyezést ért 

el. Kíváncsian várjuk a hónap 

közepén, Berettyószéplakon 

megrendezésre kerülő megyei 

döntő eredményeit. Reméljük 

ott is dobogón állhatunk majd! 

A szintén a megye iskolái 

között zajló hosszú távú futó-

verseny megyei szakaszán a 

semjéni iskola versenyzője, 

Mihale Claudiu megszerezte 

számunkra az előkelő III. he-

lyezést! 

Tanulmányi versenyek 

Iskolánknak nem csak a spor-

tolói tehetségesek, számos 

diákunk rendelkezik jó adott-

ságokkal az elméleti tantár-

gyak területén is. Jó példa erre 

Ari László (VIII. osztályos 

tanuló), aki kitűnő helyezést 

ért el Zrínyi matematika ver-

senyen, de szintén kiemelhet-

jük Kereszturi Zsuzsannát és 

Nagy Bettinát akik a reformá-

tus és római katolikus vallás 

tantárgyversenyek megyei 

szakaszáról hozták haza a II., 

illetve a IV. helyezést! 

Szép eredményekkel – bár 

helyezések nélkül – szerepel-

tek diákjaink a Mikes Kele-

men, a Fürkész irodalom ve-

télkedőkön, de a Máté Imre 

szavalóverseny is. Szintén a 

nyelv területén jeleskedett az 

a hét diákunk, aki eljutott az 

angol nyelvvetélkedő megyei 

szakaszára. A reál tantárgyak 

kedvelői a Bendegúz matema-

tika versenyen bizonyíthatták 

hozzáértésüket. 

Nevelési és kulturális prog-

ramok 

A neves események megün-

neplése, különösen a Magyar 

kultúra napjáról való megem-

lékezés sem maradhatott el a 

Kazinczy nevét viselő isko-

lánkban. Tanulóink szavalatai 

és énekei ezúttal is biztosítot-

ták az emelkedett hangulatot. 

Ebben az évben is elkezdtük a 

nem titkolt nevelési szándék-

kal megkezdett Legszebb osz-

tály nevű versenyt, amely vé-

gén azt az osztályközösséget 

jutalmazzuk majd meg, amely 

egész évben példásan rendben 

tartotta osztálytermét. Az Or-

szágos Drogellenes Ügynök-

ség részvételével drog elleni 

napot tartottunk a felső tago-

zatos diákjaink részére, szem 

előtt tartva, hogy még fiatal 

korban felhívjuk a figyelmü-

ket a drogok jelentette veszé-

lyekre. 

Korunk társadalmában egyre 

fontosabbá válik a környezet-

védelemre és a környezettuda-

tos életmódra való nevelés. Mi 

sem mulasztjuk el felhívni a 

fiatalok figyelmét, hogy a 

holnapért ma kell tenni. Ezzel 

a céllal indult A természet a 

mi barátunk nevet viselő 

program, amelyen keresztül 

fel kívánjuk hívni a tanulók 

figyelmét a környezetkímélő 

életmód rendkívüli fontossá-

gára. 

Természetesen a kulturális 

örökség megőrzését is szem 

előtt kívánjuk tartani, ezzel a 

céllal kezdeményeztük a Ha-

gyományok megőrzése 

Érsemjénben elnevezésű tevé-

kenységünket. 

Szórakoztató programok 

De hogy ne csak a munka 

töltse ki az iskola fiataljainak 

életét, igyekeztünk közremű-

ködni a kikapcsolódás biztosí-

tásában is. Így Farsangi mulat-

ságot szerveztünk az iskolá-

ban, de ebbe a csoportba so-

rolhatjuk a szórakoztató-

kulturális programunkat, a 

Tavaszköszöntő ünnepséget 

is. 

Nem szabad megfeledkeznünk 

a tanerő folyamatos képzésé-

ről és továbbképzéséről sem. 

Érdemes megemlíteni, hogy 

ebben az évben az iskolánk 

pedagógusai közül hat beirat-

kozott az első didaktikai foko-

zat megszerzésére, négyen a 

kettes didaktikai fokozatért 

hoznak áldozatokat, szintén 

négyen véglegesítő vizsgára 

készülnek. Ezen kívül több 

semjéni tanár is részt vesz a 

Bihar Megyei Tanfelügyelő-

ség illetve a Bihar Megyei 

Pedagógusok Háza által szer-

vezett továbbképzési progra-

mokon. 

Reméljük, hogy a nyár bekö-

szöntével, a tanév végén is 

hasonló sikerekről számolha-

tunk majd be! 

Nagy Mirela 

igazgatónő 
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Ki segít a nyuszinak?  
– Közeleg a húsvét, s én éppen most törtem el a kezemet! – sóhajtott a nyuszi  – Hogyan fogok én így hí-

mes tojásokat festeni…Ebben a pillanatban kopogtattak. 

–Tessék belépni! 

Egy kisfiú és egy kislány volt a látogató. Julcsi és Máté: mindketten óvodások, s már napokkal ezelőtt elha-

tározták, hogy meglátogatják a húsvéti nyuszit. 

Kedvesen köszöntötték egymást. Nagy volt az öröm. A gyerekek csodálkozva nézték a nagy-nagy kötést a 

nyuszkó kezén. 

– Hogy’ tudsz bekötött kézzel hímes tojást készíteni? 

– Törött kézzel hogyan tudnék… Kesergek is eleget miatta… 

Ne keseregj, majd mi segítünk! 

Nyuszi könyvtárából előkereste a Húsvéti hímes című könyvet. Sok-sok mintát találtak benne. Hamarosan 

munkához is láttak. Nyuszi irányításával készültek a szebbnél szebb 

hímes tojások.– Örülnek majd a gyerekek! – lelkendeztek 

mindannyian. 

Ettől a naptól kezdve Julcsi és Máté minden délután 

meglátogatta a nyuszit. Mire elérkezett a húsvét, a 

tojások is elkészültek, s nyuszi kezéről is lekerült 

a kötés. 

– Köszönöm a segítséget! Most már magam is bol-

dogulok… 

Vidám kedvvel köszöntek el egymástól. Jó érzéssel, 

könnyű szívvel várták húsvét vasárnapját. Kiszaladtak 

az udvarra. A fák és a bokrok alatt mindenütt hímes 

tojások… Az egyik fa tövében két óriási csokoládé 

nyuszi üldögélt. Mellettük két hatalmas csoki 

tojás. Julcsi és Máté titokzatosan egymásra 

mosolygott. Az udvar kerítése mögül mintha 

nyuszi-nevetést lehetett volna hallani.  

Devecsery László  

Kösd össze a pontokat, 

aztán színezd ki! 

Jóreggelt azoknak, akik itt 

lakoznak,  

Verset mondanék, ha meg-

hallgatnának.  

Jézus feltámadott, nagy 

örvendezéssel  

Áldják hát az Istent hangos 

énekléssel.  

Áldom és is ezért, mert ma 

húsvét napja  

Virradt mireánk, áldott 

szent órája.  

Most jöttünk Krisztus ki-

csiny mezejéből  

Az illatozó rózsák virágos 

kertjéből.  

Azt kívánom most, még 

sokáig éljenek,  

Sok boldog húsvétot vígan 

megérjenek.  

Kárt, bút, bánatot sose 

szenvedjenek,  

Mind földön, mind menny-

ben boldogok legyenek. 

* 

Adjon a jó Isten,  

Boldog ünnepeket!  

Mindenféle jókkal  

Lásson el titeket.  

Az öreg nagyapám  

Ily köszöntőt hagyott,  

Örvendjetek vígan,  

Jézus feltámadott.  

Öröm ez tinéktek,  

Énnekem és másnak,  

De én is örülök  

A hímes tojásnak.  

Adjanak hát nékem  

Néhány piros tojást,  

Hogy jó kedvvel menjek  

Az utamra tovább. 

* 

Én kis morzsa,  

Gyenge rózsa,  

Gyenge dejákocska,  

Én most jöttem 

hírmondani,  

Krisztus királyt hirdetni.  

Váltsák meg lejányitok  

Egy szép piros tojásval,  

Mind Krisztus urunk meg-

váltotta  

Széjes e világot vérivel. 

* 

Locsoláskor arról szól a 

fáma,  

Hogy minden leány örüljön 

máma.  

Az örömöt én is csak növel-

ni jöttem,  

Mint megannyian előttem, s 

mögöttem.  

Az életről szólnak e napok,  

De életvizet sajna, sehol 

sem kapok.  

Vettem hát kristályvizet, s 

hoztam azt magammal,  

Gondolom, ezt itt sem fo-

gadják haraggal.  

Ennek tehát illata nincsen,  

De tiszta szívvel adom, ez 

minden.  

Versem végéről nem feled-

hetem a kérdést,  

de ide az bizony nem rí-

mel,  

Így hát külön teszem fel:  

Szabad-e locsolni?  

* 

Néhány locsolóvers 
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HALOTTAINK: 

 

Fagyal Lajos Ferenc, Érsemjén 

       élt 56 évet 

Senderchi Ioan,  Érselénd  

  élt 61 évet 

Hosszú Mária, Érselénd   élt 85 évet 

Talladi János, Érsemjén     élt 53 évet 

Nagy Eszter, Érsemjén    élt 85 évet 

Duma Teodor, Érsemjén    élt 83 évet 

Takács Imre János, Érselénd,          élt 62 évet 

Seica Vasile, Érkenéz   élt 64 évet 

Vaszilás Erzsébet, Érsemjén   élt 84 évet 

Pop Ioan, Érselénd    élt 84 évet 

Țifra Csaba, Érsemjén   élt 37 évet 

Balog István, Érsemjén    élt 90 évet 

Albert Sándor, Érselénd   élt 85 évet 

Bakró Renáta Magdolna, Érkenéz  élt 4 hónapot 

 

Nyugodjanak békében! 

 

ÚJSZÜLÖTTEK: 

 

Ötvös Bence      Érsemjén 

Béres Hanna      Érsemjén 

Szántó Elvira Mária  Érselénd 

Szűcs Dominik      Érsemjén 

Horváth Sándor Raul  Érselénd 

Venkli Levente Ádám  Érsemjén 

Kiss Annamária   Érselénd 

Suciu Ruth   Érselénd 

Farcas Antónia Renáta  Érselénd 

Balogh Andres Erik  Érkenéz 

Brebán Annamária Barbara Érkenéz 

Jakab Gréta   Érsemjén 

Jakab Natália Patriszia   Érsemjén 

Jakab Attila   Érsemjén 

Pál Szebasztián József   Érsemjén 

Haraga Sándor Benjámin  Érselénd 

Kupás Roland   Érsemjén 

Stéfán Milán Zsolt  Érsemjén 

Seci Natália Vanessza  Érsemjén 

Balázs Tímea Noémi  Érselénd 

Rézműves Vandána Sandy  Érselénd 

Balog Fernánda Ilona  Érkenéz 

Gazsi Dária Stefánia  Érsemjén 

Szabó Bence Imre  Érsemjén 

Aldea Adriana Laura  Érsemjén 

Zima Arianna Nicoleta  Érkenéz 

Horváth Lavínia Paméla  Érselénd 

 

Gratulálunk! 

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
 

Zohorák József - Víg Csilla Éva, 

Érsemjén 

 

Jakab Ignác - Horváth Rozália, 

          Érsemjén 

 

 

Sok boldogságot kívánunk! 

A kárcsak más ünnepek alkalmával, húsvétkor se feledkezzünk 

meg a lakásdíszítésről, az ünnepi terítékről, az egyénileg ké-

szített díszekről, amelyek nem csak hangulatossá, hanem eredetivé 

is teszik lakásunkat. Készíthetünk képeslapot, tojástartókat, tojás-

fát, de ne feledkezzünk meg a virágokról sem. Nárcisz, jácint min-

denképpen legyen a vázánkban. 

  A húsvét elmaradhatatlan előzménye a retteget tavaszi 

nagytakarítás. Ez egy évente ismétlődő tevékenység, ami általában 

a nagyhét utolsó napjaira esik. Jó, ha előre beosztjuk az időnket. A 

takarításhoz felhasználhatjuk a boltban kapható szerek mellet az 

otthon megtalálható szódabikarbónát, ecetet és citromsavat. Ezek 

igen alkalmasak a lefolyók, fürdőszobai kellékek tisztítására. A 

nemszeretem munkának is meg lesz az öröme. Így van ez a tavaszi 

nagytakarítással is. Amikor másnap beragyog a napfény a tiszta 

ablakon, akkor úgy érezzük minden erőfeszítésünk kárpótolva van. 

Nem véletlenül van szimbolikus jelentése a tavaszi nagytakarítás-

nak. Sokkal többről van szó, mint a fizikai munkáról, mert nem 

csak a lakást szabadítjuk meg a szennyeződéstől, hanem saját ma-

gunkat is. Ezt hívják lelki nagytakarításnak. A szeméttel együtt a 

gondjainkat is sikerül kiseperni a szobából. Aztán a tiszta lakásban 

egy jó fürdővel minden káros energiát kimoshatunk magunkból.  

 A tavaszi szél is segít elűzni a téli borongós hangulatot, a 

nap sugarai pedig feltöltenek friss energiával. A lakásunkat is tölt-

sük fel üde, tavaszi növényekkel, színekkel. Így örömünket leljük 

nem csak a készülődésben, hanem a végeredményben, a húsvéti 

ünnepben is. Ezekkel a gondolatokkal kívánok kellemes ünnepeket 

és örömteli készülődést minden kedves olvasónak! 

 

Varga Piroska 

ny. tanítónő 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 
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A virágokkal feldíszített asztal ünnepi hangulatot teremt 


