Jelige:
„Az őszi bogárnak busongó szárnyai
Felköltik lelkemnek minden érzéseit,
S az emlékezetnek repedező szárnyai
Visszahozzák éltem eltűnt örömeit”
Berzsenyi Dániel

Önkormányzati választások voltak
Bagamérban

A TARTALOMBÓL
A XII. Érsemjéni Falunapok öszszefoglalója.
Színes, változatos programok jellemezték az idei falunapi rendezvényeket is (2. oldal).

Rendhagyó Határrandevú Bagamér és Érsemjén között.
Nem a megszokott módon zajlott le
a két testvértelepülés közös ünnepe
(4. oldal).

Orvos Mihály, Bagamér polgármestere és Balazsi József, Érsemjén polgármestere a 2010. évi Határrandevún
Mint arról már sokan értesültek, 2010. október 3.-án Magyarországon helyhatósági választásokat tartottak. A polgármesteri
cím megszerzéséért Érsemjén testvértelepülésén, Bagamérban három
személy indult a választásokon. A
FIDESZ - KDNP színeiben
Erdősné nagy Margit Andrea, volt
önkormányzati képviselő, az MSZP
színeiben Orvos Mihály tisztségben
levő polgármester jelöltették magukat, míg Szabó Zsolt, református
lelkész függetlenként kívánta megnyerni a szavazók bizalmát.

A szavazatok összegzésénél
egyértelműen kiderült, hogy a település szavazóinak többsége újból
Orvos Mihályt szeretné a község
élén látni.
Mivel a szavazások kapcsán
semmilyen visszaélést nem jelentettek be és a szavazatok aránya is
egyértelművé teszi a választási
eredményeket, második fordulót
nem volt szükséges kiírni.
A Érsemjéni Hírmondó és
Érsemjén Önkormányzata gratulál
Orvos Mihálynak, Bagamér régi-új
polgármesterének!

80 éve hunyt el Fráter Lóránd.
Folytatjuk az előző lapszámban
megkezdett cikket a semjéni születésű, világhírű nótaszerzőről. (6.
oldal).
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Összefoglaló a XII. Érsemjéni Falunapokról
Érsemjén Önkormányzata idén 12. alkalommal rendezte meg a
község közös ünnepét
(augusztus 21-22.), a falunapokat. Az idén is változatos programok várták az
érdeklődőket, a közzétett
programnak megfelelően.
A szombati nap a labdarúgó mérkőzésekkel kezdődött, majd délutánra a

pői a hazai „pályán” táncoló Ezüstperje néptánccsoport,
akik
a
mihályfalvi Nyíló Akác és
a Maros megyéből érkező
Holtmaros táncegyüttesekkel osztoztak a színpadon és az óriási sikeren.
Bár igen félénken
indult, a végén hatalmas
bulival ért véget a karaoke
show, hiszen a kezdeti
gyér érdeklődés ellenére
az utolsó előadások idejére teljesen megtelt a színpad, nem csak előadókkal,
de élettel, vidámsággal is.
A jó hangulatot sikerült a
közönségnek is átvennie,
aki már igen vidáman várta az Insect együttes poénokban és nevetésben
igen gazdag koncertjét.
Nem vitás, az igen csipkelődő és nem egyszer édeskeserű humorral paprikázott koncert hihetetlen
hangulatba hozta az estére
már igen csak megszaporodott közönséget. Nem
csoda hát, ha a koncertet
követően hajnalig tartott a
buli.
A vasárnap délelőtti programok idején
leginkább a kultúráé volt
a főszerep. A már hagyo-

Az ANL lakások szalagjának átvágása
mányos lovas hívogató egy igen emelkedett haneredményességét az ünne- gulatú avatóünnepség répi felvonulás színes ka- szesei voltak a jelenlevők.
valkádja csak fokozta, Beszédében Balázsi Jóhiszen a lovasok, a zsef polgármester kiemelmajorette táncosok, a nép- te, hogy Bihar megyében
viseletbe öltözött fiatalok Érsemjén az első olyan
és a rézfúvósok az utcákra község, ahol ilyen lakások
csalogatták a falu apraját - épültek, külön aláhúzva,
nagyját. A felvonulók a hogy egy olyan időszakNépkertbe vonultak, ahol ban sikerült egy jó minőaz ünnepi, ökumenikus ségű munkát elvégeztetni,
istentiszteletet követően amikor világszerte pénzBalázsi József polgármes- hiány ítéli halálra a legter kiosztotta a „legszebb több beruházást. Ezt köporta” nevet viselő, min- vetően Derzsi Ákos, az
A győztes focicsapat képden falunapon megrende- Érmellék RMDSZ-es parviselője
zett verseny díjait.
lamenti képviselője beszéA népkertből a dében annak a véleményérendőrség és a posta nek adott hangot, hogy
Népkertben folytatódott
egy vidám hangulatú népszomszédságában felépült nem csak a választási
ANL lakásokhoz sétálva kampányok idején kell
tánc gálával. Ennek felléeredményeket felmutatni,
de a négy éves mandátum
idején is, amire ezek a
lakások egy kitűnő példát
szolgáltatnak. Örömét fejezte ki az iránt is, hogy
falunkban a fiatalokra, az
ő problémáikra is gondolnak, melyek közül talán a
legsúlyosabb, a lakásszerzés. A szalag átvágása
után a különböző felekezetek lelkészei áldották
meg az épületet, majd ezt
követően bárki megtekintAz érsemjéni fiatalok is felléptek egy moderntánc bemutatóval
hette a lakásokat.
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A program avatóünnepséggel folytatódott
és továbbra is a fiatalok
maradtak az érdeklődés
középpontjában, hiszen a
falunapi rendezvénysorozat keretein belül került
felavatásra a helyi óvoda
felújított épülete is. Az
esemény jelentőségét
csak emelte az a tény,
hogy az óvoda ősztől
hosszabbított programmal
működik és ehhez minden
anyagi és humán erőforrással rendelkezik. Az
ünnepi beszédek sorozatát
ez úttal is Balázsi József
polgármester kezdte, aki
Pető Csilla képviselőasz-

Derzsi Ákos képviselő
szólt a jelenlevőkhöz, aki
beszédében arra hívta fel
a figyelmet, hogy a gyerekek szociális fejlődésében
kiemelkedő szerep jut az
óvodának, így ennek felújítása rendkívül nagy
jelentőséggel bír egy közösség életében. A szalag
átvágása és az új épület
megáldása után, amit
négy felekezet lelkészei
végeztek el, a helyi óvodások műsorát láthatták a
nézők, miután lehetőség
nyílt az új épület megtekintésére is, kívülről és
belülről egyaránt.
A következő prog-

Az ovisok igen népszerűek voltak
szony üzenetét is tolmácsolta az ünneplők felé,
amelyikből az is kiderül,
hogy az érsemjéniek az
óvoda tekintetében is úttörők, hiszen más falvakban egyáltalán nem létezik napközis óvoda, ahol
még az étkezés is biztosított, ez mindeddig a városok kiváltsága volt. Pető Csilla levelének felolvasása után Tămaș Éva
óvónő mondott beszédet,
akit Bagamér község vezető óvónője követett egy
beszéddel és egy ajándékkal, amit a semjéni óvodának hozott. Utolsóként
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ram, a Kazinczy emlékünnepség helyszíne a központi park volt. Az ünnepségen Csorba Gábriel
szavalta el Petőfi Széphalom című versét, ezt követően Csorba Sándor
mondott ünnepi beszédet.
Az ünnepség koszorúzással ért véget.
A folytatásban a
semjéniek számára igen
ismert közéleti személyiség, Borsi Imre Lóránt
legújabb verseskötetének
bemutatására került sor a
Fráter Lóránd Művelődési
Otthonban. A jelen kötetet, melynek címe Isten

Az óvoda új épülete iránt nagy volt az érdeklődés
tervez, ember végez, Taar
Erzsébet nyugalmazott
tanárnő méltatta. A közönség meghallgathatott
néhányat a friss költeményekből Meleg Vilmos
színművész tolmácsolásában, a kiadó nevében pedig Derzsi Ákos szólt dicsérően a kötetről. A Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület
jóvoltából egy csodálatos
kiállítás is megtekinthető
volt, amely a Kárpátmedence Kazinczy emlékhelyeire kalauzolta el a
látogatót.
Az ebédszünet
után a szórakozásé, a kikapcsolódásé volt a főszerep. A Népkert színpadán
először a rézfúvósok koncertje csalogatta a közönséget, utánuk az Ezüstper-

je néptánccsoport vette
birtokba a színpadot. Az
érsemjéni falunapok
mondhatni állandó fellépői, a Tini Dance táncosai
ez alkalommal is osztatlan sikert arattak, nem
különben a Szigligeti Társulat előadóművészei,
akik örökzöld slágerekkel
lopták be magukat a hallgatók szíveibe. Túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy az
est sztárvendége, az MC
Hawer és Teknő volt a
szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt. A már
igencsak jókedvű tömeget
Mohácsi Brigitta koncertje szórakoztatta tovább,
majd a tűzijátékot követően ismét hajnalig dübörgött a szabadtéri buli.

Nagy sikert arattak a rézfúvósok is
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Hatodik ízben rendeztük meg a Határrandevút

A rendezvények a felvonulással kezdődtek
Folyó év szeptember 18.án
immár hatodszor gyűlt össze Bagamér és Érsemjén apraja-nagyja
ünnepelni. Ünnepelni a két település közötti jó viszonyt, ünnepelni a
kultúrát.
A Határrandevú
rendezvényei ez alkalommal,
rendhagyó módon nem a már
megszokott helyszínen, a határsávon, hanem Bagamér központjában zajlottak le.
Az események reggel kilenckor vették kezdetüket a zenés
felvonulással. A felvonulást Orvos
Mihály és Balázsi József
(Bagamér illetve Érsemjén polgármesterei) vezették, nyomukban a
fúvószenekar csalogatta a falu lakosságát a rendezvényre. A csábításra igen csak nagy szükség volt,
ugyanis a délelőtti időjárás igen

csak borús volt és nem volt hiány
még esőben sem. A felvonulók
sorában a semjéni Ezüstperje néptáncosai is jelen voltak.
A felvonulással egy időben
vette kezdetét a nemzetközi főzőverseny, aminek az eredményeit
csak délután tették közzé. A
semjénből érkezők közül, a leves
kategóriában Gazsi Sándor tanár
került a dobogó legfelső fokára.
A felvonulást követően a
bagaméri művelődési otthonban
folytatódott a műsor, az Ezüstperje
táncosai ezúttal is nagy sikert arattak, Bagamérban premierként adták elő új, mezőségi tánckoreográfiájukat. A táncelőadás után a művelődési ház szomszédságában
található teleházban nyitották meg
a ”Híd, ami össze-

A semjéni néptáncosok előadása
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köt” nevet viselő kiállítást. Amint
ez a megnyitón elhangzott beszédekből kiderült (beszédet mondtak
Orvos Mihály, Balázsi József polgármesterek és Markovits Mátyás
iskolaigazgató), a kiállítás célja az
volt, hogy bizonyítsa, a politikai
határok nem vontak kulturális határt a két település közé, amelyek
a köztük húzódó államhatárokkal
nem számolva, hasonló irányba
fejlődtek.
Az Európa piknik nevű
nyílt beszélgetés a művelődési
házban kapott helyet. Az itt elhangzott előadások érdekes és értékes információkkal szolgáltak a
schengeni határról, a határmenti
együttműködési lehetőségekről az
Érmelléken. A beszélgetés egy
szándéknyilatkozat aláírásával zárult, amely értelmében Bagamér és
Érsemjén Önkormányzatai a továbbiakban is folytatják és elmélyítik együttműködésüket.
Az ebédszünet után a piactéren folytatódott a tömeges randevú. A Kaplonyi - Mezőpetri Egyesített Fúvószenekar koncertje után
modern- és társastánc bemutatók
szórakoztatták a közönséget, majd
a koncertek sorozata indult el, az
est sztárvendége Poór Péter volt, a
nap utolsó előadói a Vismajor
együttes tagjai voltak. A programokban gazdag rendezvényt egy
tűzijáték zárta.

Az együttműködés aláírásának pillanata
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Kultúrával határon innen és túl

Az Ezüstperje néptánccsoport augusztus elején a helyi önkormányzat
támogatásának jóvoltából
idén is részt vehetett Holtmaroson (Maros megye), az
immár 15. alkalommal
megrendezett Gyöngykoszorú néptánc-, népdal- ,
népviselet találkozón. Csoportunk az érmihályfalvi
Nyíló Akác néptánccsoporttal együtt utazva tett eleget
a meghívásnak, ahol 17
erdélyi, valamint magyarországi csoport mellett mutathatták be az elmúlt évi
munkájukat. Kalotaszegi és
szatmári tánckoreográfiákkal léptek színpadra a mintegy 600 lelkes település
szabadtéri színpadán. A
fellépők táncbemutatóját
ünnepi felvonulás előzte
meg. Voltak, akik szekéren,
lóháton, illetve gyalog járták be a falut, hívogatva
ezáltal a lakosságot a dél-
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utáni néptáncgálára. A
holtmarosi meghívás több
napos volt, így a fellépés
mellett jutott idő bőven szabadidős programokra is,
melyekből nem maradhatott
ki a Maros folyóban való
megmártózás sem.
Nyári fellépéseink
következő meghívása a határon túlról érkezett, a XIII.
Szakolyi Napokra, melyen
belül megrendezésre került
a VI. Nemzetközi Kukorica
fesztivál is. Sajnos ezen a
rendezvényen nem sikerült
színpadra lépni, előbb szervezési problémák miatt,
majd pedig az időjárás szólt
közbe.
Augusztus 20.-án,
Nyírábrányban fogadtak
bennünket nagy vendégszeretettel az V. Nyírábrányi
Fogathajtók Versenyén. A
versenyre benevezett fogatok akadályhajtásainak fordulói között, csikósok be-

mutatója, valamint csoportunk tánckoreográfiái szórakoztatták az igen szép
számban összegyűlő látogatókat.
Augusztus 21-22.én idehaza, Érsemjénben
fogadtuk barátainkat, mint
jó házigazdái a XII. Falunap keretein belül megrendezett néptánc találkozónak. Nagy örömünkre szolgált, hogy viszonozhattuk a
holtmarosi néptánccsoport
eddigi vendégszeretetét,
akik magyarországi szereplésükről hazaindulva ejtették útjukba Érsemjént, s
fogadták el meghívásunkat.
A falunapi néptánc találkozóra szombat délután került
sor, ahol egymást váltogatva kerültek színpadra a helyi Ezüstperje néptánccsoport, a holtmarosiak s nem
utolsó
sorban
az
érmihályfalvi Nyíló Akác
néptánccsoportok.
Szeptember elején
érkezett csoportunk felé egy
felkérés Nyakó Józseftől, a
Bihar megyei RMDSZ választmányának művelődésügyi szakbizottságának tagjától, mely szerint csoportunk az érmihályfalvi Nyíló
Akác néptánccsoporttal közösen kell képviselje Bihar
megyét 19.-én a budapesti
Művészetek Palotájában a

Hetedhét Ország című rendezvényen. Több mint 130an utaztunk kora hajnalban
Nagyváradról Budapest
felé, ahol változatos programokon keresztül a fővárosiiak megismerhették Nagyvárad, illetve Bihar térség
népművészetét, történelmét
és kultúráját. Csoportunk
10 táncosa vett részt a rendezvényen, ahol a Nyíló
Akác táncosaival közösen
előadott műsorral, mintegy
félórán keresztül szórakoztatták az érdeklődőket. Ezt
követően a gyerekek sokaságának táncházat tartottunk, ahol felcsíki, valamint
népi gyermekjátékokkal
kötöttük le az apróságok
figyelmét.
A nyár elmúlása, az
ősz közeledte már mindenkit az iskolakezdésre sarkall, így van ez az Ezüstperje táncosai körében is. A
hétvégék azonban nem múlhatnak el tánc nélkül, hisz
folyamatosan készülünk a
további eseményekre. Ősztől karácsonyig is akad bőven tennivaló, hisz a beérkező meghívások mellett
felkészülünk a Bihar megyei RMDSZ által szervezett Ki Mit Tud vetélkedősorozatra.
Sütő Szabolcs
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Nyolcvan éve némult el az Érmellék pacsirtája
Folytatás az előző számból
A zenetörténeti szakiroda- pedig egyre nőtt. 1907 februárjá- la. Az 1910-es év nagyon mozgallom egyetért abban, hogy a ma- ban Fiumében lép fel a kormányzó mas Fráter számára. Ebben az évgyar nótát Ő tette szalonképessé és által szervezett estélyen, ahol ben látogatja meg Olaszországot
Ő vitte fel először a hangverseny- nemcsak a helyi elit társaság, ha- Farkas Imre dalszerzővel és
dobogóra. Érdeme e téren vitatha- nem külföldi előkelőségek is szép Horvai János szobrásszal (a Katatlan. Amellett hogy ellenállhatat- számban megjelentek, mint Teck zinczy szobor készítőjével).
lan varázzsal dalolt, azzal az érde- angol királyi herceg, II Vilmos Ugyancsak 1910-ben vásárolt birkességgel is rendelkezett, hogy császár fia, valamint a német, tokot Érsemjénben és indul az ortagja volt az előkelők társadalmi francia, olasz főúri világ több is- szággyűlési képviselői választásoosztályának. 1905 tavaszán három mert alakja. Ugyanez év szeptem- kon, a „Függetlenségi Párt” színeiheten keresztül szórakoztatta Pá- b e r é b e n M a r i e n b a d b a n , ben, a székelyhídi körzetben. A
választási küzdelem három
rizs elit társaságát, belopván
párt között zajlott: Fráter Lóa magyar nótát a franciaorránd Justh párti 756, Molnár
szági szalonokba. Fráter küÁkos Kossuth párti 529 és
lönösen a Pourtales és Bony
Dóczi Imre gazda párti 35l
de Castellan grófok szalonszavazathoz jutott. A két fügjaira emlékezik szívesen.
getlenségi jelölt között pótváAz első nyilvános
lasztásra került sor, június 16hangversenyét 1906 január
án. A rend fenntartására 90
20-án tartotta Szabadkán. Ez
csendőr, két század 101-es
a választás babonából törbaka és 160 fő huszárság
tént, mert annakidején Blaha
ügyelt. Fráter Lóránd szavazó
Lujza, a „Nemzet csalogátáborát Érsemjén, Érkeserű,
nya” is ott énekelt először.
Érolaszi, Éradony, Érselind,
A siker valóban elsöprő
Érmihályfalva polgárai képezvolt. A korabeli sajtóban
ték, Molnár Ákos pedig Komegjelent cikkek egymást
kad, Bagamér, Székelyhíd vátúllicitálva kiáltják világgá
lasztó polgáraira támaszkodFráter Lóránd utolérhetetlen
hatott. A választást Fráter Lóművészetét. 1906 áprilisáránd négy szavazat többséggel
ban
már
a
pesti
nyerte meg. Országgyűlési
„Royal”dísztermében tartott
képviselői mandátumát 1918két egymást követő dalesig megtartotta. Képviselőként
télyt és egyben meg is hódíhíres volt a frappáns közbetotta a főváros közönségét.
Fráter Lóránd lányának, Boriskának esküvőjén.
szólásairól. Felszólalásai minA fővárosi lapokat elárasztják a Fráter Lórándot méltató cik- „Coursaal”-ban VII. Edward angol dig a magyarság hátrányos helyzekek. Íme, néhány idézet: „...A höl- király ebédjére kapott meghívást. tét ecsetelték és ezen szomorú álgyek széttapsolták a kesztyűiket, az A koncertek sorozatban folytatód- lapotok felszámolását szorgalmazurak éljeneztek és kendőiket lo- tak Magyarország nagy városaiban ták. 1910 december 5-én a korbogtatták. Gróf Károlyi István sa- és komoly jövedelmi forrást is biz- mány katonai politikáját bírálja
ját kezűleg nyújtott fel egy babér tosítanak Fráter Lóránd számára. igen éles hangnemben. Szemére
Ezeken a koncerteken hegedülte hányja a kormánynak, hogy az
koszorút a dobogóra”.
...”Ahogy Fráter a magyar dalo- össze a Kazinczy mellszobrának úgymond „közös hadsereg” címekat énekli, nem énekli senki. Meleg az összegét is. A szobor leleplezé- re a kétfejű sas, zászlaja az osztrák
érzéssel, nemesült ízléssel, erővel, se 1907 szeptember 21-én volt, fekete-sárga, vörös-fehér, „holott
a magyar államnak a szent koromeggyőződéssel. Annyira érzéke- országos keretek között.
1908 szeptember 21-én nával fedett négy folyós és kettős
nyen tartja a kontaktust a hallgatósággal, hogy vele zokogunk, házasságot köt Plósz Jenkével. kereszt a zászlaja és piros-fehérvele kacagunk.” A koncertek egy- Ebből a házasságból születik zöld színeket viseli”.
mást követték. A siker és a hírnév egyetlen törvényes leánya, Borbá6
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A tisztikar tényleges állományában lévő 26.000 tiszt közül
csak 1650 a magyar anyanyelvű,
miközben a legénység állományában 380.000 németajkúval szemben
345.000 magyar anyanyelvű áll.
Ennek a hadseregnek a szolgálati és
vezényleti nyelve a német, amikor
a magyar államnak hivatalos nyelve a magyar. 1911 január 18.-i parlamenti felszólalásában a budapesti
Operaház áldatlan állapota miatt
interpellál. Az Operaház élére főhercegi protekcióra a bécsi opera
második karmesterét akarták helyezni, a magyar operaénekesek
helyébe pedig „vendégjáró idegen
művészeket” szerződtettek, veszélybe hozván ily módon a operaművészet magyar jellegét. Kérelmét személyesen gróf Zichy János vallás
és közoktatásügyi miniszterhez intézi: „.....meg kell alakítanunk a
tiszta magyar együttest, meg kell
teremteni a tiszta magyar éneklőstílust, amely mintája legyen az ország minden énekes színházának”
1911 június elsején a magyar képzőművészet támogatását kéri a kormánytól mondván: „Tegye meg azt,
hogy a magyarosan érző, magyarosan alkotó igazi magyar művészetet
vegye pártfogásba, a többit pedig
bízza az élet nagyhatalmára”.
Ízelítőnek talán ennyi is
elég ahhoz, hogy megismerjük Fráter Lóránd érzelmeit nemzete legégetőbb problémáinak orvoslásában. 1911 június 22-én részt vesz
az angol királyi pár, Mary Teck
hercegnő és V. György koronázási
szertartásán, testvére dr. Fráter Béla kíséretében. A Fráter testvérpár a
királyi család számára fenntartott
lózsából követhette a koronázási
szertartást. Az első világháború
kitörése után az érsemjéni birtokra
költözik, „a kis, fehérre meszelt
tanyára”. Politikai pályafutása idején zenei tevékenysége kissé háttérbe szorult. Érdemes mégis megemlíteni az 1914 márciusi hangversenyét a Royal szálló hangversenytermében, ahol a bevezetőt az akkor már íróként elismert, Móricz
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Zsigmond mondta. A forradalomba
torkolt első világháború vége már
az érsemjéni birtokán találja. Beszüntette a hangversenyezést, nem
politizált, nekilátott a gazdálkodásnak. Csupán 1925 őszén szánja rá
magát egy erdélyi turnéra, sorra
vette a magyarlakta nagy városokat. Aztán felutazik Pestre, repatriál és 1926-ban végleg felköltözik
a fővárosba. 1927-ben lát napvilágot anekdota kötete a Genere Kuli.
Ebben az évben éri meg az 50. előadást az Akácfavirág című daljátéka a Városi Színházban, és ez alkalommal ő játssza a főszerepet a darabban. 1928-ban az amerikai magyarság meghívására áthajózott
Amerikába koncert körútra, Kőszegi Teréz operaénekesnő társaságában. A körútja során fellépett New
Yorkban, Washingtonban, majd
felkereste a magyarlakta többi amerikai várost is. 1929-ben még folytatja hangversenyeit Pesten és vidéken, de fellépett a Csehszlovákiához kapcsolt Felvidéken és Erdélyben is, még mindig óriási sikerrel.
Ebben az évben mandulatályogot
kap, amelyből akkor még sikerül
meggyógyulnia. Az orvosa azt tanácsolja neki, hogy vétesse ki a
manduláját, de ő nem hajlandó alávetni magát a műtétnek. 1930 márciusában a tályog kiújul és komplikációk lépnek fel. Tóvölgyi Elemér

egyetemi magántanár megnyitja a
tályogot, de a beavatkozás nyomán
erős vérzés áll be és egy vérrög,
ami a beavatkozás helyén képződött, a légcsövébe kerül és fulladás
következtében beáll a halál. Ezen a
napon 1930 március 12.-ét írunk. A
szomorú hír gyászba borítja az országot. Minden lap vezércikkben
közli Fráter Lóránd nekrológját.
Közismert írók, politikai vezéregyéniségek méltatatják életművét,
zenei és politikai pályafutását.
Helyhiány miatt nem tudom felsorolni a ravatala mellett megjelent
notabilitásokat, csupán annyit írok
le, hogy a politikai élet és művészvilág kimagasló egyéniségei mind
lerótták tiszteletüket koporsója
mellett. Pestről halottas kocsiban
szállították földi maradványait
Érsemjénbe, a kis, fehérre meszelt
tanyára. Innen indult a gyászmenet
az érsemjéni református temetőbe,
ahol örök nyugalomra helyezték a
Fráterek családi kriptájába.
-VÉGECiorba Terézia Mária

Így mutatott egykor a semjéni Fráterek családi kriptája
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A tatárjárás (-folytatás az elızı számból-)
Elhagyatottan állt az ország, s
ha legalább a magyar volna egy!
Nagy nehezen sikerült mégis a királynak összeszedni az 50-60.000 főnyi
sereget, amely a mohi pusztán, a Sajó
egyik partján ütött tábort. A Sajó másik partján táborozott Batu kán
100.000 főnyi seregével. A magyar
tábor szekérvárral vette körül magát.
Mikor ezt Batu kán meglátta így bíztatta táborát: „Ne féljetek, nem menekülhetnek. Be vannak zárva, mint a
birkák az akolban”. A király öccse,
Kálmán és Ugrin érsek voltak a vezérek. Tekintélyes számú volt a magyar
sereg, de ha fegyelmezettek és alkalmas vezérei lettek volna, a magyarok
javára dőlhetett volna a harc. Az első
összeütközés csakugyan a magyar
seregnek szerzett dicsőséget, de leszállt az éj és a magyar urak nagy
áldomást ittak, mély álomba merültek. Csupán Ugrin érsek és Kálmán
herceg őrködtek. Ők tudták, hogy a
tatár sereg az első vereség után nem
hagyja el az országot. Így is lett. Az
alvó sereg álmát a Sajón átkelt tatárok
riadója zavarta meg.
1241. április 11.-én a magyar
sereg teljesen megsemmisült. Isten
különös kegyelme és néhány magyar
vitéz hősiessége mentette meg a király, IV. Béla életét. A király a Bükk
hegység felé menekült maroknyi csapatával. A tatárok üldözték, de a nagy
elszántság csodát művelt, a nagy
nemzeti katasztrófából megmaradt
egy drága kincs: a király élete, s vele
a reménység: feltámad még Magyarország!
Az ország egy nagy temetővé
vált. Egyházi és világi főurak, köznemesek holtteste borította a csatateret a
tatárok győzelme után. Csak a Dunántúl nem látott tatárt: a Duna befagyására várt a rettentő sereg, hogy
siralom völgyévé pusztítsa azt is.
Közben befagyott a Duna, a tatár sereg ellepte a Dunántúlt is. A sereg
nyomult tovább, kereste, hajszolta a
királyt. Már majdnem sikerült is, amikor megjött a hír, hogy meghalt
Ogotár kán, a nagy Dzsingisz utóda.
E hírre megfordult a sereg és kitakarodott az országból, elhagyta e földet,
amely véges-végig egy nagy temető.
A tatárok valóban elmentek,
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de abban az esztendőben az ország
nagy részében nem volt aratás. Az
ínség még rettenetesebb lett, mert ami
kevés termett, azt a sáskák pusztították el. Ez még a tatárnál is nagyobb

IV. Béla a Bécsi Képes Krónikában
pusztítás volt.
Ezzel a végső ínségre jutott,
ezzel az elerőtlenedett néppel kellett
IV. Bélának újra megalapítani Magyarországot. Ezt az országot valóban
újra kellett alapítani, ezt az országot
fel kellett támasztani. Erre a nagyszerű feladatra vállalkozott IV. Béla,
amikor néhány hívével visszatért a
haza szent földjére. Előszállingóztak
az emberek az erdők rengetegéből, a
nádasok, mocsarak ingoványaiból és
megkezdődött a nagy munka: a második honalapítás. Király és nagyúr,
köznemes és paraszt egyek voltak a
nagy nyomorúságban. A király szakított régi politikájával, vagyis nem
elvesz, hanem ajándékoz földeket.
Volt is miből, mivel temérdek birtok
maradt gazdátlanul. Várak építésére
buzdította a tehetősebbeket, akik építettek is szorgalmasan. Épültek a falvak és városok. Volt elegendő hely a
kunok letelepítésére, mai földjükre, a
Kunság földjére. Jöttek az idegenek
is, akik a városokban telepedtek le.
Ezeket kedvezményekben részesítette
a király. A főurak kezébe ismét nagy
hatalom került, a királyi hatalom rovására és az ország kárára. Ezenkívül
az ország felett ott feketéllett az újabb
tatárjárás veszedelme, ott ólálkodott
Harcos Frigyes osztrák herceg, valamint Frigyes német császár hódító
törekvése. A király mindenkihez fordult segítségért, a pápához, a francia
királyhoz, de bárhova fordult, mindenütt csak jó szóval fizették ki. A

király nem csüggedt el, fájt neki a
részvétlenség, folytatta tovább a nagy
munkát. A kunokat nemcsak letelepítette, hanem hűséget meg is erősítette
azzal, hogy István fiát a kun király
leányával, Erzsébettel házasította öszsze. Nagy gondja volt a városokra,
benépesítette, erősítette, sőt új városok is keletkeztek. Így Buda, amelyik
léte az ő nevéhez fűződik. Erősítette a
középosztályt, sok alsóbb rendűt
emelt a királyi szolgák, vagyis a köznemesek sorába.
Már-már úgy látszott, hogy
az ország nyugalmát, épségét nem
fenyegeti veszély, IV. Béla nyugodtan fejezheti be dicsőséges életét. Ekkor saját fia, István támadt a jó öreg
király ellen. Nem elégedett meg azzal, hogy atyja teljesen rábízta Erdélyt, külön fejedelemséget követelt
magának: országot az országban. Az
öreg király, hogy elkerülje a harcot,
huszonkilenc vármegyét adott át fiának, azonkívül a kunok és jászok
földjét. Valóságos királyi hatalmat
nyert a türelmetlen fiú, így az ország
a szó igaz értelmében két részre darabolódott. Mindez nem volt elég Istvánnak, újabb területeket akart, háborút folytatott apja ellen. Szertelen
becsvágya arra is elragadta, hogy atyja ellenére szövetséget kötött Anjou
Károllyal, a francia király testvérével.
Az apának és fiának ez a viszálykodása nagy mértékben megingatta a királyi hatalmat és tekintélyt
és sokkal erősebb lett a főnemesség
hatalma. Valóságos birtokarisztokrácia fejlődött ki, amely nyakára ült
nemcsak a parasztnak, de a köznemesnek is.
Igazi megváltás volt az öreg
királyra a jótevő halál. Kedves fia,
Béla meghalt 1269-ben és István fiában, aki követte a trónon (12701272), annyira nem bízott, hogy amikor érezte halálát, nejét és özvegy
leányát, Anna hercegnőt a cseh király
oltalmába ajánlotta. Megtört szívvel,
keseredett lélekkel halt meg Margitszigeten, 1270. május 3.-án leányának, a később szentté avatott Margitnak karjai között.
Varga József
ny. tanító
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Elzártuk az utcai kutakat
Bár igen kellemetlen rossz híreket közölni, de néha mégis elkerülhetetlen. Az aktuális
gazdasági helyzetre való
tekintettel Érsemjén Község vezetői kénytelenek
voltak úgy dönteni, hogy
elzáratják a falu ivóvízhálózatára kötött utcai
kutakat. A döntés meghozatalára több körülmény
is hatással volt. A probléma gyökere a 2009-2010
évben, országos szinten
végbemenő gazdasági
visszaesés. A regresszióra hivatkozva a kormány
több megszorító intézkedés meghozatalát követeli az önkormányzatoktól,
melyek lényege a lehető

legtöbb kiadás csökkentése. Szintén a gazdasági
helyzetre hivatkozva nem
csak, hogy kevesebb
pénzt utaltak ki a közigazgatási intézményeknek, de már a jóváhagyott, sőt a kiutalt összegekből is vontak vissza.
Összegezve, Érsemjén
jóval kevesebb pénzből
gazdálkodhat, mint eddig.
Az utcai kutak
fogyasztását mindeddig
nem a lakosság felé
számláztuk tovább, nem
a fogyasztókkal fizettettük ki az ezek működtetésével járó költségeket.
Mivel a fentiekben megnevezett okokból az ön-

kormányzat költségvetése
igencsak megzsugorodott
két lehetőség közül választhattunk. Az egyik
lehetőség az lehetett volna, hogy az utcai kutak
üzemeltetésének költségeit a fogyasztókra hárítjuk, vagyis a falu azon
lakosaira, akik a vizet
lakásaikba bekötötték.
Viszont nyilvánvaló,
hogy nem azok a személyek használják a közkutakat, akiknek az udvarán, házában csapból folyik a víz, hanem azok,
akik mindeddig nem kötötték be a vezetékes vizet otthonaikba. Ez a
megoldás nagyon igazságtalan lett volna, figye-

lembe véve, hogy a fogyasztóknak ebben az
estben mások helyett kellene fizetniük, olyan személyek, családok helyett
akik az ivóvíz hálózat
működtetéséhez semmivel sem járulnak hozzá.
Mivel nem állt és nem áll
szándékunkban igazságtalan döntések meghozása, elkerülhetetlen volt az
utcai csapok, közkutak
csapjainak elzárása.
Köszönjük az
érintettek megértését, természetesen, amint lehetőség adódik, a csapokat
majd újra üzembe helyezzük, kérjük legyenek türelemmel!

Bánházi Tibor emlékkupa
Október 16.-án
egy baráti hangulatú kupa
zajlott az érsemjéni sportcsarnokban. Baráti, hiszen a résztvevői egy barátjuk emlékére gyűltek
össze játszani, a fiatalon
el h un yt fu t bal li s t a,
Bánházi Tibor emlékére.
A kupán csak
meghívott csapatok vet-
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tek részt, a meccsek körmérkőzés rendszerben
zajlottak le, a bírók Perényi József és Bánházi
Miklós voltak. Négy csapat mérte össze futball
tudását: a Sasok, a Bihari
Napló Baráti Társaság, az
FC Demetrend és az Old
Boys.
Az kisdöntő és a

döntő mérkőzések után a
következő sorrend alakult
ki:
1. FC Demetrend
2. Sasok
3. Bihari Napló Baráti
Társaság
4. Old Boys
A meccsek után
szokásos „harmadik félidő” közben került sor a

kupák és az oklevelek
ünnepélyes átadására.
A szervezők szeretnék az emlékkupát hagyománnyá változtatni és
egy hosszabb, több csapatot számláló bajnoksággá alakítani, ezzel színesítve Érsemjén sport
rendezvényeit.
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Megújul az érsemjéni református templom
Egész biztosan
nem kerülte el az
érsemjéniek figyelmét,
hogy a folyó évben számos felújítási munkálat
folyt a református templomban. Mivel a falak
igen salétromosak voltak,
kezdetben a nedves vakolat egy részét kellett eltávolítani a (bizonyos magasságban) a templom
külső és belső oldalán. A
felújítást végző munkások a levert vakolatot
helyestesítették, emellett
a templom belsejét
glettelték- és festették ki.
A külső vakolat javítását
követően a bádogtető,
ennek karbantartási munkái kerültek a figyelem
középpontjába.
Természetes,
hogy a munkálatok költ-

ségeinek jelentős részét a
gyülekezet kellett biztosítsa, de nem illik megfeledkeznünk a támogatókról sem.
Az anyaországi
Szülőföld Alap 500.000
forinttal (mintegy 7.500
lej), míg a Bihar Megyei
Tanács 10.000 lejjel járult hozzá templomunk
megszépüléséhez.
Támogatóinknak
a megköszönjük a segítséget, a gyülekezetnek
pedig a munkálatok folytatása során tanúsított
türelméért és megértéséért mondunk köszönetet.
Kereszturi Lajos
főgondnok

Bogdánffy zászló Érsemjénben
Október 3.-án, vasárnap a szentmise keretében adták át a Bogdánffy zászlót az érsemjéni római katolikus templomban.
A vértanú püspök
Isten
szolgája
Bogdánffy Szilárd, a kommunizmus áldozatává vált,
vértanú püspök boldoggá
avatására készül a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívő sokasága.
Ezen előkészületi programok keretében, vasárnapról vasárnapra, más-más
plébánia templom ad otthont egy hétig a külön
ezen alkalomra készült
Bogdánffy Szilárd zászlónak, mely tudatosítja a
helyi egyházközségekben
a boldoggá avatás eseményének jelentőségét és kitüntető mivoltát, a nagyváradi egyházmegye életében.
Így
érkezett
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Érsemjénbe
is
a
Bogdánffy zászló, melynek így egy hétig, a helyi
római katolikus templom
ad otthont. A vasárnapi
szentmise keretében Győrfi József kerületi esperes
adta át a zászlót Borsi Imre Lóránt helyi plébános-

nak, kiemelve a boldoggá
avatás előtt álló vértanú
püspök erényes életét,
mely nemcsak a papoknak, hanem minden hívő
embernek példaértékű és
követendő kell, hogy legyen.

Imakilenced
A szentmise végén Borsi
tisztelendő imakilencedre
hívta meg a helyi egyházközséget, hogy így kérjék
a vértanú püspök közbenjárását a Mindenhatónál.
Borsi Imre Lóránt
római katolikus plébános
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Templombúcsú Barantón
Október 3.-án, vasárnap 13 órától tartották a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére felszentelt,
Érsemjénhez tartozó barantói római katolikus templom búcsúünnepét.
Kis egyházközség jeles
ünnepe
A napsütéses időjárás is kedvezett a kis
egyházközség e jeles ünnepének. A helyi, illetve
a környező településekről
érkező hívek zsúfolásig
megtöltötték az istenházát. Az ünnepi szentmise
elején Borsi Imre Lóránt
plébános köszöntette a
megjelenteket:
Duma
Sándort, érseléndi görög
katolikus esperest, Szabó
Ervint, a nagyváradi
Szent László gimnázium
lelki igazgatóját, a szentmise főcelebránsát és
szónokát, valamint az
ünnepségen
résztvevő
híveket.
Megteremni a békét
Szabó Ervin tisztelendő prédikációját a
templom védőszentjének
Lisieux-i Kis Szent Teréz
halálos ágyán kimondott
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szavaival kezdte, miszerint, ha férfinak született
volna,
akkor
biztos
Krisztus papja lett volna,
azért, hogy a békességet
és az örömhírt hirdesse
az emberi szíveknek. A
béke és az örömhír, ezt a
két gondolatot vezette
végig beszédében a tisztelendő. „Kérjük a mai
napon e tomplom védőszentjének közbenjárását,
hogy képesek legyünk
családjainkban
megteremni a békét, s az evangélium örömhírét, a szeretet üzenetét eljuttatni
minél több emberhez.” –
imádkozott az ünnepi
szónok.
Szeretetvendégség
A szentmise végén a helyi plébános megköszönte a paptestvérek, illetve
a hívek szolgálatát, akik
mind hozzájárultak ez
esemény ünnepi fényé-

hez. A záró áldást köveBorsi Imre Lóránt
tően pedig, a távolabbról római katolikus plébános
érkezett vendégeket szeretetvendégség fogadott a
plébánia ebédlőjében.
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Az iskola és a család kapcsolata
Megkezdődött a 2010-2011
-es tanév. A gyermekek benépesítették az osztálytermeket. Javában
folyik az oktató-nevelő munka. A
munka hatékonyságának fő feltétele az iskola és a család közti jó
együttműködés. Napjainkban erre
valóban nagy szükség van, mert a
tanulók így pozitívabban viszonyulnak a tanuláshoz és az iskolában folyó tevékenységekhez.
Minden pedagógusnak tudnia kell, hogy mennyire fontos a
szülőkkel való foglalkozás, sőt
nem is lehet közreműködésük nélkül jól nevelni. Erre a tanulók reagálnak legelőször. Kezdik jó tulajdonságaikat megmutatni: jobban
tanulnak, a tanórákon pedig másként viselkednek. A szülők pedig,
ha kimutatják a nevelők iránti
megbecsülésüket, akkor ezzel növelik a pedagógusok tekintélyét a
tanulók előtt. Szüleik példájára ők
is jobban tisztelik nevelőiket.
A jó kapcsolat hatására a
szülők is őszintébben tárják fel
nevelési problémáikat a nevelőnek, gyakrabban fordulnak hozzá
tanácsért. A beszélgetések során a
nevelő számos olyan dolgot tud
meg, amit felhasználhat a hibák
megelőzésében és orvoslásában.
Ezzel még jobban meggyőződik
arról, hogy milyen fontos tudni,
hogyan nevelik a szülők gyermekeiket. Például, ha a gyermek otthon szófogadatlan, visszafelesel,
és ezért a szülő szidja, dorgálja,
akkor elfásul és minden nevelői
hatás lepereg róla. Vagy, ha a szülő csak eteti, ruházza, a gyermek
magányosnak érzi magát, nem
szeret otthon lenni. Viszont, ha ez
a gyerek az iskolában sem kap
szeretetet nevelőitől, akkor az iskolában sem fogja jól érezni magát, innen is elvágyik. Ezért van
nagy szükség a kapcsolattartásra,
nehogy a pedagógus is elkövesse
ugyanazt a nevelési hibát, amit a
12

szülő már elkövetetett.
Ahhoz, hogy a nevelők
megteremtsék a családokkal való
együttműködést, azaz a gyermek
közös nevelésének feltételeit,
szükséges, hogy helyesen foglal-

lalkozni a családi neveléssel. Az
iskola nevelő munkáját a családnak kell kiegészítenie, elmélyítenie. A szülők tulajdonképpen a
pedagógusok munkatársai. A pedagógia tapintatot igényel. Fölé-

Az érsemjéni iskola egyik osztályának diákjai
kozzanak a szülőkkel is. A foglalkozás nem lehet öncélú, sem formális. Közös erővel meg kell
szüntetniük a nevelési hibákat és
javítaniuk kell a gyermek otthoni
viselkedését. Igaz, hogy sokszor
küzdeniük kell, de nem szabad
meghátrálniuk, feladni a reményt.
Az együttműködésben a
pedagógusnak kell kezdeményeznie, mivel ez a gyermek érdeke.
Pedagógusok között sokszor elhangzik, hogy éppen azok a szülők
nem járnak szülőértekezletre,
akiknek gyermekével a legtöbb
probléma van. Feltevődik a kérdés, köteles-e akkor a pedagógus
továbbra is törődni az ilyen szülőkkel, akik a legcsekélyebb érdeklődést sem mutatják az iskola
iránt? Igen, mert nem a család
ilyen vagy olyan magatartása a
döntő, hanem a gyermek. Mivel a
gyermek személyiségfejlesztése a
szülőktől is függ, ezért fontos fog-

nyeskedéssel, felelősségre vonással, parancsolgatással, követelőződéssel, megszégyenítéssel nem
lehet eredményt elérni.
A tapasztalat az mutatja,
hogy a rendszeres munka lehet
eredményes, állandó és tartós
mindkét részről. Manapság már
sok szülő akad, aki részt akar venni a nevelésben, nem csak az
anyák, de az apák is. Ez biztató,
mert eddig nem sok apa jelent meg
a szülőértekezleten, sőt még otthon is az anya fogadta a családlátogató pedagógust. A családlátogatások célja éppen az, hogy felmérje a családi nevelést, amit öszszekapcsol majd a gyermek megismerésével.
Összegezve: nagyon nagy
szükség van az iskola és a család
közötti együttműködésre éppen a
gyermek érdekében.
Varga Piroska
ny. tanítónő
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Mese a fekete tulipánról
Egyszer volt, hol
nem volt, volt egyszer
egy kert. A kertben virágtündérek laktak. Minden virágra más és más
tündér vigyázott. Minden
tündér szoknyája, olyan
színű volt, mint annak a
virágnak a szirma, amelyiken lakott. Az egyik
tavasszal, a tulipántündérek szokásos bálja előtt,
nagy volt az izgalom a
kertben. – Hallottátok,
hogy ősszel ültettek fekete tulipánt? – kérdezte
a rózsaszín szoknyás tulipán tündér. – Nagyon
kíváncsi vagyok rá, sohasem láttam még fekete
szoknyát! – Hát azt most
sem fogsz, mondta a sárga szoknyát viselő tündér – mert én nem hiszem, hogy fekete színű
lesz a szoknyája. Talán
sötétlila, vagy sötét bordó, de fekete az semmiképp! – Honnan tudod
ezt ennyire biztosan – méltatlankodott a rózsaszínszoknyás tündér. – Onnan, hogy fekete virágok,
nincsenek. Amit feketének neveznek a kertészek, az mindig csak valami sötétebb színt takar. Majd
nézzétek meg, ha nekem nem hisztek. – mondta határozottan a sárga szoknyás tündér és elsietett.

Színezd ki!

Nagy volt a várakozás. És egyszer csak a távolban, feltűnt a fekete szoknyás virágtündér. Földig
érő fekete szoknyája sötéten suhogott, egyszerűen gyönyörű volt, ahogy elhaladt az ágyást szegélyező apró fehér virágok előtt. A színes szoknyás virágtündérek irigykedve bámulták. – Nézzétek
meg, még hogy ez nem fekete – kiáltott fel elégedetten a rózsaszín szoknyás tündér. – Várjál csak
amíg közelebb ér – szólt a piros, mert ő már látta…
Ahogy közelebb jött a fekete szoknyás tündér és a napfény megcsillant a szoknyáján, már tisztán
lehetett látni, hogy az bizony nem fekete. Bársonyos sötétlila színben pompázott, ahogy odalépett a
meglepett többi tündérhez, és kedvesen köszönt. – Sziasztok. Tudom, hogy azt hittétek én a fekete
tulipán tündére vagyok ezért a szoknyám fekete színű lesz. Az én tulipánom igazi neve azonban
Éjkirálynő. Azért, mert a színe olyan, mint a csillagok nélküli, éjszakai égbolté. Igaza van a sárga
tulipán tündérnek, fekete virágok nincsenek, csak olyanok, akiknek nagyon sötét színűek a szirmaik. Mint nekem. Nézzétek csak meg! – mondta és vidáman forogni kezdett hosszú szoknyájában.
Erre a többi tulipán is elkezdett pörögni, és nevetve táncoltak a kertben körbe-körbe a színes tulipánok között.
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Halottaink:
Az ısz jegyében
Nagy Juliánna
élt 87 évet
Lucan Constantin
élt 74 évet
Furău Maria
élt 65 évet
Nyika Irén
élt 89 évet
Pál László
élt 58 évet
Nyugodjanak békében!

Újszülöttek:
Daróci Lóránd
Rézműves Attila-Bogdan
Șorban Mihaela
Bozga Zoltán
Crecan Kevin Alex Ahim
Farkas Patrik Erik
Simon Emil Elemér
Gombos Alesia Diana
Böszörményi Patrícia Larisa
Bilibók Roland Tamás
Balog Sándor András
Bacro Anita Carmen
Marosan Raul Ioan
Szánti Krisztián
Böszörményi Izabella Éva
Böszörményi Ervin József
Farkas Valentin István
Gratulálunk!

Házasságot kötöttek:
Szabó Imre és Gerő Tünde
Kiss Csaba és Vég Mónika
Stéfán Zsolt és Boda Mária
Sok boldogságot kívánunk!

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármesteri
Hivatal, Balázsi József polgármester
Érsemjén tel: 0259/356172
Szerkesztő bizottság: Varga József,
Csorba Sándor
Számítógépes szerkesztés: Csorba
Sándor
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI
TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL
Készült az Europrint nyomdában. A
nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a felelősséget!
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Az ősz sok szépséget és kulináris élvezetet hoz
magával. Lehet kirándulni, élvezni az enyhe napsütést. Finom ételeket készíthetünk gombával, gesztenyével, szőlővel, sütőtökkel. Készíthetünk még birsalmasajtot, szőlős rétest és szilvás süteményeket.
Használjuk ki az utolsó finomságokat, akár közvetlen
fogyasztásra vagy befőzésre.
Több mint száz fajta olyan növény van, amelyik termeszthető konyhakertben, erkélyen vagy a lakásban. Ezek semmiféle külön gondoskodást nem
igényelnek. A konyhai illatos füvek nem erős fűszerek, mindennapos használatuk elősegíti az emésztést,
jó közérzetet biztosít és hozzásegít az egészséges táplálkozáshoz.
Az ételek készítése során, ha frissen nem használjuk fel az összes hajtást vagy levelet, akkor ezek
alkalmasak lesznek arra, hogy szárított állapotban eltegyük télire. Összehasonlíthatatlanul jobb lesz az
aromájuk, mint amit a boltokban árulnak. A tárkony
finom ízt ad a mártásoknak, sülteknek. Étvágygerjesztő, segíti az emésztést, vizelethajtó hatású. Lakásban világos, hűvös helyre tegyük (konyhaablak) és
mérsékelten öntözzük. Mindig a legfiatalabb leveleket és hajtásvégeket használjuk ízesítéshez és díszítéshez.
Igaz, a befőzések, eltevések időszaka lassan lejár, de én mégis ide írom egy kedvenc, finom savanyúságom receptjét. Tudom sokan ismerik, de hátha nem mindenki.
2,5 kg káposzta
1 kg paprika
1 kg uborka
0,5 kg hagyma
4 evőkanál só
20 dkg cukor
0,6 l (6 dl) ecet (lehet kevesebb is)
1 mokkáskanál szalicil
1 mokkáskanál borkénpor
A hozzávalókat összevágjuk, egy nagyobb edénybe tesszük, másnapig hagyjuk érni, majd üvegbe

Varga Piroska
ny. tanítónő

