
 

   

A TARTALOMBÓL: 
 
Emlékezés az 1848-as szabad-
ságharcra 
Március 18-án emlékeztünk meg 

az 1848-as szabadságharc ese-

ményeiről. 

(3. oldal ►) 

 

Újabb sikert aratott a nép-
tánccsoport  
A semjéni Ezüstperje néptánc-

csoport tagjai közül sokan szere-

peltek az osztatlan sikert arató, 

„Fényességes csillag” című elő-

adásban 

(4. oldal ►) 

 
A 2011-es évben sem maradt el 
az Idősek Karácsonya 
A szeretet ünnepén ismét a figye-

lem középpontjába kerültek köz-

ségünk korosabb lakosai 

(9. oldal ►) 
 

 A feltámadott Krisztus szólt így 
Tamáshoz, a hitetlenkedő tanítványhoz. 
Húsvéthoz közeledve mi magunk is vá-
gyunk arra, hogy az ünnep fényei be-
aranyozzák a mindennapjainkat. 
A húsvét lényege, hogy a feltámadott 
Krisztust megtapasztaljuk, aki ma is 
erősíteni akar bennünket, hogy higy-
gyünk Őbenne. 
 Nem szabad a húsvétot helyette-
sítenünk sem a természet tavaszi meg-
újulásával, sem a locsolkodás hagyo-
mányának a kiélésével. 
 A húsvétban Isten próbára teszi 
a hitünket, hogy hisszük-e a feltámadást 
saját életünkre nézve vagy inkább ezen 

a téren hitetlenkedünk!? 
Egy biztos: Krisztus feltámadt húsvét hajnalán! Az ige világosan beszél 
erről és boldognak nevezi azt az embert, aki nem látja Őt és hisz Benne. 
A húsvéti hit itt kezdődik: nem látom Őt földi szemeimmel, de hiszek 
Benne és szolgálom Őt. 
 Évszázadunk nagy betegsége amitől az egész világ retteg és tar-
tózkodik, a rák, mely egyre több áldozatot követel. Egy kórház falán 
mégis a következő felirat található: ”A ráknak korlátai vannak, nem tudja 
megbénítani a szeretetet, nem tudja összezúzni a reményt, nem tudja el-
pusztítani a hitet, nem tudja felemészteni a békességet, nem tudja lerom-
bolni a bizalmat, nem tudja megölni a barátságot, nem tudja kizárni az 
emlékeket, nem tudja elnémítani a bátorságot, nem tudja megtámadni a 
lelket, nem tudja megrövidíteni az örök életet, nem tudja elfojtani a szel-
lemet és nem tudja csökkenteni a feltámadás erejét”. Elgondolkodtató, 
nagyon igaz és megfontolandó. Nem az a fontos, hogy milyen gondok-
ban élünk, hanem, hogy van-e hitünk? 
Isten adjon mindannyiunknak áldott húsvétot! 

Csáki Márta 
lelkésznő 

Jelige: 
Béke, csend, érző szív, öröm, bátorság, szív és hit – kell-e 
több neked? 
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod, 
Beteljesíti azt a kívánságod. 

„Boldogok akik nem látnak  
és hisznek”Jn.20,29b 
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Érsemjén minden évben 
kétszer emlékezik az 1848-
as szabadságharc hőseire. 
Októberben Kazinczy La-
josról, a 15. aradi vértanú-
ról külön emlékezünk meg, 
míg március 15-én, a ma-
gyarság egyetemes ünnepén 
felidézzük a forradalom 
eseményeit, fejet hajtva a 
rendkívüli esemény hősei 
előtt. 
 Ebben az évben 
Érsemjén egy, több, mint 
25 személyt számláló kül-
döttsége részt vett a márci-
us 15-én, a Bihar megyei 
RMDSZ szervezet által 

Nagyváradon megrendezett 
megemlékező ünnepségen. 
Emiatt már nem nyílt lehe-
tőség az ünnep ugyanezen a 
napon történő, helyi meg-
szervezésére. Ebből kifo-
lyólag az ünneplők Semjén-
ben, március 18-án, vasár-
nap gyűltek össze a Fráter 
Lóránd Művelődési Otthon-
ban. 
 Az ünnepséget Ba-
lázsi Józsefnek, Érsemjén 

polgármesterének beszéde 
nyitotta, aki, miután kö-
szöntötte az egybegyűlte-
ket, március 15. szerepéről 
beszélt, kiemelve az össze-
fogás és az egyetértés fon-
tosságát. Aztán párhuzamot 
vont az 1848-as problémák 
és napjaink társadalmi és 
gazdasági gondjai között. 
Március 15. legfontosabb 
üzeneteként az egyetértést 
és a közös cselekvést emel-
te ki: „Van közös akara-
tunk, és együtt tudjuk, hogy 
milyen életet akarunk él-
ni… … Azt akarjuk, hogy 
legyen béke, szabadság és 

egyetértés.” 
 Ezt követően, a 
Bihar Megyei RMDSZ 
szervezet nevében Borsi 
Imre Lóránt intézett beszé-
det az ünneplőkhöz. Foly-
tatva az előző felszólaló 
gondolatmenetét, kifejtette, 
hogy szerinte csak egy csa-
pat, egy erős közösség az, 
amelyik képes nagy dolgo-
kat alkotni, kiharcolni. Ez-
után a megyei RMDSZ 

szervezet Kaláka program-
járól beszélt, amelyik, mint 
ezt Borsi kifejtette, szintén 
a magyar közösség megerő-
sítésének célját szolgálja. A 
továbbiakban kiemelte, mi-
lyen fontos volt a múltban 
és mennyire fontos napja-
inkban is az Isten, a haza és 
az emberek szolgálata, még 
akkor is, ha manapság ez a 
nézet egyre inkább a hátér-
be szorul. Végezetül Isten 
áldását kérte a magyarokra 
és Érsemjénre. 

 A következőkben 
a z  E z ü s t p e r j e 
néptáncssoport ünnepi mű-
sorát csodálhatták meg a 
jelenlévők. Az idén, eltérve 
az eddig megszokott hagyo-
mányoktól, egy modern, 
fiatalos műsort adtak elő. A 
rock- és a népzene elemeit 
ötvözve a prózai elemekkel 
egy dinamikus, táncos elő-
adással tették még meghit-
tebbé az emlékezés perceit. 
A táncosokat a semjéni is-
kola diákjai követték a szín-
padon, akik műsorát az is-
kola igazgatónőjének, Kiss 
Katalinnak ünnepi beszéde 
vezette fel. A fiatalok furu-

lyán játszottak ’48-as dalo-
kat, majd színvonalas ver-
ses- és prózai darabokkal 
tarkított kóruselőadással 
állítottak méltó emléket 
március ifjainak. 
 A műsorokat köve-
tően az ünneplők a központi 
parkban álló Kazinczy La-
jos fejfához vonultak, hogy 
megkoszorúzzák az 1848-as 
hős emlékművét. A Bihar 
Megyei RMDSZ szervezet 
nevében Borsi Imre Lóránt, 
az érsemjéni RMDSZ nevé-

ben Kereszturi Lajos szer-
vezeti elnök helyeztek el 
koszorúkat. Az Érsemjéni 
Református Gyülekezet 
nevében Csáki Márta tiszte-
letes asszony koszorúzott, 
az Érsemjéni Önkormány-
zat képviseletében Balázsi 
József polgármester és Ti-
már Sorin alpolgármester 
koszorúztak, míg a Bihar 
Megyei Cserkész Ifjúsági 
Szövetség részéről Munká-
csi Zsombor és Fórián Dá-
vid cserkészek helyeztek el 
koszorút. 
 

Csorba Sándor 

Március 15.-i ünnepség Érsemjénben 

„Van közös akaratunk, és együtt tudjuk, 

hogy milyen életet akarunk élni… … Azt 

akarjuk, hogy legyen béke, szabadság és 

egyetértés.” 
Balázsi József 

„...csak egy csapat, egy erős közösség az, 

amelyik képes nagy dolgokat alkotni, ki-

harcolni.” 
Borsi Imre Lóránt 

Az Ezüstperje néptánccsoport előadása 

A fiatalok lelkes, szép előadást mutattak be 
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M árcius hónapban 
három előadást 
láthatott a közön-
ség Nagyváradon 

a Szigligeti Színházban, Fényes-

séges csillag címmel. A nagysza-
bású produkcióban mintegy hat-
van táncos szerepelt Bihar megye 
különböző településeiről. 

A misztériumjáték Nagy-
várad alapítójának, Szent László 
királynak állított emléket, aki 
hazája és népe hős védelmezője,  
a kereszténység bajnoka volt. Az 
előadás a 820 éve szentté avatott 
László király ismert legendáját 
elevenítette fel és vitte színre. 

Az Ezüstperje, a Nyíló 
Akác néptánccsoport férfitagjai-
val  karöltve alakították 
(összesen tizennégyen) a kunok 
seregét. Igazi kihívást jelentett 
csoportunk számára ez az elő-
adás, hisz a pogány kunok szere-
pébe kellett bújni. Ebben már 
nemcsak a tánctudásunkra, ha-
nem színészi vénára is szükség 

volt. Emberileg egy olyan nép-
csoportot kellett alakítani, akik a 
legenda szerint nemcsak harcba 
szálltak a magyarok ellen, de 
meg is gyalázták őket.  

A nagy közönségsikert 
aratott produkció rendezői továb-
bi előadásokat terveznek, melyek 
időpontjai május hónapra vannak 
kitűzve nagyváradi, illetve debre-

ceni helyszínekkel. 
Megragadva az alkalmat, 

ezúton is szeretnék gratulálni 
táncosaimnak helytállásukért, 
kiváló hozzáállásukért és nem 
utolsó sorban köszönöm a szülők 
támogatását.  

 
Sütő Szabolcs  

Misztériumjáték az Ezüstperje néptánccsoport férfi 
tagjaival.  

A díszőrség bevonulása 

Fogságban a magyar  

Portyázás a magyar vitéz körül  
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M ájus első vasárnapja 
Anyák napja, az anyá-
ké, akik életet adnak. 

Az anyaság fogalmához ezért kö-
tődik szorosan a szépség, az erő és 
szeretet, a féltő ragaszkodás, a 

gyöngédség, az áldozatvállaló 
odaadás. Ezen a napon másképpen 
csengenek a szavak, fényesebbek 
a tekintetek, vallani képes egy szál 
virág, és sokat mond egy szótlan 
simogatás. 
 A gyermeki szeretet, a nem 
lankadó ragaszkodás megmarad 
otthonnak, elringató altatódalnak, 
gőzölgő vacsora illatának, bizton-
ságos ölelésnek, hívogató szülő-
földnek. Az anyák mindig haza-
várnak, megbocsájtanak, a mesz-
szeségbe figyelnek és megérzik 
gyermekük jövetelét. Fáradt moso-
lyuk mögül előbújik fiatalkori üde 
kacagásuk, mert az anyáknak 
nincs koruk. 
 Ezen a napon az édesanyá-
kért dobban a szívünk, még akkor 
is, ha már csak egy néma hant em-
lékeztet rá. Az óriási veszteséget, 
amit magunkban hordozunk, talán 
enyhíti az a tudat, hogy amíg 
élünk, ő bennünk él tovább: min-
den mosolya, hangjának melegsé-
ge és minden, amit tőle kaptunk. 
Sírjára letehetünk egy szál virágot, 
gondolatban átölelhetjük, s még az 
sem szégyen, ha közben könnye-
zünk. 
 Íróink, költőink is nagy-
nagy szeretettel vallanak az édes-
anyjukról. Az anyák így lesznek 

az erkölcsi értékek, az emberiség 
letéteményesei. Hiszen követésre 
méltó magatartásukkal ajándékoz-
zák meg gyermekeiket, fényt, me-
leget, reményt lopva szíveikbe. 
 Mindezekért az édesanya 
semmit nem vár. Nem vár hálát az 
álmatlan éjszakákért, a nehéz 
gyötrelmes évekért, csak arra vár, 
hogy szeressék. 
 S, ha majd elmúlik az ün-
nep, az anyák napja, még nagyon 
sokszor mondhassuk hálát adva: 
Istenem, köszönöm az édesanyá-
mat! 
 

Varga Piroska ny. tanítónő  
 

Anyák napi gondolatok 

Anyák napján  
 
Mai napon az emlék-fátylak 
Úgy szétolvadnak, mint a hó 
S kacagó gyermekmúlt ködéből 
Elém aranylik nagyanyó. 
Ezüst fején kendőt viselt ő 
Kezében csörgött olvasó - . 
Ő maga volt: a Tiszta Lélek, 
Hűség, ő maga volt: a Jó! 
Ő tanított meg az imára 
S olvasásra a Biblián. 
Kulcsot adott a Mesevárhoz, 
S hajót az Óperencián. 
Ő volt a Hold a mi egünkön, 
sok-sok éjszakán… 
s a drága Nap, - mely nappalunkat 
Ragyogta be: - az volt anyám! 
Én ma kedves, jó Nagyanyónak 
Viszek virágot, harmatost, 
A Sírjánál mondok köszöntőt, 
Hogy az égben is hallja most! 
Köszönöm néked Nagyanyókám 
A sok mesét, a száz csodát! 
Köszönöm a sok szép emléket, - 
S köszönöm néked: Anyukát!  
 

K. Tóth Levente  

A legszebb kéz  
 
Amikor bölcsőmet ringatta, 
Altatódalt dúdolgatva, 
hűs kezével homlokomon, 
könnyű csókkal az arcomon, 
álmom igazgatta. 
 
Míg aludtam, Ő dolgozott, 
Sok-sok áldozatot hozott, 
Szorgos keze szaporán járt, 
Igényeim sokaságát, 
soha nem vitatta. 
 
Nem volt szentebb kívánsága, 
Én voltam az imádsága, 
Egészségét, boldogságát,  
Félretette sok-sok vágyát, 
Mindet értem adta. 
 
Ám, ahogy az évek múltak 
Szép kezei eltorzultak, 
Bársony bőre simaságát, 
Álmatlan éjszakák számát, 
Soha nem siratta. 
 
Legszebb kéz, az anyám keze, 
Most is, ha simogat vele, 
szeretete mérhetetlen, 
a Jóisten kedvel engem, 
Hogy őt nékem adta.  
 

László Magdolna  
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Az erdőket, mezőket hó borította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból. 
     – Alszol még? – suttogta szomszédjának az egyik fűszál. 
     Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt: azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott 
is, mert éppen azt álmodta, hogy harmatcseppben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De szomszédja ha-
mar visszaterelte a valóságba: 
     – Miért mosolyogsz? 
     – Nem a szellő hív játszani? 
     Erre elnevette magát a füvecske. 
     – Jól mondod! Mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi 
rólunk ezt a vastag fehér dunyhát! 
     A másik fűszál csak most tért magához. 
     – Ah! Hát még mindig hótakaró alatt vagyunk! Még min-
dig nem láthatjuk az eget, a napsugarat! 
     Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart 
fordulni. 
     – Aludjunk inkább! Legalább szépet álmodunk! 
     – Ne aludj! – suttogta a másik – Nézzük meg, mi van a vi-
lágban. 
     – Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak, a 
nagy hótakaró alatt! Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem 
tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól. 
     De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben. 
     – Meg kell keresnünk a módját! 
     – De hogyan? 
     Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszó-
lalt: 
     – Én már kitaláltam! 
     Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott. Aztán meg-
kopogtatta a földet. 
     – Fölébresztem a föld alatt alvókat – mondta titokzatosan. 
     – Hallják is azok! Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól. 
     De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nemsokára aztán mozgolódást 
vett észre a föld alatt. Megörült a kis fűszál. 
     – Jó reggelt – kiabált jó erősen. – Kialudtátok magatokat? 
     A hóvirág még zsenge zöld csíraágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt ál-
mos hangon: 
     – Ki az, mi az?! 
     – Fűszálacska! – volt a válasz. 
     Megörült a hóvirágcsírácska, egyszerre víg lett. 
     – Hát ti már fölébredtetek? Akkor én sem leszek rest! – kiugrott csíraágyacskájából, bimbófejét nekifeszítette a 
földnek, s egyszeriben ott állt a fűszál előtt. Boldogan ölelték meg egymást. 
     – Csakhogy itt vagy! – mondogatták a fűszálak. 
     Igen ám, könnyű volt a jó puha földből kibújni – gondolta az első fűszál. – De hogyan lehet a nehéz hótakaró 
fölé kerülni? 
     – Te voltál az egyetlen reményünk – mondta a másik fűszálacska. – Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és 
hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni: van-e 
már meleg napsugár. 
     A hóvirágbimbócska nem kérette magát, hiszen neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvi-
rág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk: 
     – Jaj de fényes a napvilág! Jaj de szép az ég! 
Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte langyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A 
két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nemsokára ott álltak ők is a szabad ég alatt. 
     – Most már nemsokára jön a szellő is – mondta az első fűszálacska a szomszédjának. 
     – És akkor úgy lesz, mint ahogyan álmodtam – válaszolta a másik füvecske –, harmatcseppben fürdöm, s napsu-
gárban szárítkozom. 
     A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordította. 

A hóvirág (Zelk Zoltán meséje nyomán) 
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A  Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség is csat-
lakozott ahhoz a cserkész akcióhoz, melynek célja, 
hogy Karácsony ünnepére lehetőleg minél több 

templomba, egyházközségbe eljutassa a betlehemi lángot. 
Így hát december 24-én kora reggel autóba ülve, Nagyvá-
radról indultak a BICSISZ „lánghordozói”. Úticéluk Bihar 
megyei kisvárosok, falvak templomai volt, így érkeztek meg 
Érsemjénbe is. 
A cserkészeket, helyi plébánosok, parókusok fogadták, akik 
a templomokba helyezték el, a Jézus születési helyéről érke-
zett szeretetlángot. Borsi Imre Lóránt szövetségi elnök el-
mondása szerint a Betlehemből érkezett láng biztosan bera-
gyogja templomaink karácsonyi ünnepeit, de ennél még 
fontosabb, hogy tudjuk szívünkbe zárni ennek a lángnak 
üzenetét, Istennek felénk forduló szeretetét, és ezt nemes 
egyszerűséggel elfogadva tudjuk továbbadni szeretteinknek, 
embertársainknak.  
 

Borsi i Imre Lóránt 

Farsangoltak a cserkészek is.  

A z érsemjéni 2.sz. 
Kazinczy Lajos 
cser kés zc sa pat 
első alkalommal 

rendezett farsangi mulatságot 
tagjai számára. A résztvevő-
ket Munkácsi Zsombor helyi 
cserkészparancsnok köszön-
tötte, külön kiemelve Borsi 
Imre Lóránt szövetségi elnö-
köt, aki a rendezvény fővéd-
nökeként volt jelen. Majd 
sorra felvonultak a jelmezbe 
öltözött kiscserkészek, akik 
közül többen kis előadással 
is készültek. A jelmezes fel-
vonulás alkalmával látható 

volt többek között űrlény, 
mennyasszony, cowboy, 
maffiózó, doktornő, angyal, 
fantom, lovag stb. Mindezek 
után a szórakozásé és a táncé 
volt a főszerep. A jó hangu-
latú farsangi mulatságról a 
különböző sütemények mel-
lett a farsangi fánk sem hiá-
nyozhatott. A mulatság vé-
geztével a jelenlevők meg-
egyeztek abban, hogy jövőre 
ismét megrendezik a cserké-
szek farsangi mulatságát. 

Borsi Imre Lóránt 

Lánghordozó cserkészek  

A nagyböjt kezdete előtti hétvégén az érsemjéni cserkészek is farsangi mulatságot rendeztek. A 
szombat délután kezdődő rendezvénynek a helyi kultúrház adott otthont.  

A betlehemi láng a semjéni katolikus templomban 
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A z érsemjéni 2. 
sz. Kazinzcy 
Lajos cserkész-
csapat tagjai-

nak egy része madáretető-
ket készített egy heti cser-
készfoglalkozás keretében. 
A 6. cserkésztörvény taní-
tása szerint “a cserkész sze-
reti a természetet, jó az ál-
latokhoz és kíméli a növé-
nyeket”. 
Ennek szellemében állt 
neki a lelkes csapat a ma-
dáretetők barkácsolásához. 
Otthonról hozott alap-
anyagból készültek az ötle-
tesebbnél ötletesebb ma-

dáretetők. Majd ezek elké-
szülte után Munkácsi 
Zsombor helyi parancsnok 
vezetésével, az etetőkkel, 
madáreledelekkel felszerelt 
cserkészek az Érsemjén 
melletti erdőbe indultak 
portyára. A fákra elhelye-
zett etetők biztosan meg-
könnyíti majd a környéken 
telelő madarak élelem ellá-
tását, s valószínű, hogy 
énekükkel meghálálják az 
értük vállalt munkát. 
 

Borsi i Imre Lóránt 
  

Már csak fel kell szerelni az etetőket 

Madarakról gondoskodnak a cserkészek 

Ú 
gy tartja a néphit, hogy 
újév napján nem szabad 
kiadni a házból semmit, 
mert akkor egész évben 

javaink távoznak és nem gyara-
podnak. Annál inkább örvendetes 
kapni. Ha hihetünk ezeknek a 
szokásoknak, akkor az érsemjéni 

iskola előtt igen szerencsés, gaz-
dag év áll, hiszen január hónap-
ban új, sárga színű mikrobusszal 
gazdagodott tanintézményünk. 
Immáron két mikrobusz boldog 
tulajdonosainak tudhatjuk magun-
kat, köszönve ezt a megyei tanfe-
lügyelőségnek, a megyei RMDSZ 

gondoskodásának, valamint az 
érsemjéni polgármester közbenjá-
rásának. 
 

 
Kiss Katalin 

igazgatónő 

Újévi ajándék iskolánknak 

Az új busz nagy segítséget jelent az ingázásban 
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Z sigmond személyében 
(1387-1437) új uralkodó 
család került a magyar 
trónra: a Luxemburg-

család. Második fia volt IV. Károly 
német császár- és királynak. Gyer-
mekéveit a magyar, majd a lengyel 
udvarban töltötte, mint Mária jegyese 
és Lengyelország jövendőbeli kirá-
lya. Vidám, eleven eszű, kedves, 
megnyerő viselkedésű, nagyművelt-
ségű ifjú volt, így a lengyel urakkal 
hamar megkedveltette magát. Ami-
kor Magyarországra visszajött, az 
özvegy királyné megváltozott politi-
kája miatt, tartózkodással fogadták, 
mert közelebbről nem ismerték. Ti-
zenkilenc éves volt, amikor megkoro-
názták és nem jó körülmények közt 
kezdte meg az uralkodást. Alig hozta 
haza feleségét Budára, a délvidéken 
kitört a forradalom. Hosszas küzde-
lem után azonban sikerült leverni a 
lázadó urakat. 
 Közben jött a nagy veszede-
lem, a török hódítás fenyegette az 
országot. Ez a veszedelem nem volt 
ismeretlen előtte és éppen a délvidéki 
lázadás akadályozta abban, hogy 
nagy haderővel vonuljon a törökök 
ellen. Azok pedig folyton nyomultak 
előre, 1392-ben elérték a magyar ha-
tárt. A keresztyén hatalmasságokkal 
való törekvése meghiúsult. Bármerre 
fordult mindenütt ellenségre talált. 
Az országban nagy volt a zűrzavar, 
jövedelme jóformán semmi nem volt. 
Ezért meggondolatlanul zálogosította 
el nemcsak családi vagyonát, hanem 
az ország egyes részeit is, néhányszor 
megütközött a törökkel, de félbe kel-
lett szakítania a hadakozást a felesége 

halála miatt. A török pedig kihasznál-
ta a kedvező alkalmat, elfoglalta Ha-
vasalföldet és betört az országba. Er-
re már a keresztény hatalmasságok is 
megmozdultak, mert nyilvánvaló lett, 
hogy Magyarország segítsége nem 
csupán az ő érdeke. A pápa keresztes 
hadjáratot hirdetett, az országban is 
hatalmas magyar sereg verődött ösz-
sze, jött a segítség mindenfelől: Ve-
lence, Anglia, Vencel német és cseh 
király (Zsigmond testvére), a Habs-
burgok, a görög császár, Fülöp bur-
gundi herceg. Ezek mind pénzzel és 
hadsereggel támogatták a királyt. Így 
90 ezer főre becsülték a szövetséges 
hadat, 140 ezerre a törököt. Ez a két 
haderő bolgár területen, Nagy Niká-
poly közelében, 1396 szeptemberé-
ben csapott össze. Zsigmond király 
maga vezette a szövetséges hadat, ez 
azonban nemcsak számban, de fegye-
lemben sem mérkőzhetett meg a tö-
rök sereggel. Szörnyű harc volt ez, 
elestek a legjobb vitézek ezrei. A 
törökök fényes győzelmet arattak, 
maga a király egy dunai hajón mene-
kült Konstantinápolyba. Egy eszten-
dei bolyongás után került haza. 

Szerencsére a török nem 
használhatta ki a nikápolyi győzel-
met, meg kellett elégednie kisebb 
betörésekkel, mert Timur kán vad 
mongoljaival elfoglalta Kis-Ázsiát, 
és halálos csapást mért a törökökre. 
Ekkor lett volna alkalma Zsigmond-
nak, hogy kiverje az országból a törö-
köt, de ehhez sem ereje, sem szeren-
cséje nem volt. A pápa nemhogy se-
gítette volna, hanem nyíltan támogat-
ta Nápolyi Lászlót a magyar korona 
megszerzésében. Valósággal fellází-
totta a magyar papságot Zsigmond 
ellen, s megparancsolta a főpapság-
nak, hogy fosszák meg Zsigmondot a 
koronától. A nemesség nagy része hű 
maradt királyához, ezért a főpapság-
nak cselhez kellett folyamodnia. 
Gyűlést hívtak össze Óbudára, ahová 
felfegyverkezve mentek. A mit sem 
sejtő királyt meglepték a palotában és 
felszólították, hogy mondjon le. A 
királyt elfogták, fogságra vetették 
Visegrádon, a koronáról azonban 
nem mondott le. 

 

Zsigmond tizennyolc hónap 
után szabadult fogságából és fogadta 
a megtért bűnösök hódolatát, aztán 
eljegyezte Cilley Ulrik Borbála nevű, 
9 éves leányát. Cilley, mint idegen 
ember nagy szolgálatokat tett Zsig-
mondnak már a nikápolyi csatában. 
Ezenkívül sok hű embere volt még 
Zsigmondnak a főurak seregében: 
Stibor vajda, a Garayak, a Forgác-
hok, a Maróthyak, a köznemesség 
zöme. Ennek ellenére a rend nem 
állhatott helyre az országban, mert 
Bonifác pápa tovább lázított Nápolyi 
László érdekében. A főpapság nagy 
része Nagyváradon Szent László sír-
jánál szőtt összeesküvést Zsigmond 
ellen. A népet is bujtogatták az alsó 
papság útján. A nép nem mozdult és 
főpapok forradalmát leverték a király 
hívei. Ekkor már (1400) húsz éve 
Zsigmond volt Magyarország királya. 
Húsz évi izgalmas küzdelem után 
mondhatta el: a pártütésnek, a forra-
dalmaknak vége. Nagyon sok kárt 
okoztak az országnak ezek a forradal-
mak, de volt egy hasznuk: komoly 
férfivá edzették a királyt, és ha ret-
tentő küzdelmek árán tarthatta meg a 
koronát, meg is becsülte, sőt mindig 
többre becsülte a német császári ko-
ronánál is, amelyik később szintén a 
fejére került. 
 

Lejegyezte:  
Varga József ny. tanító 

Zsigmond és a török veszély 

A nikápolyi csata 

Nápolyi László 
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Idősek karácsonya 

Ö 
römre ad okot, 
hogy már évek óta 
beszámolhatunk 
községünk talán 

legszívhezszólóbb karácso-
nyi ünnepéről, az idősek 
karácsonyáról. Szintén jó 
hírnek számít, hogy az el-
múlt év utolsó hetében új-
ból sikerült kedveskednünk 
a község érett korú lakosai-
nak. Ez volt az önkormány-
zat ajándéka számukra. 
 Nemcsak az ünnep-
ség és ennek Karácsony 
körüli időpontja számít már 
hagyománynak, de a hely-
szín is, ami ezúttal is a Frá-
ter Lóránd Művelődési Ott-
hon volt. Eleget téve az Ön-
kormányzat meghívásának, 
2011. december 22-én, köz-
vetlenül a szeretet ünnepe 
előtt gyűltek össze a 65 év-
nél idősebb személyek, il-
letve az 50. házassági év-
fordulójukat ünneplő házas-
párok. Mire a vendégek 
megérkeztek, a művelődési 
otthon feldíszített díszter-
mében megterített asztalok 
várták őket. Maga az ün-
nepség Balázsi József pol-

gármester ünnepi beszédé-
vel indult. Ezt követően 
került sor az 50. házassági 
évfordulójukat ünneplő pá-
rok ajándékainak kiosztásá-
ra. 2011-ben Czirják József 
és Ilona, Tasi Lajos és Ro-
zália, Balog Mihály és 
Juliánna, illetve Cocerhan 
Gheroghe és Maria vehettek 
át egy-egy ajándékot. A 
pároknak felajánlott, 300 lej 
értékű pénzajándék mellett 
az ünnepelt hölgyek egy-
egy csokor virágnak, míg az 
urak egy-egy üveg pezsgő-
nek is örvendhettek. 
 Az ünnepség követ-
kező mozzanatként az egy-
házak szintén meghívott 
képviselői mondtak beszé-
det vagy adtak áldást a je-
lenlevőkre, köztük Csáki 
Márta református lelkész, 
illetve Sabău Radu ortodox 
és Duma Sándor görög-
katolikus plébánosok. 
 Természetesen eb-
ben az évben sem maradt el 
az ünnepi műsor, amit az 
Ezüstperje néptánccsoport 
tagjai adtak elő. A csoport 
tagjai ez után sem maradtak 

tétlenek: fáradhatatlanul és 
igen lelkesen segítettek a 
vacsora tálalásában, majd 
miután a vendégek távoz-

tak, segédkeztek az asztalok 
leszedésben és a rendrakás-
ban is.  

Csorba Sándor 

Az Ezüstperje néptánccsoport ezúttal is színvonalas előadással lépett fel 

A házigazda és az est vendégei 
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Halottaink: 
 
 

Belényesi Imre, Érsemjén - élt 65 évet 
Suciu Floare, Érkenéz - élt 62 évet 
Luczás Vasile, Érselénd - élt 59 évet 
Nagy József, Érsemjén - élt 81 évet 
Schwartz Andrei, Érselénd - élt 46 évet 
Boda Imre, Érsemjén - élt 49 évet 
Tasi Lajos, Érsemjén - élt 74 évet 
Kulcsár Gyula József, Érsemjén - élt 69 
évet 
Bende Mária, Érselénd - élt 79 évet 
Marhási Ilona, Érselénd - élt 74 évet 
Stéfán Rozália, Érkenéz - élt 79 évet 
Szász Sándor, Érsemjén - élt 80 évet 
Molnár Anna, Érsemjén - élt 81 évet 
Lovas Róza, Érselénd - élt 82 évet 
Kelemen Eszter, Érselénd - élt 93 évet 
Farkas Mária, Érsemjén - élt 76 évet 
Balog Anna, Érselénd - élt 84 évet 

Nyugodjanak békében! 
 

Újszülöttek: 
 
 

Nagy Gergő Ábel - Érsemjén 
Mondrut Mária, Érsemjén 
Bodnár Milán, Érselénd 
Moró Márton Liviu, Érselénd 
Suciu Jasmin Amanda, Érselénd 
Crecan Diana, Érkeznéz 
Daróczi Szebasztián Balázs, Érsemjén 
Rostás Aleax Remus, Érkenéz 
Nagy Viktória Melánia, Érsemjén 
Balog Melisa Monica, Érsemjén 

Gratulálunk! 
 
Házasságot kötöttek: 
 
 

Derecskei Sándor - Piko Gerogeta Valenti-
na, Érselénd 
Popa Călin Dumitru - Balazsi Mária, 
Érsemjén 
Balogh Ferenc - Farcas Irén, Érselénd 
Varga Csaba - Dascal Monica Ileana, 
Érselénd 
Ludász György - Boda Magdolna, 
Érsemjén 
Tasi László Csaba - Cservid Tünde Petra, 
Érsemjén 
Sok boldogságot  kívánunk! 

• A grízgaluska tésztájába tegyünk egy keveset belőle, puhább és köny-
nyebb lesz. 
• A rántott hús készítésekor a tojásba is tegyünk egy csipetnyit. 
• A bab, ha nem fő meg idejére, keveset adhatunk hozzá. 
• A tej, ha odakozmált, főzzük fel újra vele, hogy megszűnjön a kelle-
metlen mellékíze. 
• Függönymosáskor az öblítővízbe tegyünk egy evőkanállal, egy dara-
big áztassuk, majd terítsük ki. Olyan szép tartása lesz, mintha keményítet-
tük volna. 
• A leghatásosabb fogfehérítő szer. 
• Megszünteti a gyomorégést – egy kanál szódabikarbóna, egy deciliter 
víz, egy kiskanál ecet. 
• Nyitott zacskóval, ha a hűtőszekrénybe tesszük minden kellemetlen 
ételszagot közömbösít. 
• Bőrruhából kiszedi a tintafoltot. Bedörzsöljük vele, majd kikeféljük. 
Többször is megismételhetjük. 
• Csökkenti a viszketést szúnyog- vagy csaláncsípés, akár kiütés esetén 
is. 
• Kezünkről a halszagot is eltüntethetjük, ha bedörzsöljük vele. 
Háziállatainknak is kitűnő száraz sampon. Az állat bőrét négy-öt válasz-
téknál behintjük vele, mintha fürdetnénk. Hatásos! Csak ne feledjük el 
kikefélni!  

Az ecet is hasznos lehet 
• A háztartásunkban, ha nincs otthon bútortisztítószer, könnyen segíthetünk 
magunkon. Féldeci ecetet teszünk egy liter vízbe. Az ecet fényesít, visszaadja az 
eredeti színt. 

• A tisztítóvízbe keverjünk két evőkanál ecetet. Ezzel a keverékkel mossuk át a 
szőnyeget, ami így visszanyeri eredeti színét. 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármesteri Hiva-
tal, 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 felelőssé-
get! 

Érdekességek, hasznos tippek. 
Mennyi mindenre jó a szódabikarbóna!  

Apró tehéntúrós kifli 
 

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg margarin, 1 evőkanál cukor, 
liszt (amennyit felvesz). A szóráshoz porcukor és 1 tasak 
vaníliás cukor. Ezeket összegyúrjuk, kiflit formázunk. 

 
Csokis falatok 

Hozzávalók: a tésztához: 25 dkg kókuszreszelék, 25 dkg vaj vagy 
margarin, 25 dkg liszt, 8 dkg porcukor, 1 tojás 
a töltelékhez: 25 dkg vaj vagy margarin, 20 dkg porcu-
kor, 2 evőkanál kakaó, 2 tojás sárgája, 10 dkg dió 
a mázhoz: csokoládé, kókuszreszelék. 

Elkészítés: a lisztet a kókuszreszelékkel, a vajjal, a tojással és a cukor-
ral összegyúrjuk, majd kinyújtjuk 3 mm vastagra. Ebből karikákat 
szaggatunk, amiket tepsibe rakunk és 15-20 percig sütjük. A krém hoz-
závalóit alaposan keverjük össze és 2-2 tésztakarikát töltsünk meg ve-
le. A sütemény tetejét mártsuk csokoládéba, és szórjuk meg kókuszre-
szelékkel. 
 

Varga Piroska  
ny. tanítónő  


