
 

  

A TARTALOMBÓL: 
 
A falunapok margójára 
 
Rövid beszámoló a XIV. 
Érsemjéni Falunapok rendez-
vényeiről, fontosabb eseménye-
iről. (4. oldal ►►►) 

Fráter Lóránd emlékünnep 
 
A 140. éve született Fráter Ló-
rándra emlékeztek szülőfalujá-
ban a Falunapok rendezvénye-
in belül. (5. oldal ►►►) 

Iskolánk tevékenységei 
 
Tömör összefoglaló a Kazinczy 
Ferenc általános iskola tevé-
kenységeiről, iskolán kívüli 
nevelési programjairól, pro-
jektjeiről. (8. oldal ►►►) 

N em mindennapi élményben lehetett része annak, aki 2012. október 20-án részt vett 
a Bagamér és Érsemjén községek által szervezett részben hagyományos, részben 
rendhagyó Határrandevún. 

Az Érsemjéni Hírmondó már több ízben beszámolt arró l, hogy az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, illetve Magyarország és Románia kormányainak hathatós támogatásával ha-
táron átnyúló út épül a fennebb említett két település között. A projekt részleteire nem is 
kívánunk újból kitérn i, mindössze azért kívántuk felhívni rá a figyelmet, mivel az ú j, hatá-
ron átnyúló út avatóünnepsége egyben a projekt záró rendezvénye is volt. A kettős ünnep-
séget megkoronázta a két község barátságának mintegy jelképe, a Határrandevú. Ebben az 
évben a randevú nem a megszokott forgatókönyv szerint zajlott. Egyrészt nem a hagyomá-
nyos helyszínen, hanem az avatásra kerülő út határsávra eső szakaszán kapott helyett. Más-
részt a szórakoztató, ku lturális és sport programok zöme nem az államhatáron, hanem Ba-
gamér központjában zajlott le. 
A rendezvény a romániai időzóna szerinti délelőtt 11 órakor kezdődött. Bátran mondhatjuk, 
hogy szép számban gyűltek össze az érdeklődők, mindkét település méltóképpen képviselte 
magát.  
 A kíváncsiság, a fokozott érdeklődés érthető is, hiszen az egymástól 1920-ban 
mesterségesen eltépett falvak között az út megépülésével rés nyílott, ami Románia a schen-
geni övezethez való csatlakozásával valóságos híddá válhat. Másrészről szép számban je-
lentek meg  a két ország  hivatalosságai is, ami azzal magyarázható, hogy ebben a támogatá-

Nemzetközi utat avattunk 

(Folytatás a következő oldalon ►►►)  

JELIGE:  „Egy kincse van minden nemzetnek adva 
 Még azt megőrzi híven, addig él. 
 E kincs neve: az édes anyanyelv… 
 Nékünk e kincs volt századok során: 
 Múltunk, reményünk, jelenünk, 
 S mert benne élünk, kell hogy érte éljünk.” 

Jókai Mór  
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si programban, nyolc határ menti megyé-
ben ez az első olyan határon átnyúló út, 
ami már teljesen elkészült, és amelyiket 
már csak egy kedvező polit ikai döntés 
választja el a mindennapi használattól.  

Az ünnepséget Somogyi Sándor, 
a Bagaméri Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola aligazgatójának beszéde nyi-
totta, aki Cseke Attila RMDSZ szenátor-
nak adta át a szót. Cseke gratulált a kez-
deményezéshez, hogy Bagamér és 
Érsemjén már Románia uniós csatlakozá-
sát megelőzően határon átnyúló kapcsola-
tokat épített, amelyeket példaértékűnek 
tart, egy üzenetnek az Európai Unió felé. 
Reményét fejezte ki, hogy az út használa-
tát gátoló jogi akadályok a közeljövőben 
elgördülnek majd.  

A következő felszó laló Tasó 
László országgyűlési képviselő volt, aki a 
jelen lévők köszöntése után gratulált a 
polgármestereknek az elért eredményhez. 
A továbbiakban elmondta, hogy az 1920-
az, 1940-es és az 1970-es években el-
szenvedett sérelmekre gyógyírt kínált az 
két ország uniós csatlakozása, amely ik 
több síkon is számos jogi lehetőséget 
kínál a térség lakosai számára a múltbeli 
sebek kezelésére, akár közigazgatási 
szempontból is. Befejezésül békés együtt-
élést kívánt Európa népeinek, majd átadta 
a szót Szabó Ödönnek a Bihar Megyei 
RMDSZ szervezet ügyvezető elnökének. 
Szabó a projekt történetét, a még bizony-
talan kezdeteket elevenítette fel. Felhívta 
a figyelmet, hogy Bihar megye négy, 
hasonló projektje közü l ez az első, olyan 
eset, amely ikben az út átadásra kerül. 
Elmondta, hogy a politikusok feladata az 
olyan tevékenységek felkarolása, amely 
összeköti, közelebb hozza egymáshoz az 
embereket, a közösségeket. Hangsúlyoz-
ta, hogy mindenkinek azért kell fáradoz-
nia, hogy ne szétválasszuk, hanem hogy 
minél közelebb hozhassuk egymáshoz az 
embereket. A v íz, a  levegő, a térség nem 
szabható darabokra – hangsúlyozta – és 
kijelentette, hogy erős magyar közösség-

ként a jelen legi helyzetet tudomásul kell 
venni, azonban nem szabad beletörődni. 
Tettekkel és nem üres szavakkal kell elér-
ni, hogy az Érmellék, a  határ mindkét 
oldalán olyan térség legyen, ahonnan a 
fiatalok nem mennek el. Úgy vélekedett, 
hogy a Bagamér – Kenéz út megvalósítá-
sa egy olyan eredmény, amelyik ezt a célt 
szolgálja.  

A beszédek elhangzását követő-
en került  sor a jelképes átadásra, a két 
országot az ünnepség idejére szimboliku-
san elválasztó szalag elvágására. A nem-
zeti színű szalagokat Dr. Cseke Attila, 
Tasó László, Szabó Ödön, valamint Balá-
zsi József és orvos Mihály polgármeste-
rek vágták át.  

Az ünnepség további részében 
Balázsi József, Érsemjén község polgár-
mester szólalt fel. Elmondta, hogy hisz 
benne, az út átadásával történelmet ír-
tunk. Egyedinek tartja, hogy egy 25 km-
es határsávon október 20-án két határát-
kelő is működik Érsemjén adminisztrat ív 
területén. Megköszönte a támogatást az 
út megépítését támogató személyeknek, 
különösen Szabó Ödönnek. Reményének 
adott hangot, hogy az út hamarosan való-
ban bekerül a mindennapi használatba és 
a környék lakosságának hasznára válik 
majd. Utolsóként Orvos Mihály, Baga-
mér község polgármestere szólalt fel, aki 

felhívta a figyelmet arra, hogy bár szépek 
az eredmények, az ide vezető út nem volt 
egyszerű. Szintén köszönetet mondott a 
projekt megvalósításán fáradozó szemé-
lyeknek, vállalkozóknak. Kijelentett, 
hogy ezzel az úttal a közös munka nem ér 
véget, hiszen további terveik is vannak 
kulturális együttműködések terén. 

Az ünnepség a Bagaméri Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékeinek műsorával folytatódott, akik 
néptánc előadással kedveskedtek a jelen-
levőknek. Őket a szintén a néptánc műfa-
jában tevékenykedő, érsemjéni Ezüstper-
je néptánccsoport követte. A műsort kö-
vetően a bagaméri önkormányzat állófog-
dáson látta vendégül az ünnepség résztve-
vőit.  

Az ünnepség idején nem csak a 
határon, de Bagamérban is zajlottak tevé-
kenységek, hiszen az általános iskola 
sportpályáján bonyolították le az 
Érsemjén – Bagamér barátságos, labdarú-
gó bajnokságát.  

Az ebédszünetet követően a 
Bagamér központjában felállított színpad 
körül fo lytatódott az ünnepség. 15 órától 
a bagaméri isko la növendékeinek sokszí-
nű előadásai váltották egymást. Láthat-
tunk társasági- és néptáncot, de humoros 
szerepjátékokat is. A semjén iek részéről 
ismét az Ezüstperje lépett színpadra, 
akiknek sikerü lt a Kárpát-medence több 
vidékének táncait  megeleveníteni a je-
lenlévők előtt. A bagaméri Viszmajor 
együttes igazi, minőségi, élő rockzenével 
tett az ünneplők kedvére, a hatás nem is 
maradt el, az örökzö ld slágereket előadó 
Szuper Dáridó már jó hangulatú közönsé-
get talált a színpad előtt. Az általuk csak 
fokozott hangulat mintegy a tetőfokára 
ért a Desperado együttes pörgős, valóban 
jó hangulatú koncertjével. A minőségi 
műsorokkal jellemezhető ünnepséget 
tűzijáték zárta.  

Csorba Sándor 

A bagaméri iskola növendékeinek a határsávon előadott műsora  

Az útavató ünnepségre sokan voltak kíváncsiak 
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2 012. december 9-én 
parlamenti választá-
sok lesznek Románi-

ában. A kampányidőszak 

november elején kezdetét 
vette, és a választások előtti 
nap végéig tart. 
 A Bihar Megyei 

RMDSZ szervezet termé-
szetesen már közzé tette a 
hivatalosan elfogadott je-
löltlistáját. Ez összesen 13 
jelöltet tartalmaz, ebből 
kilenc jelölt a képviselői, 
míg négy a szenátori helye-
kért indul. Név szerint: 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Grim András, Bálind 
György-Mihály, Fenesi 
Tibor , Pe tő C s illa , 
Ambruzs Ferenc, Pásztor 
Sándor és Huszár István a 
képviselői testületbe kandi-
dálnak, míg Bíró Rozália, 
Ferkő Jenő, Szíjjártó József 
és Csúzi István a szenátori 
tisztségeket kívánják betöl-
teni.  
 A fent említett 
kampányrendezvények ke-
retén belül november 12-én 
a Szigligeti Ede Színtársu-
lat kíséretében Semjén mű-
velődési házába látogatott 

Cseke Attila képviselőjelölt 
is. Mint szinte minden láto-
gatása alkalmával, ezúttal 
is hozott valamilyen aján-
dékot az őt fogadó polgár-
mesternek. Mostani látoga-
tásakor tulipánhagymákat 
ajándékozott, melyeket a 
következő szavak kíséreté-
ben adott át: „A tulipán-
hagymákat általában szept-
ember elején ültetik. Mi 
jelképesen ültessük el eze-
ket a tulipánhagymákat 
december 9-én, olyan 
mélyre hogy legalább négy 
parlamenti mandátum nő-
jön ki belőlük a Bihar me-
gyei RMDSZ-nek.”  
 A beszédek elhang-
zása után a dísztermet telje-
sen megtöltő nézők a Tűz-
oltó című előadásnak ör-
vendhettek, melyet a már 
említett színtársulat muta-
tott be. 

Érsemjénbe látogatott Cseke Attila szenátor 

A legidősebb érsemjéni  

O któber 12-én községünk önkormányzata 
nem mindennap i leve let kapott. 
Jancsovits Valéria, a gödöllői székhelyű 
Fővárosi Idősek Otthonának munkatársa 

azzal kéréssel fordult hozzánk, hogy 100. születés-
napja alkalmából a község vezetősége köszöntse fel 
a szóban forgó idősek otthonának egyik lakóját. 
Mint a levélből kiderült, a születésnapos hölgyet, aki 
november 13-án ünnepelte születésének centenáriu-
mát Rosta Sándorné Kutasi Eszternek hívják, és 
édesanyja, illetve nagyszüle i Lacza néven 
Érsemjénben születtek. Jancsovits azt is elárulta, 
hogy Eszti néni gyerekként sokat járt Semjénben 
nagyszüleinél. 2008-ban Eszti néni egy, a semjéni 
református templomot ábrázoló fényképet kapott az 
idősek otthonának munkatársaitól, aminek rendkívül 
megörült.  
 Ezen felbuzdulva, Jancsovits Valéria levelé-
ben arra kérte Érsemjén polgármesterét, Balázsi Jó-
zsefet, hogy hivatalos oklevéllel szíveskedjen kö-
szönteni a (tudomásunk szerint) legidősebb 
érsemjénit. A kérésnek a polgármester úr természe-
tesen nagy örömmel tett eleget, a postázott oklevél 
pedig éppen idejében érkezett, hogy az idősek ottho-
nában tartott születésnapi ünnepségen az ajándékok 

közé rejthessék. Mint ez a későbbi levélváltásokból 
kiderült, nem csak Eszti néni, de az ünnepségen részt 
vevő gyermekei, Júlia és Sándor is igen meghatódtak 
a kedves gesztuson. Érzelmeiket az Otthon munka-
társai csak fokozták azzal, hogy Eszti néni életéről 
egy összeállítást készítettek, ugyanakkor megemlé-
keztek szüleiről is. 
 Mi csak gratulálni tudunk a kezdeményezés-
hez, Eszti néninek pedig ez úton is erőt, egészséget 
kívánunk! Isten éltesse! 

Csorba Sándor 

Rosta Sándorné Kutasi Eszter a 100. születésnapján 

Cseke Attila, az RMDS Z képviselőjelöl tje  
Fotó: www.rmdsz.ro 
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Beszámoló a XIV. Érsemjéni Falunapokról 
2012. augusztus 18-

19. között 14. alkalommal 
került megrendezésre 
Érsemjén község ünnepe, a 
falunapi rendezvénysorozat. 
Mint minden évben, a szer-
vezők ezúttal is igyekeztek 
minden igény számára prog-
ramot biztosítani. Ennek 
megfelelően a Semjénben 
tartózkodók egyaránt vehet-
tek részt sport, zenés, táncos 
vagy kulturális programo-
kon. 
 Míg az falunapok 
első napján, 18-án egyértel-
műen a szórakoztatásra he-
lyeződött a hangsúly, addig 
19. főleg kulturális progra-
mokban bővelkedett. Külö-
nösen nagy figyelmet fordí-
tottak Fráter Lórándra, f i-
gyelembe véve, hogy 2012-
ben születésének a 140. év-
fordulóját ünnepelhetjük.  
 A szombati progra-
mok két sportrendezvénnyel 
kezdődtek, a már hagyomá-
nyosnak számító labdarúgó 
bajnokság mellett az idén 
igazi újdonságnak számított 
(és egyébként számos érdek-
lődőt vonzott) a községünk-
ben első ízben megrendezett 
nemzetközi fogathajtó ver-
seny. A sporteseményekkel 
párhuzamosan a Népkertben 
a fiatalok, a gyerekek örül-
hettek a számukra rendezett 
programoknak. A hajdúbö-
szörményi Zöld Kör környe-
zetvédelmi profilú egyesület 
foglalkozó sátorral kedves-
kedett a semjéni ifjaknak, de 
a helyi iskola tanügyi káde-
rei is a kedvükre próbáltak 
tenni. Kézműves sátrat állí-
tottak fel, ezen kívül fánkot 
is sütöttek az érdeklődő ne-
bulóknak. Délután öt órától 
több, táncos jellegű program 
is várta a f iatalokat. Az első, 
interaktív program, a gyer-
mek-táncház volt, ezt követ-
ték a különböző gyermek-
tánccsoportok fellépései. A 
hangulat a továbbiakban is 
kitűnő marad, erről kezes-
kedtek az MM Pódium mű-

vészei, akik mindenki szá-
mára ismert, mindenki által 
kedvelt, örökzöld operett 
slágerekkel szereztek feled-
hetetlen perceket. A fülek 
kényeztetését követően a 
következő fellépők, a debre-
ceni Valcer Táncstúdió tán-

cosai a szemeket gyönyör-
ködtették. Koreográfiáik, 
előadásmódjuk és művészeik 
egyaránt minden kritikát 
kiállva vonták magukra a 
(nem csak férfi) nézők fi-
gyelmét. A TV képernyőkről 
már ismert, érmihályfalvi 
Hajdú Ikrek sziréni hangja a 
színpad felé vonzotta a néző-
ket, rajongókat. A főleg lírai 
dalokkal fellépő ikrek után 
igazi pörgést hoztak a szin-
tén mihályfalvi Play Time 
együttes if jai, akik a tőlük 
megszokott hozzáértéssel és 
lelkesedéssel zúzták a minő-
ségi rock zenét. Koncertjü-

ket hajnalig tartó disco kö-
vette. 
 A vasárnapi prog-
ram a hagyományok jegyé-
ben kezdődött. A lovas hívo-
gató után ünnepi felvonulás 
következett, majd szintén a 
hagyományoknak megfelelő-

en, a Népkertben ökumeni-
kus istentiszteletet mutattak 
be a falu lelkészei. Ugyan-
ezen a helyszínen, közvetle-
nül az istentiszteletet követő-
en hirdették ki a Legszebb 
porta verseny eredményeit 
is. Innen az ünneplők az em-
lékmúzeum udvarára vonul-
tak, hogy részt vehessenek a 
Fráter Lóránd emlékünnep-
ségen, amelyet külön cikk-
ben ismertetünk. Az esemé-
nyek a Kazinczy parkban 
folyatódtak, hiszen 
Érsemjénben a Kazinczy 
Ferenc emlékünnepség egy 
évben sem maradhat el. Ka-

zinczy szobra mellett Cseke 
Attila, (az RMDSZ szenáto-
ra), Derzsi Ákos (ugyanazon 
párt parlamenti képviselője) 
és (a megyei RMDSZ képvi-
seletében) Borsi Imre Lóránt 
mondtak ünnepi beszédet. 
Beszédeiket követően Szabó 
Imre előadásában hallgathat-
tuk meg Kazinczy A szabad 
Erdély című költeményét. A 
megemlékezést Kazinczy és 
Fráter szobrainak megkoszo-
rúzása zárta le.  
 A vasárnap délutáni 
programok kivétel nélkül a 
Népkertben zajlottak le. El-
sőként a falu óvodásai és 
kisiskolásai léptek színpad-
ra, színes, hangulatos tánco-
kat mutatva be (nem csak) a 
hozzátartozók nagy örömére. 
A néptánc-gála régi ismerő-
söket köszöntött Érsemjén 
színpadán: a házigazda 
Ezüstperje mellett felléptek 
Holtmaros és Érmihályfalva 
hagyományőrző tánccsoport-
jai is. A népi kultúrához 
szintén közel álló nótakon-
cert következett, Fráter Ló-
ránd születésének 140. év-
fordulójára emlékeztetve a 
jelenlevőket. A nézőtér jó-
kedvének igazán jót tett 
Zsók Levente humorista fel-
lépése, aki még azokat is 
nevetésre késztette, akik 
addig esetleg szomorkodni 
szerettek volna. A stand-up 
comedy előadás után modern 
táncokat láthattak az érdek-
lődők, majd az anyaországi 
sztárvendég, az Apollo 23 
pörgette tovább az fáradha-
tatlan közönség hangulatát. 
A főleg a lányok által ked-
velt fiúcsapatot a hazai 
Dreamers váltotta fel, kon-
certjük a hagyományos ün-
nep-záró tűzijátékig szóra-
koztatta a nagyérdeműt. Az 
utolsó rakéta fellövése után a 
még mindig szórakozni vá-
gyók visszamehettek a Nép-
kert fái közé, ahol hajnali 3-
kor vetettek véget a mulato-
zásnak.  

Csorba Sándor 

A fogathajtás nemcsak izgalmas, látványos is vol t 

A semjéni táncosok miden évben nagy sikert  aratnak  
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F ráter Lóránd, a neves nótaszer-
ző 1872-ben született a közsé-
günkben központi szerepet 

betöltő faluban, Érsemjénben. A 140 
éves, kerek évforduló megünneplésé-
re jó alkalmat kínált a XIV. 
Érsemjéni Falunapok rendezvényso-
rozata. Az augusztus 18-án, illetve 19
-én lezajló ünnepségsorozat második 
napján, vasárnap két helyszínen is 
tisztelegtek a nótáskapitány emléke 
előtt: első ízben a Kazinczy Ferenc, 
Fráter Lóránd és Csiha Kálmán Em-
lékmúzeum udvarán, déli 12 óra után 
kezdtek gyülekezni az ökumenikus 
istentiszteltről érkező érdeklődők. 
Másodízben, vasárnap késő délután, a 
Népkertben felállított színpad előtt 
hallgathattak meg a Kovász nótazene-
kar kíséretével, Kiss Géza és felesé-
ge, Kiss Lívia előadásában egy, több 
mint egy órás időtartamú nótakoncer-
tet.  

Az emlékmúzeum udvarán 
gyakorlatilag meglepetés várta a 
résztvevőket, hiszen érkezésekor még 
senki sem tudta, hogy a múzeum 

munkatársai két, Fráter Lórándhoz 
kapcsolódó emléket készítettek az 
alkalomra. Az ünnepség Fráter Ló-
ránd két nótájának eléneklésével kez-
dődött, a fentebb már említett előadók 
tolmácsolásában. Ezután Balázsi Jó-
zsef polgármester köszöntötte a részt-
vevőket, majd Gavrucza Tibor, nyu-
galmazott székelyhídi lelkipásztor 
vette át a szót, aki beszédében a Frá-
ter Lóránd budapesti ravatala mellett, 
Ravasz László református püspök 
által elmondott szavakat idézte fel, 
melyben Ravasz Mózes és Fráter kö-
zött húzott szemléletes párhuzamot. 
Utána Csorba Sándor, az emlékmúze-
um munkatársa szólt a jelenlevőkhöz, 
ecsetelve, hogy milyen körülmények 

között készült el az ünnepi alkalomra 
a Fráter Lóránd által előadott nótákat 
tartalmazó dupla CD. Kiemelte, hogy 
a projektben különösen fontos szerep 
jutott az anyagi erőforrásokat biztosí-
tó Érsemjén Önkormányzatának és az 
Imago Média Kft.-nek, de nem kevés-
bé az 1910 és 1928 között megjelent 
eredeti gramofonlemezek tulajdono-
sának, a budapesti Kiss Gábor Zoltán-
nak is. Nem nélkülözhették a szintén 
budapesti Kurutz Márton segítségét 
sem, aki az előbb említett úrhoz ha-
sonlóan semmilyen igényt sem tá-
masztott a több mint 20 gramofonle-
mez digitalizálási munkálatiért. Kö-
zös ismerősüknek, Berkes László 
hangmérnöknek is az adósai marad-
tak, ugyanis ő sem fogadott el semmit 
a hanganyag digitális restaurálásáért 
cserébe. A hanglemezek eredetének 

bemutatását követően az ünneplők 
meghallgathattak egyet a CD-ken 
rögzített 41 felvétel közül.  

A nóta elhangzását követően 
Csorba bemutatta a másik meglepe-
tés, egy Fráter Lórándot ábrázoló 
olajfestmény történetét. Mint szavai-
ból kiderült, 1905-ben Endrei Sándor 
festőművész, Fráter kedves barátja 
készített egy életnagyságú festményt, 
amelyik Frátert ábrázolta és amelyik 
képnek alkotója az Őszi rózsa címet 
adta. Ez a festmény  – sajnálatos mó-
don – eltűnt, azonban fennmaradt róla 
egy fekete-fehér fénykép, mely alap-
ján Fastus József, nagykárolyi szüle-

tésű, ma Németországban élő festő-
művész az évfordulós ünnepségre 
újrafestette a képet. A portrét az 
érsemjéni, Kazinczy Lajos nevét vise-
lő cserkészcsapat két tagja leplezte le. 
Ezt követően Csorba ismertette, hogy 
a képen Fráter a Marosvásárhelyi IX. 
Huszárezred egyenruháját viseli, 
amelyiknek Fráter a tagja volt. Ennek 
megfelelően ábrázolták vörös nadrág-
ban, illetve sötétzöld zubbonyban. A 
80x100 cm nagyságú vászonra festett 
olajfestményt az érsemjéni emlékmú-
zeum Fráter Lóránd emlékszobájában 
lehet megtekinteni, ahol a múzeum 
támogatói a CD-hez is hozzá juthat-
nak.  

Cs. S. 

140 éve született Fráter Lóránd 

Balázsi József  polgármester üdvözli a résztvevőket 

A CD és borítója 

Fráter újrafestett portréja 
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Emlékezés az aradi vértanúkra 

K azinczy Lajos tölgyfából fa-
ragott emlékművét 2010. 
októberében avatták fel a 

semjéni emlékmúzeum udvarán. Sem-
jén polgárai azóta évi rendszeresség-
gel ezen a helyen emlékeznek meg az 
1848-as szabadságharc 15. vértanú-
ként emlegetett hőséről. Nem történt 
ez másként az idén sem. Mivel Kazin-
czy Lajos kivégzésének évfordulója 
nem minden esetben esik hétvégére, 
így a szervezők 25.-hez legközelebb 
eső vasárnap rendezik meg az ünnep-
séget. Ennek megfelelően, ez alka-
lommal október 21-én (vasárnap) tar-
tották meg a mára már hagyományos-
nak mondható ünnepséget.  

Szintén hagyománynak szá-
mít, hogy az emlékművet saját költsé-
gein felállító Krajczáros Alapítvány 
ké pvis e lői Szé kes fe hé r vá rr ól 
Érsemjénbe utaznak, hogy tiszteletü-
ket tegyék a legnagyobb áldozatot, a 
vértanúságot vállaló hős előtt.  

Az ünnepség a díszőrség be-
vonulásával kezdődött, majd Balázsi 
József, Érsemjén polgármestere üdvö-
zölte a résztvevőket és mindenkinek 
megköszönte, hogy részvételével tisz-
teletét teszi a szabadságharc hősei 
előtt, azt kérve, hogy még sokáig ne 
feledkezzünk meg azokról, akik áldo-
zatot hoztak a hazáért. Őt Németh 
István, a Krajczáros Alapítvány elnö-
ke követte. Ünnepi beszédében felhív-
ta a figyelmet, hogy az emlékművek, 
a tárgyiasult emlékek igen fontosak, 
de mit sem érnek, ha nem kötődik 
hozzájuk az emberi emlékezet. Külön 
kiemelte, milyen örömet jelent számá-
ra, hogy a fiatalok is megjelentek. 
Elmondta, hogy a szabadságharc min-
den hőse megérdemli, hogy nevéről 
megemlékezzenek. 

A továbbiakban Csáki Márta, 
érsemjéni református lelkész, illetve 
Nagy János, érsemjéni római-
katolikus plébános kértek áldást a je-
lenlevőkre és mondtak imát a szabad-
ságharc hőseiért. Csáki Pál apostoltól 
idézett igerészt, Nagy pedig Jézus 
szavait idézte fel, kiemelve az áldo-
zathozatal, az önfeláldozás mögött 
rejlő keresztényi szeretetet.  

A  kö ve tke ző k be n a z 
érsemjéni Ezüstperje néptánccsoport 
1848-as emlékműsorát tekinthették 
meg a résztvevők. A műsor érthető, 
kifejező szimbólumokkal elevenítette 
fel a szabadságharc fényes, de lesújtó 
pillanatait is. Különösen érzelemteliek 
voltak a hősiességre, a heroikus önfel-
áldozásra utaló jelképek. Szintén elis-
merést érdemel a rock- és a népzene, 
a néptánc ízléses ötvözése. 

Az utolsó fellépők a helyi 
Kazinczy Ferenc iskola diákjai voltak. 
Ahogy ezt az anyaországi vendégek is 
szóvá tették, érezhető volt a fiatalok 
fejlődése, akik évről évre egyre szín-
vonalasabb előadásokkal teszik tiszte-
letüket a falu kulturális rendezvénye-
in. A forradalmi dalok, szavalatok 
mögött szinte tapintható volt a több 
éves munka, gyakorlás. A fiatalok 

már nem csak énekeltek és szavaltak, 
de gitárral, furulyával is kísérték az 
előadásukat. Mindebben tagadhatatlan 
érdemei vannak Ghitea Angéla zene-
tanárnőnek és Csáki Márta lelkésznő-
nek, akik folyamatos zenei oktatásban 
részesítik az érsemjéni fiatalokat. A 
műsor irodalmi részéért pedig Kiss 
Katalin tanárnőt illetik dicsérő szavak. 

Az ünnepséget Kazinczy La-
jos múzeum udvarbeli emlékművének 
koszorúzása zárta. Az ünnepséget kö-
vetően a résztevők a római katolikus 
plébánia udvarára vonultak, hogy 
megemlékezzenek Simonyi óbesterről 
is. Alább közöljük a koszorúzók név-
sorát: 
- a székesfehérvári Krajczáros Alapít-
vány nevében Németh István, kurató-
riumi elnök, Havasi Imre és Börcsök 
Rudolf tagok 
- a Magyarországi 1956-os Vitézi Lo-
vagrend nevében vitéz Lánczy Lajos 
törzskapitány és vitéz Szutor Tibor 
- a „Pro Pátria” Alapítvány Simonyi 
Óbester Regionális Szervezetének 
nevében vitéz Felsőváradi Báró 
Emődy Dániel István elnök és Orosz 
László kuratóriumi tag 
- az Érsemjéni Református Gyüleke-
zet nevében Csáki Márta lelkésznő és 
Kereszturi Lajos főgondnok 
- az Érsemjéni Római Katolikus plé-
bánia nevében Nagy János plébános 
és Venkli András egyháztag 
- az Érsemjéni Kazinczy Ferenc I-
VIII. Osztályos Iskola nevében Nagy 
Mirella igazgatónő és Tămaș Éva 
óvónő, önkormányzati képviselő 
- Érsemjén Község Önkormányzata 
nevében Balázsi József polgármester 
és Timár Sorin alpolgármester 
 

Csorba Sándor 

Részlet az Ezüstperje néptáncegyüttes műsorából  

Iskolánk fiataljai színvonalas műsort mutattak be  
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Ünnepség Simonyi József huszárezredes emlékére 
2012. október 21-én, a Kazinczy 

Lajos emlékünnepséget követően 
jónéhány Érsemjéni lakos, a község hiva-
talos képviselői néhány anyaországi ven-
dég társaságában a római katolikus plébá-
niatemplom kertjében megemlékeztek a 
kortársai által a legvitézebb huszárként 
számon tartott katonáról, ugyanakkor 
Debrecen városának egyik kiemelkedő 
egyéniségéről, Simonyi óbesterről. A 
helyszín megválasztása nem volt véletlen, 
hiszen a Pro Pátria Alapítvány jóvoltából, 
a Partium számos magyar településéhez 
hasonlóan, Érsemjénben is a katolikus 
templom kert jében állítottak emléktáblát 
Simonyinak.  

Az ünnepség kezdeményezője 
ugyanaz a báró Emődy Dániel István, 
akinek fáradhatatlan munkálkodásának 
köszönhetően a Simonyi emlékmű 
Érsemjénbe is felállításra került. A fenti-
ek tükrében teljesen egyértelmű, hogy 
báró Emődy szavaival kezdődött az emlé-
kezés. Emődy elmondta, hogy életében 
arra a legbüszkébb, hogy van nyolc gye-
reke és ezeket a  magyarság szeretetére, 
történelmének ápolására nevelheti, hogy 
arra taníthatja őket, hogy legyenek büsz-
kék hőseikre, mint a 129 éve újratemetett 
Simonyira. Szavaival ugyanerre buzdítot-

ta a jelen levőket is, hiszen Simonyi pél-
dát mutatott minden magyar embernek, 
hogy nemcsak háborúban, de a béke évei-
ben is áldozatos munkával tehet nemzeté-
ért. Elmondta, hogy Kazinczy Ferenc 
leszármazottjaként maga is büszkén járul 
hozzá Simonyi emlékének ápolásához.  

Emődy beszéde után a reformá-
tus (Csáki Márta) és katolikus (Nagy Já-
nos) egyházak helyi képviselői mondtak 
rövid áhítatot a magyar nemzet hőseiért. 
A fohászok elhangzása után, Szabó Imre 
egy szavalattal idézte fel Simonyi emlé-
két. A választott vers mind előadója, 
mind szerzője, Borsi Imre Lóránt által is 
kötődik Érsemjénhez. Szavalatát követő-
en megkoszorúzták az óbester emléktáb-
láját, a következő sorrendben: 
- a Magyarországi 1956-os Vitézi Lovag-
rend nevében vitéz Lánczy Lajos – törzs-
kapitány és vitéz Szutor Tibor 
- a „Pro Pátria” Alapítvány Simonyi 
Óbester Regionális Szervezetének képvi-
seletében vitéz Felsőváradi Báró Emődy 
Dániel István elnök és Orosz László ku-
ratóriumi tag 
- az Érsemjéni Református Gyülekezet 
nevében Csáki Márta lelkésznő és 
Kereszturi Lajos főgondnok 
- az Érsemjén i Római - Katolikus Egyház 
nevében Nagy János plébános és Venkli 
András egyháztag 
- Érsemjén Község Önkormányzata nevé-
ben Balázsi József polgármester és Timár 
Sorin alpolgármester 

Csorba Sándor 

Jótékony célú, komolyzenei koncert Érsemjénben 

H a a község történetében nem is, de a Fráter Lóránd 
Művelődési Otthon életében egész b iztosan egyedülál-
lónak számító kulturális rendezvényen vehettek részt 

azok, akik  2012. november 10-én szombaton részt vettek a 
már említett helyszínen szervezett jótékonysági koncerten. A 
komolyzenei koncert  szervezője az Érmelléki Református Egy-
házmegye  esperese, Székelyhíd református lelkésze, Rákosi 
Jenő. A szervezők a koncert bevételeiből az Érmelléki Refor-
mátus Diakóniai központot kívánják segíteni.  
 A rendhagyó alkalom nem is maradt érdeklődés híjá-
ban, a 250 férőhelyes művelődési ház szinte teljes egészében 
megtelt. A 90 perces koncerten a következő melódiák csendül-
tek fel: 
1. W.A.Mozart: „Per questa bella mano” koncertária 
2. Vecsey Ferenc: Valse Triste 
3. R.Schumann: „Widmung” 
4. Fr. Poulenc: „Chemin is d’amour” 
5. H.W ieniawsky: Sherzo Tarantelle Op.16 
6. W.A.Mozart: „Don Giovanni” c. operából „La cidarem la 
mano...” duett  
7. Koen Dejonghe: Memo Holiday 
8. F.Loewe: “My Fair Lady” c. musicalből Eliza “Bed, bed I 
couldn’t go to bed” 
9. E.di Capua: „Maria” 
10. J.Brahms: 5. magyar tánc 
11. Bartók Béla: Este a Székelyeknél 
12. Bartók Béla: „Elindultam szép hazámbúl...” 
13. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - „Messze a nagy erdő” 

14. Kovács Béla: Velencei Karnevál 
15. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - „Egy a szívem, egy a pá-
rom” duett 
16. V.Monti: Csárdás 
17. E.d i Capua: „O sole Mio” 
18. Lehár Ferenc: „Olyan forró ajkamról a csók” 
19. Koen Dejonghe: Fusions of Wonder 
20. Draskóczy Lás zló : Korondi Táncok 
21. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - „Álom, álom, édes álom” 
duett 
22. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - „Te rongyos élet” duett 
 Az előadók pedig Oláh Boglárka (hegedű), Székely 
István (klarinét), Tasnádi Ferencz (ének – mélybariton), Tasná-
di Melinda (ének – s zoprán), Thurzó Zoltán zongoraművész 
voltak. 

Csorba Sándor 

Thurzó Zoltán zongoraművész 

Nagy János római katolikus plébános 
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B ár a gyerekek zöme a nyári vakáció idejére telje-
sen elfelejtette, hogy iskola létezik, a helyi tanin-
tézményeink vezetősége és munkatársai nem 
kizárólag pihenéssel töltötték a nyarat és az új 

tanév első hónapjait.  
 Időben a legtöbb áldozatot talán a Tudás alapú gaz-
daság nevet viselő projekt e-vakáció elnevezésű kezdemé-
nyezésén való részvétel követelt. Ezen a programon belül, 
szeptemberben tanügyi kádereinknek Szatmárnémetibe is el 
kellett utazniuk, hogy egy konferencián vegyenek részt. A 
fentebb említett, községünk kulturális értékeit bemutatni 
hivatott projektben Ari László, Vancu Mirela, Onet Oana, 
Gazsi Sándor és Nagy Mirella tanítók, illetve tanárok vettek 
részt.  
 Ezen kívül, az iskola számos interaktív programot 
szervezett a gyerekeinknek, iskolán kívüli tevékenységekkel 
nevelve őket olyan értékek ápolására, amelyek ismertetésére 
a tanórák nem nyújtanak lehetőséget. Ezen foglalkozások 
közül említést érdemelnek az Állatok napja, A nyelvek euró-
pai napja vagy a Ne feledjük gyökereinket címet viselők. 
Ezek lebonyolításában Onet Oana és Vanyó Kecskés Éva 
vállaltak kulcsszerepet. A Nagyszalontára, az Arany János 
múzeumba szervezett kirándulás véghezvitele Kiss Katalin 
magyar szakos tanárnő nevéhez köthető.  

 Az igazgatók Békéscsabára utazását követelte meg 
a Széchényi alapból finanszírozott, határon átnyúló prog-
ram, mely a Schola Europa nevet viseli, és amelyik a 
Ruhama alapítvánnyal együttműködésben valósul meg. A 
projekt célja olyan szakértők képzése, akik segíthetik a hát-
rányos helyzetű egyének társadalomba való beilleszkedését.  
 Látványos eredményeket mutattak fel iskolánk ta-
nulói Kazinczy Lajos októberi emlékműsorán is. Szavalatai-
kon kívül tiszteletet parancsol folyamatosan fejlődő énektu-
dásuk, illetve a furulya- és gitárjátékuk. Sikereikben orosz-
lánrésze van zenetanárnőjüknek, Ghitea Angélának, míg 
Kiss Katalin tanárnő a szavalatok gyakorlásában vállalt sze-
repet. 
 Szintén októberben kezdődött a Mesék szárnyán 
című vetélkedő, amelyre az alsó tagozatos diákok jelentkez-
tek. Az eddigi selejtezőkön a hat csapatból öt sikeresen to-
vábbjutott. A sikerekben szerepe van a gyerekek tanítóinak, 
Ari Katalinnak, Ari Lászlónak, Vanyó Kecskés Évának és 
Vasvári Katalinnak.  
 Reméljük, hogy hasonló s ikerekről, eredményekről 
számolhatunk be a tanév végén is, nem mindössze tanítva, 
de nevelve is a ránk bízott fiatalokat.  

Nagy Mirela 
igazgató 

Tevékenységek az iskolában 

A nyelvek európai napja alkalmából készített munka Csoportmunka ugyanazon rendezvényen belül 

Az Állatok napja alkalmából zajló foglakozás Kézműves sátor a Falunapon 
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A két Forintos 
 Mikor éntőlem egyszer kis 
iskolás koromban azt kérdezte öreg 
tanítóm, hogy mi szeretnél lenni, azt 
mondtam rá: 
- Forintos Gyurka. 
- Hát aztán miért szeretnél te Forin-
tos Gyurka lenni, mikor te Pajor Pal-
kó vagy? - nevetett tanítóm. 
- Azért, mert engem akkor szidnak 
meg otthon, ha nem tanulok, Forin-
tos Gyurkára pedig akkor haragsza-
nak, mikor tanul. 
Nem volt pedig ennek a fele se tréfa. 
Magam is ott voltam, mikor Forintos 
Gyurka eldicsekedett az apjának a 
szép írásával. 
- Ezt nézze meg, édesapám. Azt 
mondta a tanítóm, olyan az írásom, 
mint a metszés, lehet még belőlem 
íródeák is. 
Kevély Forintos Gergely haragosan 
lökte el maga elől az irkát. 
- Micsoda bolondság ez már megint? 
A Forintos Gergely fia nem szorult 
arra, hogy betintázza az ujját.  
No, akkor én nagyon szerettem volna 
cserélni Forintos Gyurkával, ráadásul 
még a nyeletlen bicskámat is neki 
adtam volna. 
Hanem akkor nagyon megsajnáltam, 
mikor engem bevittek a városba ta-
nulni, Gyurka meg otthon maradt 
malacot őrizni. Pedig még az édes-
apám is közbenjárt érte. 
- Vétkezik kelmed, Forintos uram, 
hogy azt a jó eszű gyereket elfogja 
az iskolából. 
- Elég az, ha írni-olvasni megtanult - 
dörmögött az öreg Forintos. - Ámbá-
tor annak sem veszi semmi hasznát. 
Az apja hírből se ismeri a betűt, 
mégis megsüvegeli még a földesúr 
is.  
S olyan kevélyen nézett apámra, 
hogy az arcába szaladt tőle a vér. 
Hanem azért csak úgy csendesen 
szólt: 
- No, no, Forintos uram, senki se val-
lott még azzal szégyent, amit tud. A 
kelmed fia se lenne azzal kisebb em-
ber, ha tudományt szerezne a gazda-
sága mellé. 
Ahogy így szót váltanak, éppen be-
nyitott az uraság Gáspár hajdúja, 
nagy tisztességtudással. Forintos 
uram fölfújta az ábrázatát, s nagy 

leereszkedve kérdezte: 
- No, mi jót hoztál, Gáspár? 
- Ezt a levélkét hoztam Forintos 
uramnak. Tessék elintézni, tisztelteti 
szépen az uraság. De úgy, hogy már 
ebéd után ott legyen. 
Forintos uramnak leesett az álla, de 
azért csak fölbontotta a levelet, s úgy 
tett, mintha olvasna. 
- Köszöntetem a nagyságos urat, 
mondd meg, hogy ebéd után a ma-
gam személyében ott leszek. 
Gáspár hajdú csak lekapta a fejét, 
aztán fölkapta az egyik kezét is, a 
másikat is, a szája elé tartotta mind a 
kettőt, de még úgy is kilátszott mind 
a harminckét foga, olyan jóízűt neve-
tett. Már a másik utcába is befordult, 
de még onnan is behallatszott a nagy 
jókedve. 
Az öreg Forintos úgy megmeredt, 
akár a kapubálvány. Mi lelhette ezt a 
vén embert? Kivette a zsebéből az 
összegyűrt levelet, kisimogatta a te-
nyerén, forgatta előre-hátra, de csak 
nem tudott vele mire menni. Utoljára 
odaintette a fiát: 
- No, tudós úr, most mutasd meg a 
nagy tudományod. Mi van ebben az 

írásban? 
Gyurka majd a bőréből bújt ki örö-
mében, ahogy a levelet olvasta. 
- Arra kéri az uraság édesapámat, 
hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat 
ebéd után. A városba akarnak menni, 
de megsántult az ostorhegyesük. 
Kevély Forintos Gergely a feje búb-
jáig elvörösödött, s olyan rengő lép-
tekkel ment a belső szobába, mintha 
ki se akarna többet jönni. De kisvár-
tatva csak kijött, s csöndesen megci-
rógatta a gyerek szöszke fejét. 
- No, fiacskám, vedd elő a kalamá-
rist. Van-e még benne tinta? 
- Van, apám - mondta a gyerek, s 
csodálkozva emelte apjára a szemét. 
- No, hozzad hamar, sebesen. Levelet 
írsz az uraságnak. Szépen engedel-
met kérsz, hogy délután nem adha-
tunk lovat, mert nekünk is szüksé-
günk van rá. Beviszlek a városba, 
beíratlak a nagy iskolába, hogy szé-
gyent ne vallj, mint az édesapád. De 
így írd ám, érted-e, tudós kis deá-
kom! 

Móra Ferenc 

Színezd ki! 
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A  várnai csata után az or-
szágban nagy volt a fel-
fordulás, s az igazi sze-
rencse az volt, hogy a 

török nem használta ki a várnai dia-
dalt. Ennek a fejetlenségnek az 1445-
i országgyűlés azzal akart véget vet-
ni, hogy a gyermek Lászlót feltéttele-
sen megválasztotta királynak, ha 
ugyanis Ulászló május 30-ig vissza 
nem tér és Frigyes császár pedig ki-
adja a gyermekkirályt és a koronát. 
Frigyes császár azonban sem a gyer-
mekkirályt, sem a koronát nem adta 
ki a kezéből. Így 1446-ban új ország-
gyűlést hívtak össze. Itt határozták el, 
hogy a király kiskorúságának idejére 
kormányzót választanak. Meg is vá-
lasztották Hunyadi Jánost és mellé 
egy tizenkét tagú országtanácsot, 
amelyiknek a fele köznemesekből 
állott. Királyi hatalommal ruházták 
fel azt az embert, aki az országnak 
legnagyobb embere volt abban az 
időben.  

Giskra, Cillei és más főurak 
tovább garázdálkodtak, még Hunyadi 
sem volt képes megfékezni őket. 
1448-ban újra felvette a küzdelmet a 
törökkel de csekély had követte Ri-
gómezőre. El is vesztette a csatát. A 
románok harc közben átpártoltak a 
törökhöz, maga Hunyadi is mentette 
életét. Életben maradt, de Brankovics 
György despota, akinél menedéket 
talált, fogságba ejtette és hatalmas 
váltságdíjért adta ki. 

A szultán elfoglalta Konstan-
tinápolyt, majd folytatta hódításait, 
Nándorfehérvár felé indult. Hunyadi 
akkor már nem volt Magyarország 
kormányzója. A király, V. László 
kifizette egy címmel: a besztercei 
grófsággal. De amikor egész Európát 
a török elleni rémület fogta át, ismét 
csak Hunyadit kérték fel fővezérnek, 
s elrendelték az általános fölkelést. 
Fej- és jószágvesztéssel fenyegették 
meg azokat, akik szükség esetén nem 
állnak hadba.  

Az igazság az volt: amikor II 
Mohamed 1456. július első napjaiban 
150 ezernyi sereggel, 300 ágyúval 
Nándorfehérvár alá érkezett és ost-
rom alá vette a várat, alig néhány 
főúr állt ki Hunyadi mellett. Az igazi 

segítség a lelkes sereg volt, amelyet 
Kapisztrán János ferences rendi barát 
toborzott parasztokból, diákokból és 
barátokból, akiknek vasvilla, kasza 
volt a fegyverük. Tanulatlan, fegyel-
mezetlen sereg volt ez. Ezekkel aratta 
hunyadi utolsó és legfényesebb győ-
zelmét a török felett. Utolsó győzel-
mét, mert a táborban kiütött ragályos 
betegségnek ő is áldozata lett. Ka-
pisztrán János karjai között lehelte ki 
lelkét, megáldván előbb fiait és utol-
só szavaival is lelkesítette a halálos 
ágya köré sereglett urakat a török 
elleni harcra. 

Ekkor nemcsak az országban, 
hanem az egész keresztény világban 
megszólaltak a harangok. Hirdették a 
nagy diadal örömét. Ez már nem so-
kat segített, de azért ünnepelt a ke-
resztény világ. A pápa még fejedelmi 
koronát is akart küldeni a törökverő 
hősnek. Elkésett vele: Hunyadi a 
nándorfehérvári diadal után 1456 . 
augusztus 11.-én Zimonyban meg-
halt. Holttestét a gyulafehérvári sír-
boltba helyezték el. Nándorfehérvár 
Hunyadi László kezén volt.  A király 
megijedt, félt hogy a Hunyadi család 
az ő életére tör. Ezért 1457-ben Bu-
dára hívta a két fiút. A fiúk meg is 
jelentek március 14-én, ahol elfogták 
őket és fogságba vetették. 

Az elfogatás híre nagy elége-
detlenséget váltott ki a magyarokból. 
Félreverték a harangokat és elindul-

tak a vitézek kiszabadítani a fiúkat. 
De ekkorra Giskra megszállta Budát 
cseh zsoldosokkal, akik visszaverték 
a magyar vitézeket. A király hirtelen 
valami bíróságot állított össze és az a 
bíróság halálra ítélte mind a két Hu-
nyadit. Március 16-án már végre is 
hajtották Hunyadi Lászlón a halálos 
ítéletet: a Szent György téren hóhér 
pallosa sújtott a daliás ifjú szép fejé-
re. Ezt a gyalázatosságot a király még 
nagyobbal tetézte, nyílt levélben gya-
lázta a nagy Hunyadi emlékét.  

Futótűzként terjedt el a meg-
döbbentő hír. Az utcák megelevened-
tek, a tömeg felháborodása zendülés-
hez vezetett. A katonaság szétverte a 
tömeget, de ezzel nem fojtották el a 
nagy felháborodást. Az a király, aki 
ezt a gyalázatosságot elkövette, nem 
maradhat a becsületes, nyílt jellemű 
magyar nemzet királya! S valóban, 
mikor országgyűlést hirdetett, hogy 
megbeszéljék a török elleni védeke-
zést, alig néhányan mentek el a gyű-
lésre. 

Forrongott az egész ország. 
Szilágyi Mihály zászlaja alá verődtek 
az elégedetlenek. Csaknem egész 
Erdélyt elfoglalta forrongó hazafiai-
val. Az özvegy Hunyadiné zsoldosai 
majdnem elfoglalták Budát. A Felvi-
déken is lázadás tört ki a király ellen. 
A gyáva V. László most is Bécsbe 
menekült, ahová magával vitte Hu-
nyadi Mátyást is. Bécsből Prágába 
ment, hogy megtartsa lakodalmát egy 
francia hercegnővel. Erre már nem 
került sor. Hirtelen megbetegedett és 
meg is halt. Állítólag Frigyes császár 
mérgeztette meg. 

Végre megszabadult az or-
szág ettől a szerencsétlen királytól.  
Felszabadult a nemzet is: követhette 
szíve vágyát, választhatott királyt 
kedve szerint. Az idegennel jól lak-
tak. Magyar királyt akart a nemzet, 
ezt meg is találta a nagy Hunyadi 
János fiában, Mátyásban. A szívét 
követte a nemzet, áldás fakadt elhatá-
rozása nyomán. Új, nagyszerű kor-
szak következett a magyar nemzet 
történetében: a nagy, a bölcs, az igaz-
ságos Hunyadi Mátyás királysága! 

Varga József 
ny. tanító 

Zsigmond és a török veszély (folytatás) 

V. László király 
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N éhány gondolatot szeretnénk meg-
osztani a kedves olvasókkal az 

Érsemjéni Református Egyházközség 
kórusának megalakulásáról és működé-
séről. 
 Ez év februárjában tartotta 
gyülekezetünk az imahetet, amikor is 
minden napon más lelkipásztor jött Is-
ten igéjét hirdetni a gyülekezetbe. Ezek-
re az alkalmakra néhány lelkes gyüleke-
zeti taggal együtt, egy szólamra énekel-
tünk egyházi énekeket. Ekkor még kó-
rusról egyáltalán nem beszéltünk. A cél 
és a belső törekvés az volt, hogy ez a 
lelkes kis csapat ne hulljon szét. Az 
imahét alkalmával pozitív visszajelzé-
sek érkeztek úgy a szolgáló lelkipász-
torok, mint gyülekezetünk részéről. 
Ekkor még körülbelül tizenheten vol-
tunk. Az imahét múltával hetente egy-
szer próbákat tartottunk. Felmerült a 
lehetőség, hogy készülődhetünk az egy-
házmegyei kórustalálkozóra, mely a 
júniusi hónapra lett meghirdetve. Ez a 
pont volt az, ami segítette a közösséget 
a kórussá formálódásában, mivel előt-
tünk állt egy cél. Tudva, hogy az egy-
házmegyei kórustalálkozón összeszo-
kott és gyakorlott kis- és nagy- kórusok 
vesznek részt, merész vállalkozásnak 
tűnt, hogy erre az időpontra felkészül-
jünk. De hála Istennek nemcsak a zenei 

fejlődés útján indulhattunk el, hanem a 
közösségé formálódásban is. A kórusta-
lálkozón már huszonhat taggal vehet-
tünk részt, s ekkorra már két szólamban 
szólaltattuk meg az énekeket. A találko-
zón való részvétel nagy hatással volt 
mindannyiunkra, különösen, azért, mert 
a zenei szakvélemények nagy örömmel 
és megelégedéssel fogadták munkánkat. 
Ez a szakvélemény, mely egyértelmű 
dicséret volt az énekkar felé, mondván, 
hogy ilyen rövid idő alatt homogén kó-
russá tudott formálódni, még inkább 
ösztönözte a közösséget a további tanu-
lásra. Egy vegyes kar formálása azért 
sem könnyű, mert különböző hangszínű 
korosztályokat kell összeilleszteni. 

Végülis ez tette széppé ezt a feladatot, 
hogy különböző korosztályok kezdtek 
el együtt dolgozni a fejlődés érdekében. 
Három generáció van jelen, ami színes-
sé teszi közösségünket. Gyülekezeti 
programok, ünnepek és más egyéb al-
kalmakon szolgál kórusunk. Immáron 
három- és négyszólamú kórusműveket, 
valamint kánonokat is előadunk, tesz-
szük mindezt Isten dicsőségére és gyü-
lekezetünk épülésére. Jelenleg összesen 
harminc tagot számlálunk, s a jövőben 
is szívesen látunk minden lelkes érdek-
lődőt! 

Csáki Károly 
ref. kántor 

Az Érsemjéni Református Egyházközség kórusáról 

A  közeledő ünnepi 
készülődésekre újsá-
gunk minden évben 

megpróbál néhány gyakorlati 
tanácsot adni. Az előző évek-
ben írtunk már a lakásdíszí-
tésről, az ajándékok csoma-
golásáról, finom ételekről,  
italokról és írtunk más né-
pek, országok ünnepi szoká-
sairól.  

Ünnepekkor vendég-
ségbe megyünk, vendégeket 
várunk. Éppen ezért az ün-
neplőbe öltöztetett lakás, a 
különleges ételek mellett van 
még néhány tudnivaló a ven-
déglátásról. A legfontosabb 
az étkezőasztal, mivel köréje 
ülnek a vendégek. Itt esznek, 
beszélgetnek. Terítés előtt 
válasszuk ki a megfelelő asz-

talterítőt, mert ez határozza 
meg az asztal jellegét, kiegé-
szíti, tökéletessé teszi az ét-
készletet. 

Ebédlőasztalunkat a 
poharak teszik igazán ragyo-
góvá. A tulipán formájú po-
harak a megfelelőek a bor 
ízének, zamatának érzékelé-
sére. A pohár kétharmadáig 
töltünk bele bort, hogy az 
italt tudjuk benne megforgat-
ni. A pezsgőspoharak jó ha 
hosszú formájúak, hogy a 
buborékok megmaradjanak.  

Az evőeszközök 
lehetnek egyszerűek vagy 
bármilyen díszesek, csak arra 
vigyázzunk, hogy ugyanab-
ból a készletből legyenek.  
Tisztítsuk a lehető legfénye-
sebbre. Alapvető darabjaik: 

leveseskanál, tálalókanalak,  
kávéskanál, villa, salátás 
vagy desszertvilla és a kés.  

Vigyázzunk a fel-
szolgálásnál! Ha nyolc ven-
dégnél többen ülnek az asz-
talnál, akkor már két tálban 
tálaljunk. Kellemetlen és 
unalmas dolog, ha egy hosz-
szú asztalnál egy tálat hordo-
zunk körül. Az első vendég 
már rég megette a levest, 
mire az utolsóra sor kerül. A 
köretet, salátát, mártást a 
vendégek is adhatják kézről 
kézre. A sültes- vagy tésztás-
tálat is továbbadhatják egy-
másnak.  

A tálat mindig bal 
kéz felől kínáljuk, hogy a 
vendég kényelmesen vehes-
sen belőle. Az asztalfőn min-

dig a háziasszony ül és ő 
vesz legelőbb a tálból, amit 
aztán bal felől ad tovább. A 
háziasszony jobb felén ülő 
vendégek a másik tálat adják 
tovább. A vendégeknek nem 
szabad a sorrendet megbon-
tani úgy, hogy udvariasság-
ból a szomszédnak nyújtják 
át a tálat, mert ezzel megza-
varják a felszolgálást.  

Végül tudnunk kell,  
hogy a tálaláshoz is sok ízlés 
és gyakorlat szükséges. Egy 
túlhalmozott tál láttán még 
ha az a legfinomabb étel is, 
elmegy az étvágyunk. Ezért 
ne díszítsük túl a tálakat.  

 
Varga Piroska  

Ny. tanítónő 

A vendégvárás 

Fellépés a székelyhídi kórustalálkozón 
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HALOTTAINK: 
 

Barna István, Érsemjén -  
élt 71 évet 
Vas Juliána, Érsemjén - élt 84 évet 

Boda István, Érsemjén   - élt 54 évet 
Geszti Rozália, Érsemjén  - élt 63 évet 
Fodor István, Érsemjén   - élt 57 évet 
Pál István, Érselénd   - élt 40 évet 
Rațiu Terezia, Érkenéz   - élt 89 évet 
Székely Mária, Érsemjén  - élt 80 évet 
Csányi János, Érsemjén   - élt 56 évet 
Praja Vasile, Érselénd   - élt 56 évet 
Cuibuș Maria, Érkenéz   - élt 62 évet 

 
Nyugodjanak békében! 

 
ÚJSZÜLÖTTEK: 

 
Zámbó József Sándor Érselénd 
Farkas Erika Alina Érselénd 
Tasi Petra Viktória        Érsemjén 
Farkas Zoltán Sándor Érselénd 
Angyal Zoltán Ferenc Érselénd 
Kovács János  Érselénd 

Sebők Mária Diana  Érselénd 
Sebők Gábor   Érselénd 
Farkas Marco Róbert  Érselénd 
Marhási Stefánia Mária  Érkenéz 
Papp Erik Renátó  Érsemjén 
Moro Bogdán Armando  Érselénd 
Fekete Ioana Silvia  Érselénd 
Moda Levente Róbert  Érselénd 
Kolopi Imre Alexander  Érsemjén 
Böszörményi Renáta Amanda Érsemjén 
Takács László Roland  Érsemjén 
Nagy Viktória Melánia  Érsemjén 
Gârdan Petru Cosmin  Érsemjén 
Bakró Renáta Magdolna  Érkenéz 
Czakó Louis Rómeó  Érselénd 
Silaghi Attila István  Érselénd 

Gratulálunk! 
 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
 
Szántó József Ádám - Bacro  
Erika, Érselénd 
Erdei Sándor - Elekes Erzsébet          
Hajnalka, Érsemjén 
Héder Zoltán - Stéfán Emese,  

          Érsemjén 
Székely László - Gazsi Erika Erzsébet, 
Érsemjén 
Antochi Ioan - Kézdi Noémi Mária, Érsemjén 
Jakab Attila - Czakó Claudia Loredana, 
Érsemjén 
Stoica Cristian - Szilágyi Csilla, Érsemjén 
 

Sok boldogságot kívánunk! 

A  zöld fűszerek, a petrezselyem, a metélőhagyma és 
a bazsalikom kiváló vitamin- és ásványi anyag for-
rások. Gazdagok anyagcsere-serkentő enzimekben 

és klorofilban, amelyek segítik a szervezet méregteleníté-
sét.  
Petrezselyem. A frissen szedett petrezselyemzöld a hazai 
konyha egyik legnépszerűbb ételízesítője. A gyökér és a 
zöld levelek kiválóak levesbe, salátákba, köretekbe és töl-
telékekbe. Fontos, hogy csak a tálalás előtt aprítsuk és 
szórjuk az ételbe. Így őrzi meg legjobban magas C-vitamin 
tartalmát. A petrezselyem étvágygerjesztő és vízhajtó hatá-
sú.  

Metélőhagyma. A téli hónapok legkiválóbb zöld fűszere. 
Érdemes a konyhaablakban tartani egy-egy cseréppel. Le-
velei enyhébb ízűek, mint a vöröshagyma leveleié. Nagy-
szerűen használható sajt, túró, burgonyás és tojásos ételek 
fűszerezésére. Salátákban is finom.  
Bazsalikom. Szegfűszegre emlékeztető, fanyar illatú, pi-
káns ízű fűszernövény. Zöld leveleiben sok a C-vitamin. 
Levesek, főzelékek, saláták, mártások, darált hús ízesítésé-
re kiváló. Íze citrommal és fokhagymával érvényesül a leg-
jobban. Javítja az emésztést, csökkenti a puffadást. 
Az idegek zöld tápláléka. A fűszerek illóolajai serkentik az 
emésztést, frissítik az idegrendszert és a vérkeringést. Kü-
lönösen gazdag illóolajokban: a bazsalikom, a menta, a 
zsálya, a kakukkfű, a rozmaring és a majoránna. 

Varga Piroska  
Ny. tanítónő 

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 

Természetes serkentők télire 

A metélőhagyma nem csak ízletes, de egészséges is 


