Jelige:
A TARTALOMBÓL:
„Az összefogás, a szeretet nagyon sok ember számára életet
beruházások közjelent. A szeretet soha nem nézheti az érdemet, mert akkor Újabb
ségünkben
alkuvá válik.”
Néhány mondatban a község
környezetvédelmi témájú beruházásairól
(2. oldal ►►►)

Augusztus 17, szombat
09:00 Kispályás teremlabdarúgó bajnokság (Sportcsarnok)
10:00 Nemzetközi fogathajtó verseny (Futballpálya)
10:00 Játszópark - ugrálóvár, bábszínház (Népkert)
14:30 A természetvédelmi központ átadó ünnepsége (a „Nagy” iskola udvara)
16:00 Móka színjátszó csoport kabaré előadása (Fráter L. Művelődési Ház)
17:00 Rajkó zenekar - Kele Krisztina koncert (Fráter Lóránd Művelődési Ház)
18:00 Táncos varázs - gyermek tánccsoportok fellépése (Népkert)
18:40 Gyermek néptáncgála (Népkert)
19:30 Feel the Rhythm, - Fly Away egyesület - moderntánc produkciók (Népkert)
20:15 Playtime - rockzenei koncert (Népkert)
21:15 Cleavers formáció - moderntánc produkció (Népkert)
22:00 Kozsó koncert (Népkert)
23:00 Szabadtéri diszkó DJ Noorbertoo & DJ Gozy közreműködésével (Népkert)
Augusztus 18, vasárnap
08:00 Lovas hívogató
09:00 Ünnepi felvonulás
10:00 Ökumenikus istentisztelet (Népkert)
11:30 A legszebb porta verseny eredményhirdetése (Népkert)
12:15 Emlékezés Kazinczy Ferencre majd koszorúzás (Kazinczy szobor)
12:45 Megtekinthető a Fráter Lóránd emlékkiállítás (Emlékmúzeum)
Ebédszünet
16:00 Helyi óvodások és kisiskolások táncműsora (Népkert)
17:00 Néptáncgála (Népkert)
18:30 Liszter Sándor és a Vadrózsák (Népkert)
19:30 Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa operett előadása (Népkert)
20:30 Székelylend - humorista produkció (Népkert)
21:30 Szandi koncert (Népkert)
22:30 Kocsis Tibor koncert (Népkert)
23:20 Feel the Rhythm- Show-tánc bemutató (Népkert)
24:00 Tűzijáték (Központ)

Iskolánk tavaszi és
nyári tevékenységeiből
Ré s z le te s is me r te t ő az
érsemjéni iskolában és annak
falain kívül megvalósított tevékenységekről
(4-8. oldal ►►►)

A falu emlékei
Tusa Ágnes visszaemlékezései
Fráter Lórándról, Érsemjénről,
érsemjéniekről
(11. oldal ►►►)

Néhány szó községünk környezetvédelmi célú beruházásairól
már szó volt. A pályázatot az
Európai Unió Regionális
Fejlesztési Alapjához nyújtottuk be, vezető partnerünk
Bihar Megye Önkormányzata,
további
partnereink
Fugyivásárhely, Érszalacs és
Alsólugas községek önkormányzatai. A projekt célja a
megye természeti értékeinek
védelme, a védett fajokról
szóló információk terjesztése
olyan természetvédelmi központok, információs irodák
létrehozásán keresztül, mint
amilyen községünk központjában is épült. Ennek segítségével az érdeklődők a község
adminisztratív területén található védett területekről, növény- és állatfajokról kapnak
majd felvilágosítást, illetve,
ha kívánják útba is igazítják
majd őket, hogy az említett
helyeket személyesen is felkereshessék. Ezen túl, a gyalog vagy kerékpárral közlekedő látogatók megpihenhetnek, fel is frissülhetnek a
projektben résztvevő települések mindegyikében felépített központokban. A projekt
Érsemjénre eső részének
teljes költségvetése 64.083
euró, melynek jelentős része
az építkezési költségeket
hivatott lefedni. A támogatás
mértéke 98%, típusa utófinanszírozás. A projekt megvalósítása már az utolsó szakaszba ért.
Községünk sorban
utolsó,
környezetvédelmi
célú projektjét szintén az
Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozta. A
határon átnyúló jellegű projektek megvalósításában önkormányzatunk jelentős tapasztalatra tett szert a Bagamér-Kenéz nemzetközi út
építésére leadott projekt gyakorlatba ültetésének folyamán. Ez utóbbi, a folyó-, álló
- és felszín alatti vizek tisztaságának és minőségének
megőrzése céljából megvaló-

A tájékoztató központ építésének első munkafázisai

A

z
érsemjéniek
közül biztosan sokan észrevették már,
hogy az iskola felső tagozatának kertjében lassan elkészült egy könnyűszerkezetű
épület. Abban is biztos vagyok, hogy bár mindenkit
érdekel, mi is épül az iskolakertben, nem mindenkinek
sikerült kimerítő vagy hiteles
választ kapnia erre a kérdésére. A fentiek tükrében úgy
gondoltam, megérett az idő,
hogy néhány sorban ismertessük a község önkormányzata által már megvalósított,
illetve a kivitelezés alatt álló,
környezetvédelmi célú projekteket.
Időrendi sorrendben
haladva, az ebben a témakörben megnyert első pályázat a
Kenéz és Érsemjén határában
álló, volt határőrlaktanya
felújítását, illetve ennek turisztikai központtá való átalakítását tűzte ki célul. A
projekt támogatója az Európai Unió Mezőgazdasági
Fejlesztési Alapja, a támogatás mértéke 100%-os, típusa
utófinanszírozás. Ez azt jelenti, hogy bár a projekt teljes költségvetését a már említett alap biztosítja, a község
önkormányzatának először a
teljes projektet meg kell va-

lósítania és kizárólag bizonyos munkafázisok lezárását
követően nyújthatja be az
elszámolási dokumentációt.
A több ciklusban is benyújtható elszámolások pozitív
elbírálása esetén a támogató
visszautalja a beruházás teljes összegét, ami a szóban
forgó pályázat esetében öszszesen 103.221 euró. A projekt eredményeként a volt
laktanya felújítása révén községünk egy olyan korszerű
szálláshelyet hoz létre, amely
megfelelő helyet biztosít
majd a jövőben a községbe
látogató, természetbarát turistáknak. Hogy a projekt
eredményeit tovább fokozza,
a község vezetősége úgy
döntött, hogy a pályázat költségvetésének egy részét egy
turisztikai körút kialakítására
fordítja, amely érinti a község természeti, ugyanakkor
kulturális értékeit is. Bár a
támogatási
megállapodást
már 2010-ben sikerült aláírni, a támogató által, a projekt
megvalósítása során életbe
léptetett változtatások miatt a
kivitelezést még nem sikerült
teljes mértékben véghezvinni.
A sorban a második
projekt az, amelyiknek látható részéről, a könnyűszerkezetű épületről a cikk elején
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sított pályázatot az anyaországi Csengerújfalu község
önkormányzatával együttműködve sikerült véghezvinni.
A pályázat egy szennyvízhálózat kiépítéséhez szükséges
hatástanulmányok és technikai tervdokumentációk elkészítéséhez nyújtott rendkívüli
segítséget, hiszen a résztvevő
önkormányzatok a projekt
teljes
költségvetésének
mindössze 2%-át kell saját
forrásból biztosítsák. A projekt a két önkormányzat részére összesen 193.191 euró
támogatást biztosít. Bár,
mint láttuk, a támogatás mértéke igen jelentős, az ehhez
hasonló projektek megvalósítása mégis jelentős terhet
jelent az önkormányzatoknak, mivel minden esetben
utófinanszírozásról van szó,
tehát a szükséges összegeket
először elő kell teremteni,
szabályszerűen fel kell használni, a támogatást csak utólag folyósítják.
A gyakori nehézségek ellenére büszkén mondhatjuk el, hogy községünk
vezetősége mindeddig az
összes megnyert pályázatát
sikeresen meg tudta valósítani, lépésenként javítva településeink
életszínvonalát,
gyarapítva ezek vagyonát.
Ugyanakkor nem szabad
megfeledkeznünk arról a
tényről sem, hogy ebben a
jelentős gazdasági nehézségekkel küzdő korszakban
szinte kizárólag pályázati
forrásokból lehetséges forrást találni a különböző infrastrukturális
fejlesztésekhez. Meglehet, hogy egy-egy
pillanatban a községnek más
prioritásai (is) vannak, de a
pályázó félnek minden esetben alkalmazkodnia kell a
támogató által kiírt feltételekhez, illetve prioritás tengelyekhez.
Csorba Sándor

Fehér március 15.

A

rendszerváltás óta egész biztosan nem, de talán
emberemlékezet óta sem volt példa arra
Érsemjében, hogy hó boruljon a március 15-re
emlékezőkre.
A kedvezőtlen időjárásra való tekintettel az ünnepséget szervezők (a helyi önkormányzat RMDSZ frakciója) a Fráter Lóránd Művelődési Otthonban hívták a
szabadságharc hőseire emlékezőket. Az ünnepi megemlékezés március 15-én, 19 órákor kezdődött. A Bihar Megyei RMDSZ szervezet képviseletében Derzsi Ákos mondott beszédet, akit (az érsemjéni) polgármester, Balázsi
József követett. Az ünnepi hangulat fokozásában ismét
kivette a részét az Ezüstperje néptánccsoport, tagjai ez
alkalommal is színvonalas, zenés műsorral tették még
emelkedettebbé a rendezvényt.
A csoport műsorát követően felszólaltak a falu
lelkipásztorai is, Csáki Márta (református lelkész) és
Nagy János Csaba (római katolikus plébános) személyeiben.
A beszédek elhangzása után (a közben újra meginduló havazás ellenére) a néptánccsoport tagjaiból verbuvált fáklyás díszőrség kivonult a központi parkban álló

A koszorúzásra már fehér lepel borult

Kazinczy Lajos fejfa mellé. Többek között a református
és katolikus egyházak, az önkormányzat és a helyi
RMDSZ szervezet képviselői helyeztek el koszorút az
1848-as szabadságharc érsemjéni származású vértanújának emlékművénél.
Csorba Sándor

Az idén sem pihen az Ezüstperje.

A

z Ezüstperje néptáncegyüttes
a 2013-as évet is felkészüléssel kezdte, hiszen a tavasz
mindig az alapozás és a gyakorlás
időszaka. Mint minden évben, ilyenkor jut idő az új produkciók elkészítésére és kigyakorlására és ez az idén
sem történt másként. A tavasz vége, a
nyár kezdete a fellépések időszaka
ami egész ősz végéig, sok esetben tél
közepéig kitart.
Az idei év abban más
(különösebb) mint a többi, hogy a
meghívások, fellépések többsége a
határ másik oldalán, Magyarországon
történnek.
Az élménybeszámoló az idén sem
maradhat ki az Ezüstperje néptánc-

együttes életéből, hiszen a fellépések
által szerzett, tapasztalt, átélt élményeket mindenféleképpen szeretnénk
megosztani önökkel (veletek).
Az idei év első nagyobb fellépésére
má jus 18 -á n ke rül t s or a z
Érmihályfalván megrendezett Nyíló
Akác napokon, ahol több száz ember
előtt aratott nagy sikert a táncegyüttes gyermek-, illetve felnőtt csoportja
egyaránt.
A következő fellépés június 7
-én Debrecentől nem messze, egy
igazi nyaraló helyen, a Vekeri tónál
történt, ahol a csoport produkcióival
ismét elnyerte a közönség tetszését.
Ezután következett egy felkérés Magya rors zá gról, Be rettyóújfa lura

melynek a szervezők a „Biharország
színe java” címet adták . Egy igazi,
szórakozással teli két napnak néztünk
elébe, hiszen a szervezők ügyességi
játékokon való részvételt, kispályás
focitornát, horgászversenyt és mind
emellett strandolási lehetőséget is
biztosítottak.
Ez csak egy kis ízelítő volt a rengeteg
élményből, amit a csoport tagjaival
együtt minden fellépés alkalmával
átéltünk… és Érsemjén hírnevét magunkkal visszük, amerre csak járunk!

Fellépés a berettyóújfalui strand színpadán
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Sütő Szabolcs
az Ezüstperje
néptánccsoport vezetője.

Elballagtak az érsemjéni napközi otthonos óvoda
„méhecskéi”, „pillangói”, „halacskái” és „mackócskái”

A

mi kis óvodánkban is elérkezett
a búcsúzás, az évzáró pillanata.
A kisebb korosztály számára
ez csak egy rövid kis vakáció idejére
szól. Ezzel ellentétben a nagycsoportos gyerekek végleg búcsút intettek

második otthonuknak, ugyanis számukra ősztől megkezdődik az iskolai
oktatás időszaka. Búcsúzó műsoruk
egy színdarab bemutatásával kezdődött, ezt követte a közönség körében
nagy sikert aratott „TŰZ TÁNC” bemutatása, végül pedig vers és ének
k í s é re t é be n e l ba l l a gt a k k i s
„batyuikkal” és az óvó néniktől emlékbe kapott fotókkal és okleveleikkel.
Minden csoport külön-külön
a számára megfelelően összeállított
műsorral búcsúzott. A legkisebbek
nagy izgalommal készültek, hogy
bemutassák az általuk oly nagy odaadással betanult műsor sorozatot.

A középső csoportosok műsora nagy sikert aratott, kiemelve talán az óvó nénik által betanított modern táncot. Ők is elbúcsúztattak két
halacskát akik előkészítő osztályba
készülnek.
A román csoport évzáró műsora családias hangulatban telt el. A
műsorban voltak versek, énekek, szerepjáték és a gyerekek által nagyon
kedvelt koreográfiával előadott moderntánc.
Legvégül mindenkinek kellemes vakációt, jó pihenést kívántunk
és ősszel pedig sok-sok szeretettel
várjuk az újonnan érkezőket.
Tămaș Éva
óvónő

A kis természetbarátok
A tavaszi lapszámban már
beszámoltunk arról, hogy a kisiskolás
gyerekek részt vesznek egy környezetvédelmi projektben, melynek címe
„Barátom a természet”.
A projekt célja a tanulók környezetvédelemre való nevelése, a
gyerekek a természet szépségei iránti
érzékenységének felkeltése és tudatosítása, felébresztvén bennük a vágyat,
hogy kutassák a természet titkait.
A januárban indult projekt
színes és változatos tevékenységekkel
folytatódott márciusban is egészen a
tanév végéig.
A tevékenységeken részt vettek az előkészítő osztályos, valamint
az I-IV osztályos román és magyar
tagozatos tanulók és tanítóik egyaránt.
Márciusban A víz világnapja

alkalmából rajzokat, kollázsokat, plakátokat, esszét készítettek a gyerekek,
amelyek felhívják a figyelmet azokra
a környezetvédelmi tevékenységekre,
melyekkel megóvhatjuk vizeink tisztaságát. A gyerekek munkáinak egy
része felkerült a Zöld sarokra, melyet
az iskola folyosóján hoztunk létre, így
lehetőség nyílt arra, hogy a kis környezetvédők gyönyörködhettek egymás munkáiban.
Minden osztályban beszélgetés hangzott el a víz fontosságáról és
hasznáról, a víz szennyezésének forrásairól, a víz körforgásáról a természetben. Power-pointos bemutatón
információkat tudhattak meg Földünk
vízkészletéről, a tiszta víz fontosságáról, ennek hiányának a következményeiről, és hogyan kell tudatosan
takarékoskodniuk a tiszta vízzel.
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Április hónap folyamán A
Föld napjával kapcsolatosan több
tevékenységet szerveztünk. A kisebbek rajzokat, kézimunkákat, plakátokat készítettek a környezetben tapasztalt helyes és helytelen viselkedésről,
a nagyobbak fogalmazásokat írtak
„Mentsük meg a Földet” címmel.
A Föld napján szemétgyűjtési akción vett részt minden kisiskolás.
Összeszedték a játszótérről, az orvosi
rendelő környékéről, a Népkert területéről az eldobott szemetet, melynek
elszállításáról a polgármesteri hivatal
gondoskodott. A szemétgyűjtési akció
során a pedagógusok igyekeztek ráébreszteni a gyerekeket arra, hogy a
szemetet ne dobják el a földre, mert
ezzel szennyezik a környezetüket.
Májusban a Madarak és fák
napja alkalmából a tanulók képeket

Kirándulás a zsibói botanikus kertbe

gyűjtöttek a madarakról, figyelmeztető táblákat készítettek az erdőben tiltott tevékenységekről, rajzoltak
„Vidám erdő”, „Szomorú erdő” címmel.
A hónap legemlékezetesebb
eseménye a zsibói „Vasile Fati” botanikus kertbe tett kirándulás volt. A
nagy érdeklődésre való tekintettel a
kirándulást két egymást követő nap
szerveztük meg, így a kisiskolások
egyik csoportja május 29-én, míg a
másik csoportja május 30-án látogatta
meg a mindenkit lenyűgöző botanikus
kertet. Nemcsak a különféle növények, de a botanikus kertben látható
érdekes halak, őzikék, vaddisznók és
a mókusok is elnyerték a gyerekek
tetszését. Hazafelé jövet mindkét csoport útba ejtette a Károlyi kastélyt, és
megtekintették a kastélyban kiállított
középkori fegyverkiállítást is. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.
A júniusi hónap is eseménydús volt. Újrahasznosítható műanyag
hulladékokból ceruzatartókat, különböző vázákat, lampionokat készítettünk, pillepalack kupakokból pedig
kollázsokat, melyek az iskola folyosóját díszítették.
Június 5-én a Környezetvédelmi világnap alkalmából megtartottuk
a több hónapon keresztül tartó pillepalack kupakgyűjtő verseny eredményhirdetését a sportcsarnokban. A
tanulók a több ezer összegyűjtött kupakból kígyókat építettek osztályonként, így könnyű volt eldönteni melyik osztály volt a legszorgalmasabb.
Felemelő érzés volt látni a gyerekeket, ahogyan építették a hosszú kanyargós kígyókat. A leghosszabb kí-

gyó a II. A osztályé lett, második helyezést ért el a III. osztály, a harmadik helyezést pedig az I. osztály kapta.
Projektzáró esemény volt az
S.O.S.! Itt a Föld című vetélkedő,
melyre öt osztály nevezett be, osztályonként három-három pár tanulóval.
A II. A osztály tanulóit Ari Katalin, a
III. osztály tanulóit Vasvári Katalin
Judit, a IV. A osztály tanulóit Ari
László, míg a IV.B osztály tanulóit
Vanyó Kecskés Éva tanítónő készítette fel a projekt során szerzett ismeretekből. A verseny változatos feladatait Vanyó Kecskés Éva tanítónő állította össze, aki egyben a versenyt is
levezette, a felkészítő tanítók pedig
javították a versenyzőpárok dolgozatait. A következő eredmények születtek: I. helyezést ért el a Barackvirág
csapat (Kereszturi Zsófia és Gazsi
Edina Csilla IV. A osztály), II. helye-

zést a Tudósok csapat (Bányai Henrietta és Egeresi Sándor Norbert IV. B
osztály), III. helyezést a Természetbarátok csapat (Kardos Nikolett és Fehér Béla Arnold IV. A osztály), IV.
helyezést a Lovak csapat (Máté Zsófia és Ványi Zsanett III. osztály), V.
helyezést a Környezetkirályok csapata (Székely Mátyás és Venkli István
Márk IV. A osztály), és a Védjük a
környezetünket csapat (Béres Evelin
Andrea és Czifra Zsuzsa Zsófia IV. B
osztály). A helyezettek okleveleket és
édességcsomagot kaptak, de a verseny többi résztvevője sem távozott
üres kézzel.
Reméljük a fél évig tartó fárasztó
munka nem volt hiábavaló, sikerült a
gyerekek figyelmét felhívni arra,
hogy védjék és óvják szűkebb és tágabb környezetüket.
Ari Katalin
tanítónő

Szemétgyűjtés a Föld napja alkalmából
5

Örömtelivé tenni a gyermekek mindennapjait!

E

gy pedagógus életében a legfontosabb dolog
örömtelivé tenni a gyermekek mindennapjait,
úgy, hogy szemükbe sikerüljön boldogságot
csalni. Így, a tanév végén elmondhatjuk, hogy iskolánk sikerekben gazdag évet tudhat maga mögött.
Iskola másként… Április 1-5. között megrendezésre került a már hagyománnyá vált „Tanulj

A Károlyi kastély előtt

többet, légy jobb” elnevezésű iskolahét, mely színes
és tartalmas programjaival elérte a célját, azt hogy a
gyerekek másként is szeressenek iskolába járni. Minden napra kijutott a jóból, és bár az időjárás nem kedvezett kellőképpen, minden a tervek szerint alakult.
Április 2-án (kedden) iskolánk egy csoportja Serebán
Tímea Mónika és Szűcs Sándor tanárok vezetésével a
Felsőbánya-i Galactic nevű csokigyárba kirándulhattak el, ahol a csokikészítés rejtelmeibe kaphattak betekintést. Utunk ezután a Nagybánya-i Ásványtani
Múzeumba vezetett, ahol rendkívül bőséges ásványtani kollekciót tekinthettünk meg, mely az épületben
900 négyzetméteren van kiállítva. Szerdán, április 3án Sportnapot tartottak a helyi Sportcsarnokban
Bánházi Miklós tanár úr irányításával, melyen iskolánk apraja-nagyja részt vett. A különböző ügyességi
vetélkedőkön, futballmeccsen jeleskedők diplomával
lehettek gazdagabbak. Április 4-én (csütörtök) egy
másik csoport Oneţ Oana-Maria tanárnővel Nagykárolyba látogatott el, ahol a Károlyi kastélyt szemlélték meg, majd a csanálosi lovardában töltöttek el néhány felejthetetlen órát, mivel nem csak láthatták, de
meg is ülhették a szebbnél szebb lovakat. Felejthetetlen élménnyel gazdagodtak.
A többi napokon érdekesebbnél érdekesebb
programok várták a nebulókat. Volt diafilmvetítés és
filmvetítés különböző témakörökben, gyümölcstál
készítés az Egészség Világnapja alkalmából, szemét6

gyűjtési akció és hulladék újrahasznosítás Vancu
Mirela tanárnő segítségével, karaoke délelőtt, ahol a
gyerekek kedvükre énekelhették az ismert és kevésbé
ismert régi és újabb slágereket, fizikai kísérletek bemutatója, játékos matematikai feladatok, stb. Fel sem
lehet sorolni minden színes tevékenységet melyből
minden óvónő, tanító és tanár kivette a részét. Utólag
is köszönjük munkájukat!
„Éljen Május elseje...” Május 1-én ki-ki teheti, kimozdul a szabadba. Így tettek tanerőink is akik
bográcsfőzéssel, szalonnasütéssel töltöttek el egy
élménydús napot a helyi kiserdőben diákjaikkal. Jól
telt a szabadnap, az egész napos foci és tenisz megtette a hatását, mindenki elfáradt a nap végére.
Jótékonysági est és gyermeknap! Május 25én jótékonysági estet tartottak az érsemjéni Fráter
Lóránd Művelődési Házban, ahol összegyűlt falunk
apraja-nagyja, hogy lássák az előadásokat. Az est célja adománygyűjtés volt egy felejthetetlen gyermeknapi program megszervezésére. Tanerőink vezetésével
nagyon szép műsorok születtek a gyermekek előadásában. Volt: moderntánc, néptánc, színdarab (magyar
és angol nyelven is), prózai előadás, árnyjáték, furulyajáték. De pedagógusaink sem maradhattak ki a
szereplésből, ők is előadták saját paródiájukat, néptáncukat és színdarabjukat. Míg a teremben zajlott a
műsor, addig az előtérben az érdeklődők saját készí-

A dijnyertes plakát

tésű süteményeket vásárolhattak, melyeket a VII.A.
osztály tanulói Bădără Ioana osztályfőnökkel árultak.
Vancu Mirela tanárnő üvegfestményeket ajánlott fel
szintén eladásra, melyeket ugyancsak a gyerekek készítettek. A szülők és rokonok az óvodások munkáit
is megvásárolhatták, melyek elkészítésében az óvónők segítettek. A műsor szünetében licitre hívta a lelkes közönséget Szabó János tanító. A felajánlott tár-

gyakat eladásra kínálták fel. A 3000 Ront meghaladó,
az est folyamán összegyűlt adomány a két részben
megrendezésre került gyermeknapi program létrejöttében kapott szerepet. Először egy cirkusz látogatott
el gyermekeinkhez, melynek bohócai ügyes előadásukkal és bűvész trükkjeikkel ámították el a
„nagyérdemű” közönséget. Ezt egy egész napos játék
és móka követte mivel a három helyszínen (óvoda,
kisiskola és nagyiskola) felállított ugrálóvárak minden korosztálynak megfelelő élményt nyújtott a gyermekeknek. Eközben a tantermekben játékgépek várták az érdeklődőket. Volt ott muszklimérő, boksz,
valamint autós ügyességi játék is. A nap végén a
gyermekek elkönyvelték, hogy jövőre is rendezhetünk egy ilyen gyermeknapot!
Egy alma minden nap egy egészséges életért Május és június hónapokban került sor helyi és
megyei szinten az „Egy alma minden nap egy egészséges életért” elnevezésű versenyre, melyre a VIII. B.
osztályos tanulók Serebán Tímea Mónika biológia
tanárnő vezetésével nagy lelkesedéssel indultak. Meg
is lett az eredmény, hiszen tanulóink makettjükkel és
plakátjukkal II. helyezést értek el, gazdagítva ezzel
iskolánkat egy új mikroszkóppal. A verseny célja felhívni a figyelmet az almafogyasztás fontosságára,
hiszen „minden nap egy alma, az orvost távol tartja!”
Országos Értékelés Márciusban és májusban
tartották az Országos Értékelésre (Evaluare
Naţională) felkészitő próbavizsgát. 8.-os tanulóink
élesben tehették próbára tudásukat és tapasztalhatták
miként is zajlik le egy ilyen vizsga. Az eredmények
függvényében mindenki új lendülettel kezdhetett a
tanulásnak, mivel látta hol kell még erősítsen magán.
Meg is lett az eredménye, mivel a májusi vizsgán
sokkal nagyobb jegyek születtek mint a márciusin.
Június 25-27. között zajlott az országos felmérés, ami
alapján eldőlt ki-ki milyen eredménnyel pályázhat
valamilyen továbbtanulási helyre. Szívből gratulálunk
diákjainknak és reméljük mindenki reményeinek
megfelelően elérte a kitűzött célt.
Szórakoztató programok Június 15-16-án
Farcaş Vlad tanár úr szponzorizáció segítségével kirándulni vitte az Érkenéz-i és Érselénd-i gyerekeket.
A két napos program keretén belül ellátogattak a
nagyváradi újonnan nyílt Állatkertbe, ahol a kicsik
általuk eddig nem látott állatokat csodálhattak meg.
Ezután a Gyermekvárosba vették útjukat az önfeledt
játék és móka színterére. A napot egy finom ebéddel
zárták a McDonald's nevű étteremben. Kicsikéink
fáradtan de annál nagyobb örömmel tértek haza.
Július 2-án ismét kirándulni indultunk, de
most Kolozsvárt vettük célba. Benéztünk a Napoca
fagyigyárba és láthattuk, hogyan is készül ez a hideg
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finomság. Ellátogattunk az „Alexandru Borza” nevű
botanikus kertbe ahol gyönyörű virágritkaságokat
szemlélhettünk meg. De nem maradhatott ki a híres
városközpont sem, amit látni kell. Szemügyre vettük
Mátyás király lovas szobrát, és benéztünk a Mátyás
templomba is. A nap végén kissé elfáradva sétáltunk
vissza az autóbuszhoz, mely ezután lassan hazaszállított bennünket.

A fagyigyár előtt

„Sose búcsúzz el...” Az év legboldogabb és
egyben legszomorúbb napja a tanévzáró. Boldog a
diákoknak, mivel ők már nagyon várják a vakációt,
de szomorú a VIII. osztályosoknak mert ők elballagnak, elbúcsúznak az iskolától ahová 8 éven keresztül
jártak. Nagy Mirela igazgatónő, Gazsi Sándor aligazgató és Balázsi József polgármester úr szavai után
megkezdődött a 8. osztályosok megható verses-zenés
búcsúzó műsora, mely sok fiatalnak és idősnek is
könnyet csalt a szemébe. A iskola kulcsának átadását
követően a 7. osztályosok búcsúztak el barátaiktól
Szabó Ágnes Lilla és Homonyik Sándor szavaival.
Ezután kezdődött a díjkiosztó, amikor minden tanító
és osztályfőnök oklevéllel valamint könyvjutalmakkal díjazta a legszorgalmasabb diákokat az osztályból. A nap hátralevő részében a banketté volt a főszerep, ahol tanár diák együtt mulathatott jókedvűen.
Jövőre folytatjuk
Értékelve a lezárt tanévet elmondhatjuk, hogy programokban, újdonságokban gazdagabbak lettünk. Ezúton szeretnénk megköszönni a pedagógusoknak, az iskolai személyzetnek,
mindenkinek az egész évi fáradságos munkát. Nem
utolsó sorban köszönetet mondunk a helyi vezetőségnek és önkormányzatnak, akik segítették egész éves
munkánkat. Mindenkinek kívánunk kellemes vakációt és jó pihenést. Jövőre ugyanígy, ugyanitt, veletek!
Serebán Tímea Mónika

Iskola, másként is lehet…

I

mmár második évben került
megrendezésre a „Tanulj többet, légy jobb” elnevezésű,
gyermekprogramokat felvonultató
iskolai hét. Az áprilisban megrendezett hét, gazdag tevékenységekkel várta a gyermekeket. Tanítók,
tanárok dolgoztak megfeszített

vevő természet megcsodálását, az
itt lévő flóra és fauna változatosságának felfedezését. Végül, de nem
utolsó sorban, nem elhanyagolandó tény a gyermekek biztonságra
nevelése, a közlekedésben és minden élethelyzetben. Ezt kollégáink
számos közlekedési kisfilm vetíté-

cok, melyek különösen nagy sikert
arattak, dalok, színdarabok, bohózatok. Gyerekek, tanárok szerepeltek együtt, közösen, a jó cél érdekében. A szünetben licitre került
sor, ahol különböző tárgyakat vásárolhattak meg az arra vágyók, de
az óvodások és az elemi iskolások

Karate edzés a semjéni torna csarnokban

munkával, hogy a gyermekek számára élvezetessé tegyék a különböző programokat. Lassan hagyománnyá válik, hogy minden évben
a gyermekeket a helyi múzeum
látogatásával ösztönzik múltjuk
megismerésére , amit a községben
található nevezetességek megtekintése követ. Voltak, akik a kenyér elkészítésének módjára voltak nagyon kíváncsiak, és voltak
olyanok, akik kézügyességüket
fejlesztették különböző kézimunkák elkészítésével. Nem hiányozhatott a sport sem, hiszen minden
gyermek nagyon szereti a mozgást, és igényli is. A tánc volt az
egyik legjobban várt napirendi
pont, nagy örömmel sajátították el
a keringő és más táncok lépéseit,
melyek nem minden esetben bizonyultak könnyűnek. Sajnos, a nem
mindig kedvező áprilisi időjárás
meghiúsította az Érsemjént körül-

sével, vetélkedőkkel oldották meg,
s lazításként, egy nagysikerű mesefilm bemutatásával zárták a napot és a hetet.
Május 24-én került sor, az
első alkalommal megszervezett
jótékonysági est megrendezésére.
Célja a júniusi gyereknap pénzbeli
támogatása volt. Mikor Bánházi
Miklós megálmodta ezt a nagyszabású tervet, még nem is sejtette
milyen nagy sikert fog aratni az
ötlete. De az ötlettől a megvalósításig, hosszú és rögös út következett. Az est sikere, az érsemjéni
„Kazinczy Ferenc” Általános Iskola minden dolgozójának és nem
utolsó sorban a gyermekeknek volt
köszönhető. Nem elhanyagolandó
tény, hogy a Polgármesteri Hivatal
nagyon sokban segítette a szervezőket, amiért külön köszönet jár.
Színes programok tarkították és emelték az est fényét: tán8

kézimunkáiból is lehetett vásárolni, valamint ízletes süteményeket
árultak a gyerekek, tanárnőjük vezetésével.
Az est végét, a díszvendégek és a tanügyi káderek számára
rendezett díszvacsora zárta, ami
nagyon jó hangulatban zajlott. A
jótékonysági est beteljesítette célját, hiszen közel 3300 Ron gyűlt
össze.
Ez úton is szeretnék a szervezők megköszönni, az óvó nénik,
tanítók és tanárok megfeszített
munkáját, valamint mindenkinek,
aki csak hozzájárult az est létrejöttéhez. Remélhetőleg egy hagyományt indítottak el, amely nemcsak nemes célt szolgált, hanem
igen szórakoztató is volt.
Vasvári Katalin-Judit

Századok hangja – restaurálták az érsemjéni református
gyülekezet orgonáját.

Az igét Csűry István püspök úr hirdette

H

osszú, hallgatással töltött
évek után 2013. március 17
-én újra megszólalt az
érsemjéni református gyülekezet orgonája. A patinás hangszer kora már
igen figyelemreméltó, hiszen a szekrényében látható felirat tanúsága szerint 1846-ban készítették. A semjéni
református gyülekezet valamivel később, 1870-ben vásárolta meg
Szalacsról. Az orgona meghibásodását követően hiányoztak az anyagi
erőforrások az egy manuálos orgona
szakszerű felújításához. A szerencse
nem csak az, hogy végre sikerült előteremteni a szakember által elvégzett
restauráláshoz szükséges összeget,
de az is örömre ad okot, hogy a gyülekezet vezetői nem próbálkoztak
házi módszerekkel megjavíttatni a
hangszert, így sikerült elkerülni egy
(talán visszafordíthatatlan) szakszerűtlen beavatkozást.
A restaurált orgona átadására
ünnepélyes körülmények között került sor. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviseletében
Csűry István püspök úr tisztelte meg
a semjéni református gyülekezet ünnepét, aki igét is hirdetett. Prédikáci-

ójában elismerő szavakkal szólt az
Érsemjénben mind az egyházi, mind
a világi közegben nyomon követhető
közösségépítésről és ennek pozitív
eredményeiről.
A püspök úr prédikációját
követően az érsemjéni lelkésznő,
Csáki Márta köszöntette az ünneplőket, majd megköszönte a püspök úr-

nak a szolgálatát. A továbbiakban
felszólalt Orosz Otília Valéria is, az
egyházkerület zenei előadója, aki
egy kisebb lélegzetvételű előadásban
beszélt a restaurált orgonáról. A következőkben Bors László orgonaépítő mester, a semjéni református
templom orgonájának restaurátora
szólalt fel. Bors megdicsérte a
semjéni gyülekezet hozzáállását, kiemelve, hogy örvendetes dolog, ha
egy közösség ügyel az értékeire.
Fény derült a restaurálás történetének
néhány részletére is. Többek között
megtudhattuk, hogy a felújítási munkálatok már az előző év szeptemberében megkezdődtek, illetve azt is,
hogy a felújítás nyomán a régi, kézi
fujtató rendszer helyét egy elektromos berendezés vette át.
Az ünnepség fényét a helyi
gyülekezet kórusa által előadott énekek és Kereszturi Zsuzsa szavalata
emelték. Az orgona tudását is sikerült bemutatni, Orosz Otília egy barokk orgonaművet, Domenico Zipoli
szerzeményét játszotta el.

A restaurált orgona munka közben
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Csorba Sándor

Konfirmálás és vakációs bibliahét Érsemjénben

Nagy Lajos „szerecsenfejes” dénárja

E

bben az esztendőben
is elérkezett Isten
kegyelméből a református gyülekezet életében
néhány jelentős esemény,
mely gyermekeink hitbeli
neveltetése szempontjából
nagyon fontos.
Az egyik ilyen jelentős esemény a konfirmálás volt, melyre május 12-én
az istentisztelet keretében
került sor.
Összesen hét ifjú
(hat fiú és egy leány) tett
bizonyságot hitéről Isten és
a gyülekezet színe előtt.
Mint minden esztendőben,
így az idén is nagy készülődés és lázas szorongás előzte meg a konfirmálást, mint
az életben egyszeri és soha
el nem felejtendő alkalmat.
A konfirmációi igehirdetésben elhangzott: Isten mindenkit megbíz egy feladattal, amit szolgálatkészséggel
és hűséggel kell elvégezni.

A hit szép és sokszor fájdalmas, küzdelmes harcát kitartóan kell megélni.
Ezután következett a fiatalok kikérdezése, ahol felkészült és ügyes feleleteket
hallhattunk. Ezt követte a
fogadalomtétel és az áldás.
R e mé ny k e d ü nk ,
hogy az ifjak betagolódni
igyekeznek a gyülekezeti
életbe. A számukra váró
feladat, a következő lépés
megtétele, az ifjúsági munkában való részvétel.
Hordozzuk imádsá gba n
őket, hogy a fogadalomtételüket megtarthassák és a
gyülekezet hűséges tagjai
lehessenek egy életen át!
A gyülekezet életét
felpezsdítő, sokunk által
várva-várt vakációs gyermek bibliahét az az esemény, mely megmozgat
egyaránt kicsit és nagyot.
2013. július 23-28. között
került megrendezésre a va-

kációs bibliahét, melynek
idei témája: „Az időutazó”.
Ez a cím magába foglalja a
következő történeteket: Jónás Ninivében, Zákeus a
vámszedő, a gonosz szolga,
Jézus feltámadása, Jézus
mennybemenetele. A történeteken keresztül a gyerekek tanulhattak az engedelmességről, becsületességről,
a megbocsátásról, hogyan
kell hírt vinni Jézus feltámadásáról és a mennyországról.
A vakációs bibliahét a
templomban, a Gyülekezeti
Ház udvarán, valamint a
Művelődési Ház alagsorában kapott helyszínt. Naponta átlagosan nyolcvankilencven gyermek vett
részt, ezen kívül jelen voltak a pedagógus testvéreim,
valamint az ifjúsági csoport
tagjai, akik önkéntesekként
segédkeztek és szolgáltak.
Összesen körülbelül százan-

10

száztízen voltunk együtt
alkalmanként. Volt tanítás,
aranymondás, énektanulás,
uzsonnával egybekötött játék, színdarabjelenet, kézimunka és bábjáték. A gyerekek minden bibliahét végén azt szokták mondani:
„sajnos hogy elmúlt ez a
hét”. Minden esztendőben
egy ilyen tartalmas hét végeztével a gyerekek bemutatják tudásukat szüleiknek,
nagyszüleiknek, hozzátartozóiknak a vasárnap délutáni
gyermek istentisztelet keretében.
Ezúton szeretnék
köszönetet mondani segítőimnek és minden adományozó testvéremnek, akik
mindent megtettek, hogy
gyermekeink jól érezzék
magukat.
Csáki Márta
lelkész

Régi életek nyomában
Előszó
Írásaim tulajdonképpen visszaemlékezések, emlékfoszlányok. Sem
térben, sem időben nem szokványosak,
a mai korszak nemzedékének teljesen
ismeretlen, letűnt világról szóló emlékek.
A 20. század néhány évének
tükörképei, dokumentumok egy tanyáról, a saját, a szüleim és olyan emberek
életén keresztül, akik valamilyen útonmódon nyomot hagytak lelkemben.
Emlékeim között kutakodva, régi életek nyomában járva, egyre világosabbá
vált számomra, hogy sorsunk meghatározott. Élethelyzeteink – föntről – adottak, rajtunk halandókon csak annyi
múlik, hogyan döntünk, viselkedünk az
adott helyzetekben. Tudunk-e embernek maradni, el tudjuk-e fogadni a
rosszat is, nem csak a jót, tudunk-e
megtartani, elengedni, segíteni, megbocsájtani, szeretni…?
Visszaemlékezéseimet két fiamnak,
azok családjának és „az öreg erdésznek” ajánlom.
Ezú to n mo n d o k kö s zö n et et
Keresztesiné Kiss Márta magyartanárnőnek, kéziratom gondos átnézéséért és
hasznos tanácsaiért, valamint Berényi
Sándornak, a szövegszerkesztésben
nyújtott segítségéért.
Tusa Ágnes
„Messzeringó” gyermekkorom
világa
1938. január 21-én születtem
Érmihályfalván (Bihar megye) a közismert és elismert orvos Dr. Andrássy
Ernő házában. Ernő bácsi, barátoknak
csak „Nőci”, nemcsak mint orvos, régész, író volt kiváló, hanem, mint ember is. Saját lakásán kezelt arra rászoruló embereket, nagyon sok környékbeli újszülött látta meg nála a napvilágot, többek között én is.
10 nap után szüleim, egy igen
hideg téli napon, kölcsönkért uradalmi
hintóval kirepítettek a Fráter–tanyára.
Apám ott volt gazdatiszt, Anyámmal
ott éltek. Ezen a tanyán kezdődött az
életem, az első hét évemet ott töltöttem.
Az a csodálatos, felhőtlen, természet közeli élet, nekem cseperedő
gyermeknek egy varázslatos világ volt.
Télen, nyáron kint voltam a szabad

levegőn, hol egyedül, hol áldott emlékű Apám kezét fogva, szótlanul baktattam mellette, mindent szemlélve, minden információt elraktározva.
Minden épületet, istállót, karámot, kutat, vermet, pincét, fát, virágot
ismertem a tanyán.
Ez a világ kihatott egész életemre, lényemre, onnan kaptam indíttatást, életerőt, amire az évek során igen
nagy szükségem volt.
Fráter Loránd, a Nótáskapitány
A Fráter–tanya, az ott lakó
em be re k ne k cs ak Ló rá n d– t a g,
Érmihályfalvától (Bihar megye) délnyugatra, a román-magyar határ közelében terült el. A legközelebbi település hozzá Érsemjén. A tanya ettől a
falutól nyugati irányban csupán két és
fél kilométerre volt.

A nótáskapitány

Tulajdonosa Fráter Loránd,
Érsemjén szülötte (1872-1930) Ludovika akadémiát végzett huszárkapitány,
dalköltő, földbirtokos. Apja Fráter Béla, anyja Rhédey Júlia, szintén nagybirtokosok voltak Érsemjénben.
Fráter Loránd a 10. huszárezredben szolgált, de hamar nyugdíjba
vonult, földet vásárolt, kastélyt épített
a bihari tájon a régi birtok közelében.
Gazdálkodott, közben nótákat szerzett,
koncerteket adott, hangversenykörutakon, cigánybanda élén hegedülte saját
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nótáit.
1907-ben Érsemjénben Kazinczy Ferenc szülőházát emléktáblával
látták el és szobrot állítottak neki. A
költségeket a Nótáskapitány állta, ő
hegedülte össze. A Magyar Tudományos Akadémia csak a parkosítást és a
kovácsolt vaskerítést finanszírozta.
1910-ben országgyűlési képviselő lett.
1926-ban fölhagyott a gazdálkodással és Pestre költözött. Csak a
művészetnek, nótaszerzésnek, koncerteknek élt életének ebben a szakaszában.
1928-ban Amerikába ment
koncertkörútra, ott is népszerűsíteni
akarta a magyar dalt és a magyar nótát.
Távollétében felesége és a 16
éves Borbála nevű leánya irányították a
birtokot, ők gazdálkodtak. Ez nem tartott sokáig, mert Boriska férjhez ment
Farkas Loránd földbirtokoshoz és
Csokalyra (Bihar megye) költözött
1927-ben.
Ekkor került Apám gazdatisztnek a tanyára gróf Stubenberg József
ajánlásával. Addig a gróf székelyhídi
(Bihar megye) birtokán dolgozott.
Több mint másfél évtizeden keresztül
vezette a Fráter-birtokot a család elismerését, megelégedését kiérdemelve.
A Nótáskapitány Amerikából
hazatérve Nagyváradon a Szigligeti
színházban is adott egy nagysikerű
koncertet. Egy ugyanolyat tervezett
Debrecenben is. Ezt már nem érte meg,
mert 1930 márciusában váratlanul
meghalt egy rosszul sikerült mandulaműtét következtében.
Halála megdöbbentette egész
Magyarországot. Szűkebb hazájában Biharban is - siratták, gyászolták. Nótáit, meleg tenorhangját, öregek, fiatalok, szegények, polgárok egyaránt szerették kedvelték. Temetéséről évekig
beszéltek, meséltek. Pesten Ravasz
László püspök búcsúztatta a Kerepesi
temetőben és Magyari Imre zenekara
játszott. Majd a halottszállító autó elindult szeretett faluja Semjén, és imádott
„kis fehér tanyája” felé. Útközben több
hel yen megálltak, búcsúbeszédek
hangzottak el, dalait hegedülték.
Ahogy közeledtek otthonához, úgy nőtt
az őt búcsúztató tömeg: Debrecenben,

Vámospércsen, majd Nyírábrányban
közel száz összesereglett cigánymuzsikus kísérte egészen a határig.
Otthona eperfái alatt ravatalozták föl és Érsemjénben helyezték örök
nyugalomba. Pesten utca van róla elnevezve. Érsemjénben emlékszobát avattak és emléktáblát állítottak tiszteletére.
Dalai mindmáig fönnmaradtak
és közkedveltek a nótakedvelők táborában.
Ismertebbek:
Hívlak akkor is, ha nem jössz
Oda van a virágos nyár
Ott ahol a Maros vize
Tele van a város
Krasznahorka büszke vára
Mit susog a fehér akác
Száz szál gyertyát (ez Czóbel Minka
nyírségi költőnő verse, Fráter Loránd
zenésítette meg)
Őszi rózsa, fehér őszi rózsa (e dalt
édesanyja emlékére komponálta, anyjának volt kedvelt virága az őszirózsa)
Megjöttek a fehérvári huszárok
A tanya
Külsejében is gyönyörű hely
volt. A nyírségi homok és az érmelléki
feketeföld találkozása: egyik fele dombos, sárgahomokos sík, feketeföld a
másik fele.
Az országhatár felöli részét
akácerdők övezték. Azt az utat, amelyik Érsemjénnel kötötte össze, vízelvezető árok és sudár nyárfasor szegélyezte. Tavasszal ez az árok tele volt
gólyahírrel, a part fűzfabarkával. A
májusvégi, június eleji akácillat bódító
volt.
A téglalap alakú tanya lakásokkal, istállókkal, karámokkal, műhelyekkel volt beépítve, középen gyepszőnyeggel. A trágyának, szemétnek
külön kijelölt helyek voltak elkerítve,
nyáron tengerivel és futótökkel eltakarva. Az udvarház a tanya keleti oldalán
volt.
Valójában félfeudális viszonyok uralkodtak, nem volt villany, még
a kúriában is a petróleumlámpa fényei
világítottak. Vizet is csak ásott kutak
adtak. Mindezek ellenére, egy tiszta,
rendezett, élhető hely volt, ahol nem
volt létbizonytalanság.
Az uradalmi cselédek lakást, a
kommenció mellett pénzbeli fizetést is
kaptak. Különböző biztosításaik voltak, orvosi ellátásban részesültek. Dr.
Kádár Ernő semjéni körorvos volt a

tanya orvosa is.
Önellátó tanya volt: a zöldségektől a kenyérgabonáig, a tejtől, a
hústól, a tűzifáig mindent megtermeltek, minden kikerült e körülbelül 20-22
családból álló zárt közösség szorgos
munkája nyomán. Mesteremberei is
voltak a tanyának. A kovácsműhely
vezetőjének a nevére már nem emlékszem, de a kerékgyártó Szabó Árpád
bácsira és családjára, valamint Javorek
gépész úrra és leányaira igen jól emlékszem.
A kastély
A környéken kastélynak emlegetett épület, a tanya Semjén felöli oldalán található. Szerintem jobban illik
rá a kúria szó, vagy udvarház elnevezés. Nem nagy épület, 29 x 11 m alapterületű. Maga Fráter Lóránd építtette,
a barokk építészeti hagyományoknak
megfelelően.
Nyugati oldalán, hosszú, téglával lerakott, félköríves, árkádos tornác
húzódik. Itt van az udvarház bejárata
is. A téglák F. L. monogramosak ezek
is a saját építkezés bizonyítékai. Az
épület bejárata előtt eperfák, majd angolpark szerű kert, sok bokorral, cserjével, különleges virágokkal. Ez Orbán
bácsinak, a kertésznek volt a birodalma. Az udvarház déli és keleti oldala
bő termést adó fügefákkal volt beültetve.
A sok örömet, bánatot, jót és
rosszat megért kastély még ma is áll,
falai között az államosítás óta (1948)
iskola működött és működik.
Fráterné, a nagyságos asszony
Leánykori neve: Plósz Jenke
(Eugénia), Plósz Sándor budapesti
egyetemi tanár, jogászprofesszor leánya. A tanya népének, Apámnak is
„nagyságos asszony” volt. Anyám, mi
gyerekek is Jenke néninek szólítottuk.
Ő val ó ban rászo l gál t a
„nagyságos” rangra tartásával, életvitelével, értékrendjével kiérdemelte azt.
Igen komoly, dolgos, mélyen istenhívő, embert tisztelő asszony volt. Soha
nem lehetett látni munka nélkül. Varrt,
kézimunkázott, pesti leány létére beilleszkedett a tanyasi életbe is. Tavaszszal, nyáron sokat tartózkodott a kertben virágai között. A kertésszel együtt
alakította a bokrokat, Pestről, Szegedről hozatta a különleges virághagymákat, egynyári virágmagvakat. Metszőollóval a kezében szüretelte a fügét,
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osztogatta, szakszerűen csomagolta.
Már férje életében is foglalkozott a
birtok vezetésével, ügyeinek intézésével, hiszen Fráter Lóránd koncertútjai
miatt sokat volt távol otthonától, a birtokától.
Fügeérés idején, több ízben
hozott nekünk gyümölcsöt, kis rafiakosárban az intézői lakásba. Anyám szerint én nem elég „szépen” köszöntem
meg ezt a kedves gesztusát. Így mindig
dorgálás, sírás következett a fügeajándékozás után, én pedig már a rafiakosár
láttán is menekültem a lakásból. Ezen
negatív élményem mellett sok más pozitív emlékem is van Jeneke nénivel
kapcsolatosan. – Nyári vasárnapokon
fekete kocsijával ment a semjéni katolikus kápolnába Gampe Károly tisztelendő úr miséjére. Útközben a tanyasi,
szintén misére igyekvő gyermekeket
mind felvette a kocsijába. Sokszor anynyi gyermek volt, hogy ülni nem tudtak, csak álltak egymásba fogódzkodva
a hintóban, egy-egy döccenőnél imbolyogtak, visítoztak. Irigyeltem őket,
szívesen köztük szorongtam, préselődtem volna én is. De engem a szüleim
vittek a saját kis homokfutójukkal.
Utolsó emlékeim Jenke nénivel kapcsolatosan, már komorabbak,
szomorúbbak. Beteg, diétázik, gyümölcsnapokat tart, egyre kevesebbet
foglalkozik a birtok ügyeivel. Pestre
készül orvoshoz, kezelésre. Ez még
jóval az orosz bejövetel előtt történik.
Búcsúzik a szüleimtől: „Intéző úr vigyázzon a birtokra”. Indulása előtt Moli nevű kutyáját pórázon hozza hozzánk, „Itt jó helyen lesz, míg visszajövök”.
Elment, soha többet nem jött
vissza, 1945 tavaszán meghalt Budapesten. A még tartó harcok miatt nem
tudták férje mellé hazahozni, örök nyugalomra helyezni. Pesten temették el
szülei mellé. Anyám szerint Boriskának ez egy életre szóló fájdalmat okozott.
A Moli kutya is nemsokára
elpusztult, pedig Apám állatorvossal
kezeltette a rábízott háziállatot, házi
kedvencet.
Tusa Ágnes
(folytatás a következő számban)

Mátyás király

A

nagy király 1485ben elkezdett betegeskedni. 1490.
április 6-án nagy kínok
között, hirtelen meghalt.
Sem az első, sem a második házasságából nem született trónörökös. Volt egy
fia, aki egy boroszlói polgárlánnyal való szerelméből született. A király a
Korvin János nevet adta
neki s őt szemelte ki utódjául. Királyfihoz illően
nevelte, nagy uradalmakkal ajándékozta meg. Az
ország nagyjait pedig megeskettette, hogy halála után
Korvin Jánost ismerjék el
királynak. A királyné hallani sem kart erről,ezért
örökös volt köztük a harc.
Mivel Mátyás hirtelen halt
meg Bécsben, sokan azt
hitték, hogy megmérgezték. Holttestét feketével
bevont hajón hozták haza a
Dunán. Ötven hajó kísérte,
ugyancsak feketébe vonva.
A Duna két partját ellepte
a nép, keserves sírás, hangos zokogás volt a halotti
ének. Az elkeseredett szívekből feltört a fájdalmas
kiáltás: „Meghalt Mátyás
király, oda az igazság!”
Most tekintsünk
vissza a 32 évi uralkodásának (1458-1490) főbb érdemeire. Elsőként szervezte meg az állandó hadsereget: a negyvenezer főből
álló fekete sereget. Egységes volt ez a sereg, még
akkor is, ha a magyaron
kívül idegen vitézek ezrei
is harcoltak benne. Ezzel a
sereggel aratta legfényesebb győzelmeit, ez a sereg tette lehetővé, hogy
nem szorult a nagyurak
segítségére. Mátyás a születésnél többre becsülte az

(folytatás az előző számból)

egyedi kiválóságot. Így
emelkedett ki Kinizsy Pál,
a nagyvázsonyi molnárlegény, a köznemesek közül
Zápolyai István, Magyar
Balázs, Báthory István és
Thurzó Tamás. A nép közül került ki több főpap is,
mint Bakócz Tamás, esztergomi érsek, Dóczy Or-

király minden dolgában.
Az általa alkotott törvények egész sora bizonyítja,
hogy igazi király volt, népének édes atyja. Világhatalomra törő nagy terveiben,
vállalkozásaiban is mindig
egy nagy gondolat vezérelte: emelni országa erejét,
népe jólétét. Ez a gondolat

Korvin János 1486-ban

bán, aki bécsi püspök is
volt. Ezen kívül hadvezérek, jeles tudósok, költők,
művészek vették körül a
nagy királyt. Budavára
volt az ország szíve. Újraépíttette a királyi palotát,
amelyik mind belsőleg,
mind külsőleg pompás,
díszes volt. Olaszország
híres építőmesterei, szobrászai, festői, műiparosai
dolgoztak itt.
Nagy volt Mátyás

vezérelte törvényalkotó
munkáiban is. Szabályozta
a főbb tisztviselők hatáskörét. Minden esztendőben
kétszer, Szent György és
Szent Mihály napján rendes törvényszéket tartott
Budán, ahol a büntető
ügyeket intézték el. Szolgabírákká csak olyan derék
embereket választottak,
akik egyénre és rangra való tekintet nélkül szolgáltattak igazságot. Megvédte
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a jobbágyakat a földesurakkal szemben. Szabályozta a pereskedést. Lemásoltatta a törvényeket,
szétküldte mindenfelé,
hadd ismerjék azokat.
Nemcsak papíron maradtak a törvényei, hanem
végre is hajtatta őket. A
nép rendületlenül hitt a
király igazságosságában.
Szájról szájra jártak a nevezetes esetek, amelyek a
király pártatlanságáról,
szigorúságáról szóltak,
lelkükben pedig termettek
a kedvesebbnél kedvesebb
történetek a királyról, aki
gyakran jelent meg álruhában, mint Mátyás deák.
Meghallgatta panaszukat,
mint deák és orvosolta,
mint király.
„Meghalt Mátyás
király, oda az igazság!” Ez
a fájdalmas kiáltás tört fel
milliók szívéből, amikor
Mátyás, az igazságos örök
álomra hunyta le szemét.
Az első igazságtalanságot
Korvin Jánosnak kellet
tapasztalnia. Azok az urak,
akik Mátyásnak esküvel
fogadták, hogy halála után
őt választják Magyarország királyává, pártütők
lettek. A fényes, a dicsőséges idők után Magyarországra ismét szomorú,
gyászos idők következtek.
Mátyás székébe idegen
király ült, rövid időn belül
nagyszerű alkotásai mind
tönkrementek. Ismét a kiskirályoknak állt a világ, a
szegény nép meg csak kesergett: Meghalt Mátyás,
oda az igazság!
Lejegyezte:
Varga József
ny. tanító

A bakkecske és a kos
Élt egyszer egy öregember meg egy öregasszony. Volt egy bakkecskéjük meg egy kosuk.
A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak: ahova a bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a
bakkecske a veteményeskertbe ment káposztát lopni, a kos követte. Ha pedig a virágoskertbe
füvet legelni, a kos oda is utána ment. Azt mondom én neked, asszony - szólt az ember a feleségéhez -, hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert sem a veteményeskert, sem a virágoskert nem marad meg tőlük.
Hordjátok el magatokat, ne lássalak benneteket többé az udvaromon! - kiáltott a gazda a
két jó barátra. Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát varrtak maguknak, és
elindultak világgá. Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkaskoponyát találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk, a bakkecske viszont bátor, de igen gyenge.
Emeld fel a farkaskoponyát, kos barátom, te vagy az erősebb - szólt a bakkecske. Vedd fel inkább te, te vagy a bátrabb! Addig vitatkoztak, amíg aztán közös erővel fel nem emelték, és bedobták a tarisznyába. Tovább mennek, mendegélnek, hát Látják: tűz lángol az egyik mezőn.
Menjünk mi is oda, ott tölt|ük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne faljanak.
Odamennek a tűzhöz. A tűz körül három farkas ült, kását főztek. Mit tehetett a két jó barát, jó estét kívánt a farkasoknak. Jó estét, jó estét! - örültek meg a farkasok. Még nem fő a kásánk, de most már hús is lesz hozzá belőletek! Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült.
Eszébe jut a bakkecskének a farkaskoponya. Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkaskoponyát!
A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette a koponyát. Nem ezt, hanem a nagyobbikat! - mondja a
bakkecske. A bárány megint kihúzza ugyanazt. Van ott még nagyobb is, azt add ide! Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg innen: ,,Mert ez olyan
két jószág, hogy a fejünket veszi, lám csak, egyre- másra húzzák elő a tarisznyából a
farkaskoponyákat!" Megszólal az egyik farkas: úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már, de fel kellene még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. Azzal fogta magát, és mát szaladt is. Közben gondolja magában: süllyedjen a pokol fenekére
a társaságotok!" Várja a másik két farkas, mikor tér vissza a társuk, de közben ők is azon gondolkoznak, miként illanhatnának el innen. Elment az a gézengúz, aztán bizonyára leült valahol,
a kását meg nincs mivel felönteni. Török egy vesszőt, megyek, visszakergetem. Ezzel szedte is
a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább üldögélt nagy rémülten. Utánuk megyek
már, megnézem, mi történt velük! Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet.
Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak: na, komám, most már kapjuk be egykettőre ezt
a kását, aztán szedjük mi is a lábunkat! Hamarosan bekapkodták, aztán, uccu, neki, vesd el magad! Az első farkas ezalatt így gondolkodott: hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy
bakkecskétől meg egy kostól? Menjünk csak vissza, faljuk fel a bitangokat!
Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket oldott, és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák meg a bakkecskét meg
a kost. Elindultak a nyomukban, és megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott
egészen a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. Te vagy az idősebb
– mondja a két fiatalabb farkas az öregnek -, te mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebadtákat. Hanyatt feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült az ágon,
de félelmében elvesztette egyensúlyát, és ráesett a farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát: Hozd csak fel ide azt az öreg farkast, majd én ellátom a baját! Felpattantak erre a farkasok, nekiiramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út. A bakkecske is
lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, és még ma is ott élnek, ha meg
nem haltak.
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Segíts a bakkecskének eljutni a koshoz!

15

HALOTTAINK:

Egy kis vitaminkúra

Fagyal József, Érsemjén élt
60 évet
Târnoveanu Tiberiu, Érselénd, élt
39 évet
Barta László, Érselénd
élt 57 évet
Papp Sándor, Érselénd
élt 54 évet
Berei László, Érsemjén
élt 71 évet
Bokor Juliánna, Érsemjén
élt 92 évet
Tóth Sándor, Érselénd
élt 91 évet
Szávó Antal, Érsemjén
élt 86 évet
Farkas Attila, Érkenéz
élt 49 évet
Bíró Rozália, Érsemjén
élt 90 évet
Ban Elisabeta, Érsemjén
élt 89 évet
Gáspár Béla, Érsemjén
élt 71 évet
Székely Gyula, Érsemjén
élt 58 évet
Szél Sándor, Érsemjén
élt 70 évet
Talladi Erzsébet, Érsemjén
élt 70 évet
Mester Juliánna, Érsemjén
élt 77 évet
Kolopi Mária, Érsemjén
élt 89 évet
Badar Terézia, Érsemjén
élt 75 évet
Creț Iuliu, Érsemjén
élt 99 évet
Heiț Ștefan, Érselénd
élt 63 évet
Geszti Ferenc, Érsemjén
élt 74 évet
Pócsi Rozália Jolanda, Gyarak, elhunyt
Érsemjénben, élt 87 évet.
Nótin Mária, Érsemjén
élt 80 évet

Mindannyian tudjuk, hogy a zöldségek és a gyümölcsök
nagyon sok hasznos anyagot tartalmaznak, így vitaminokkal is
megfelelően ellátják szervezetünket. Nem mindegy, hogyan fogyasztjuk ezeket az értékes táplálékokat. A zöldségekben és gyümölcsökben található vitaminok leginkább együtt fejtik ki hatásukat.
Sokat segít nekünk az eligazodásban, ha követjük a közlekedési lámpák színeit, vagyis mindennap együnk egy kis pirosat,
sárgát és zöldet is.
A piros színű zöldségek és gyümölcsök közül a leghasznosabbak: paradicsom, piros paprika, cékla, retek, vörös káposzta,
földieper, málna, cseresznye, meggy, alma, áfonya, ribizli, szőlő
és dinnye.
A sárgák között a legismertebbek: sárgarépa, kukorica és
más gabonafélék, kajszi- és őszi barack, sárgadinnye, narancs és
citrom.
A zöld színűek is igen gazdagok vitaminokban: káposzta,
kelkáposzta, kelbimbó, uborka, zöldbab, zöldborsó, sóska és paraj. Minél többféle zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, annál
kevésbé leszünk kiéhezve a zsíros húsokra és az édességekre. A
piros-sárga-zöld étkezés mellett biztosan nem fogunk elhízni.
A vitaminkúra, ha már mindennapos rutinná vált, akkor nyugodtan ehetünk mindent, ami ízlik.
Varga Piroska
ny. tanítónő

Nyugodjanak békében!

Akaratosság

ÚJSZÜLÖTTEK:
Béres Gergő
Érsemjén
Ludász Gergő György,
Érsemjén
Cozac Sándor Dáriusz,
Érselénd
Czakó Erika Réka,
Érselénd
Szűcs László Valentin,
Érsemjén
Soimusan Dominik Patrik,
Érsemjén
Brățan Maria Alexandra
Érkenéz
Brisc Ștefan
Érkenéz
Zohorák Ninetta Anina
Érsemjén
Böszörményi Mária Kamilla
Érselénd
Szabó Tímea Annamária
Érsemjén
Sánta Ferenc Krisztián
Érsemjén
Gratulálunk!
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Aldea Adrian Grigore - Șincu
Barbara , Érsemjén
Venkli Zsolt - Nemes Anita
Orsolya, Érsemjén
Fazekas Tibor - Soós Éva,
Érsemjén
Sok boldogságot kívánunk!

Az akaratosság fogalmát a szülők különbözőképpen értelmezik,
attól függően, hogy milyen jogokat engedélyeznek a gyermekeknek. Az a szülő, aki a legapróbb részletekig előírja a gyermek tennivalóit, akaratosságnak nevezi azt is, ha gyermeke más ruhát szeretne felvenni, mint amit ő tart helyesnek, vagy ha a gyermek nem
akar megválni egy piszkos, értéktelen tárgytól. Más szülő pedig
úgy véli, hogy a gyermek egyéniségét nem kell elnyomni, nem
kell őt állandóan utasítgatni. Lehet, ezeknek a szülőknek van igazuk, mert ha a gyermek állandóan tiltásokba ütközik, akkor dacos,
akaratoskodó lesz. A kicsi gyermekkorban (két és három év) előforduló dacmegnyilvánulások nagymértékben befolyásolják a
gyermek későbbi akarati fejlődését. A szülők, ha büntetésekkel,
fenyegetésekkel, kiabálással, erőszakosan akarják megtörni a kisgyermek akaratát, vagy az ellenkező végletbe esve, a jeleneteket
rendező gyermek minden kívánságát teljesítik, akkor az erőszakkal dacolva, vagy az engedékenységet kihasználva hozzászokik a
makacssághoz, ami később állandó tulajdonsága lehet.
Varga Piroska
ny. tanítónő
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