„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni,
mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

Gerard David Jézus születése - Németalföld, 1510 körül

Érsemjén Község Önkormányzata és az Érsemjéni
Hírmondó szerkesztői szeretetben gazdag
Karácsonyt és örömökben gazdag,
boldog új évet kívánnak minden kedves olvasónak!

A TARTALOMBÓL:
Ez történt a falunapokon
Rövid összefoglaló a falunapok
kulturális, sport és szórakoztató
műsorairól, programjairól
(3. oldal ►►►)

Ősztől karácsonyig
A községünk iskolájának tevékenységei az iskolakezdéstől a téli szünidőig.
(8-11 oldal ►►►)

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény
kincses kezem hogy lett szegény
Nem adhattam ma semmi mást
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Régi életek nyomában
Tusa Ágnes visszaemlékezéseinek
folytatása az előző lapszámból.
Fráter Lóránd intézőjének lánya
számos érdekességet tár a szemünk
elé a Fráter családról
(13-14 oldal ►►►)

Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött?
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Áprily Lajos

„Békés karácsonyt!”

A

karácsonyhoz közeledve
gondolkoztunk-e már azon,
hogy honnan származik az a
szép köszöntésünk, hogy „békés karácsonyt!”? Ezt egymásnak szoktuk
mondani, de látjuk néha plakátokon,
üdvözlő lapokon is ezt a köszöntést.
Különös, mert a karácsony sajnos
sokszor nem békés.
Sietünk, rohanunk ide-oda,
készülődünk, lakást takarítunk, sütünk-főzünk, vendégségbe megyünk,
s ez az állapot nem mindig békés.
Nem látunk békét a környezetünkben,
de a saját életünkben sem. Naponta
látjuk, hogy hosszú évek óta működő
házasságok bomlanak fel, a gyerekekkel súlyos gondok vannak, betegség, fájdalom, gyász, munkanélküliség, anyagi problémák, mindez egyáltalán nem békés.
Ha körülnézünk a nagyvilágban, ott
sem találunk békét: egyik helyen háború dúl, míg máshol természeti csapások sújtanak, mindenhol csak gondok...
Néha úgy tűnik, hogy ez a kifejezés
„békés karácsonyt!”, egy értelmetlen
szófordulat, amit megszoktunk és
mondogatunk.

Vagy talán a szívünk mélyén
mégis, valahol legbelül van valami
reménység arra, hogy van egy picinyke összekötő híd a békesség és a karácsony között?!
Azt kell mondjuk, igen van remény!
Van remény.... hiszen a karácsony azt
az örömüzenetet hordozza, hogy
megszületett a világ Megváltója, Jézus Krisztus.
Az Úr Jézus eljövetelét Ézsaiás próféta hatszáz évvel Krisztus
születése előtt megjövendölte, hogy
„egy gyermek születik nékünk... hívják nevét ...békesség fejedelmének”.
(Ézs. 9:6). Akik ezt az üzenetet hallották Ézsaiás korában, azok sem egy
békés világban éltek. Politikai nyugtalanság vette őket körül, s emellett
nagy volt a létbizonytalanság.
Az első karácsonykor hangzik az angyali üzenet: „Dicsőség a
magasságos mennyekben az Istennek
és a földön békesség és az emberekhez jóakarat” (Lk. 2.14) Ennek az
igeversnek a második felét a biblia
eredeti szövegéből így fordíthatjuk
még pontosabban: békesség azoknak,
akik Isten tetszése szerint élnek.
Hogyan tudjuk megszerezni
számunkra ezt? Ézsaiás próféta arról
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is beszélt, hogy ez a titokzatos gyermek, aki a békesség fejedelme, megvalósít egy olyan életminőséget, ahol
az Ő „békéjének nem lesz vége…” (7.v.). Azt szoktuk kérdezni,
hogy mikor és hol fog megtörténni
mindez?! Mert, ahogy telik az idő,
ebben a világban mind nehezebb és
egyre rosszabb. Hinni és tudni kell,
hogy több az élet annál, mint, amit itt
e földön látunk és tapasztalunk. Van
tökéletes boldogság e földi életen túl!
Reménység és békesség hit által valósul meg az életünkben. Ha hisszük,
hogy Isten nem halott, Ő nem hagyta
magára ezt a világot, akkor békességünk lesz. Tudnunk kell a karácsony
üzenete: Isten velünk.
Pál azt mondja „ha tehát megvallod,
hogy Jézus az úr, mert a szívedben
hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a
halálból, akkor üdvözülsz”. (Róm
10:9)
Azt olvassuk az Igében, hogy semmi
és senki nem szakíthat el minket Isten
szeretetétől, Vele békességünk lehet,
még akkor is ha emberileg lehetetlen,
mert:Isten velünk!
Békés ünnepeket kívánok mindenkinek!

Csáki Andrea Márta
ref. lelkipásztor

Ez történt az érsemjéni falunapokon

Mozgás, izgalom, szórakozás a kicsiknek is

A

z idén 15. alkalommal
ünnepelhettek
a
semjéniek és az ide látogatók a falunapok sokszínű és változatos rendezvényein. Az
elmúlt tizenöt évben talán még nem
volt példa ennyi fellépő, előadó jelenlétére községünk ünnepén.
A két napban a szervezők egyformán lehetőséget kínáltak a sportot,
szórakoztató műsorokat, de a kulturális programokat keresők számára is.
Az augusztus 17-i nap első fele a szabadidős tevékenységek, a sportrajongók számára kedvezett. Ekkor folyt le
a már hagyományosnak tekinthető
kispályás labdarúgó bajnokság, amelyen ez alkalommal tizenegy csapat
mérhette össze erőnlétét és tudását. A
harmadik helyezésért Selénd és Feketefalu legjobbjai izzasztották egymást, az eredmény végül 1-0 lett. A
döntő összecsapásra a Viktória és az
Old Boys játékosai maradtak, ez a
meccs 2-1 eredménnyel zárult.
Ezzel egy időben, a sportpályán
tizenhárom fogat és ezek hajtói mérkőztek meg a nemzetközi fogathajtó
verseny trófeáiért. A verseny két fordulóban zajlott, ezekben a következő
sorrend alakult ki a (képzeletbeli)
dobogón: az első fordulóban Molnár
Lajos (Kaba, I. helyezett), Lévai
Zsombor (Szalárd, II. helyezett),
Czentey Tibor (Bihardiószeg, III. helyezett); a második fordulóban pedig
Molnár Lajos (Kaba, I. helyezett),
Lévai Zsombor (Szalárd, II. helye-

A fogathajtó verseny igazán látványos volt

zett), Csorba Károly (Nagyvárad, III.
helyezett).
Míg a felnőttek a babérok megszerzéséért fáradoztak, a gyerekek a
szomszédos Népkert árnyas fái alatt
ideiglenesen berendezett játszótéren
múlathatták az időt.
Nem mindennapi eseménynek
számít a semjéni Kazinczy iskola felső tagozatának kertjében felépített
környezetvédelmi bemutatóház avatóünnepsége sem. Az épület egy, az
Európai Unió által támogatott projekt
eredményeként készülhetett el. A projekt és ezáltal az épület célja öt olyan
többfunkciós központ felépítése Bihar
megyében, amelyek a projektben
résztvevő települések védett fajairól
nyújtanak felvilágosítást az ide látogatóknak, szükség esetén akár szállást
is biztosítva az érdeklődőknek. Ünne-

pi beszédében Balázsi József,
Érsemjén község polgármestere kiemelte, mennyire értékesek védett
fajaink, hiszen ezek közül az ezüstperjének köszönhetően vehetett részt
községünk a projektben. Szabó Ödön,
az RMDSZ parlamenti képviselője
beszédében arra emlékeztetett, hogy
az ehhez hasonló eredményekhez
nem elég felismerni az adódó lehetőségeket, az eredményekért összefogással és kemény munkával meg is
kell küzdeni. A továbbiakban dr. Karácsonyi Károly nagykárolyi botanikus előadását hallgathatták meg az
érdeklődők, ugyanakkor az épületben
kiállított fotókiállítás képein keresztül
meg is ismerhették az község védett
növényeit és madarait.
A következőkben érdemes volt
átlátogatni a Fráter Lóránd Művelő-

A Rajkó Zenekar és Kele Krisztina közös előadása
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Szabó Ödön beszél a környezetvédelmi központ avatóünnepségén

dési Otthonba, ahol már hangoltak a
mihályfalvi Móka színjátszó csoport
tagjai, akik zenés kabaréműsorral
szórakoztatták a közönséget. Őket a
nemzetközi népszerűségnek örvendő
Rajkó Zenekar követte. Több mint
egy órás koncertjükön megmutatták:
hírnevük nem a véletlen műve. Kele
Krisztina énekhangját kísérve, vagy
csak a hangszereik virtuóz játékával
valóban nemzetközi színvonalú élményben részesítették a magyar nóta
vagy éppen az operett műfajának szerelmeseit.
A további programok lefolyására
már a Népkertben került sor. Itt a helyi gyerekek táncos műsora indította a
délutáni műsorok sorát, majd az
Ezüstperje néptánccsoport legfiatalabb tagjai ropták a táncot. Közvetlenül utánuk következtek a mihályfalvi
modern tánccsoport (Feel the
Rhythm) tehetséges fiataljai. Szintén
mihályfalvi a Play Time együttes,
amelyik már-már állandó vendége a
falunapi rendezvényeknek. Koncertjük ezúttal is nagy sikert aratott - nem
csak a fiatalok körében. Koncertjük
után ismét táncos produkciót láthattunk, mégpedig a több hazai és nemzetközi verseny díjazottjai, a
margittai Cleavers modern tánccsoport tolmácsolásában.
A Cleavers érdemeit nem csorbítva állíthatjuk, hogy a közönség jelentős része már az esti koncert sztárját,
Kozsót várta, aki egyáltalán nem oko-

zott csalódást rajongóinak. Közvetlen
hangulatú produkciójával magával
ragadta a közönséget, folyamatos
tapsviharral fizettetve meg fáradalmait. Koncertje után, aki még bírta
szusszal, hajnalig mulathatott a szabadtéri diszkóban.
A vasárnap a hagyomány jegyében, lovas hívogatóval és ünnepi felvonulással kezdődött, majd ökumenikus istentisztelettel folytatódott. Az
istentisztelet után hirdették ki a Legszebb porta verseny idei díjazottjainak neveit. Az első helyezett a
semjéni Ötvös Károly, második helyezettek Semjénben Nagy Erika, Dobos Imre, Szilágyi Sándor, Geszti
Erzsébet, Selénden Pfeifer Gyula,
míg Kenézben Bălaj Mariana voltak.

Harmadik díjban részesültek a
semjéni Béres Csaba, Geszti István,
Torda János és Gerő Imre, a seléndi
Pal Victoria és Varga Adalbert valamint a kenézi Miclăuș Gavril.
Nem maradhatott el a falunapok
egyik legfontosabb mozzanata, a Kazinczy Ferenc emlékünnep sem. Ez
alkalommal Gazsi Mária és Gazsi
Szabolcs mutattak be műsort, illetve
adtak elő szavalatot. Ünnepi beszédet
Cseke Attila (RMDSZ) parlamenti
képviselő mondott. Ezt követően került sor a Kazinczy Ferenc mellszobor
megkoszorúzására.
A falunap fennmaradó programjai
a népkertben folytatódtak. A délutánt,
szombathoz hasonlóan a község óvodásainak és iskolásainak táncos műsora nyitotta, majd egy színvonalas
néptáncgála színesítette a napos vasárnap délutánt. A következő fellépő
együttes Liszter Sándor és a Vadrózsák voltak, akiket Gregor Bernadett
és Nyertes Zsuzsa operett-előadása
követett. Már a koraesti órákban kezdődött az Erdélyben igencsak népszerű Székelylend humoristáinak kalóriaégető előadása. Talán Szandi, talán
Kocsis Tibor kedvéért, de estére teljesen megtelt a színpad előtti nézőtér.
Az érdeklődés nem volt hiábavaló:
mindkét előadóművész rendkívüli
hangulatot teremtett. Az éjféli tűzijátékot a Feel the Rhytm egyesület táncosainak előadása előzte meg, illetve
egy hajnalig húzódó szabadtéri retró
diszkó követte.
Csorba Sándor

Kazinczy Ferencre emlékeztünk
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Emlékezés 1849 októberének vértanúira

A koszorúzást díszőrség tette még ünnepélyesebbé

K

azinczy Lajos emlékművének felállításával
(2010-ben) kezdődött Érsemjén Község Önkormányzata és a székesfehérvári Krajczáros
Alapítvány közötti kapcsolat, amelyik egyre
inkább elmélyülni látszik. A szobor felállítás óta minden
év októberében közösen, Érsemjénben ünneplik meg a
tizenötödik aradi vértanú halálának évfordulóját, emlékezve az aradi tizenháromra is.
Ebben az évben még az októberi ünnepséget megelőzően egy, Balázsi József polgármester által vezetett négytagú küldöttség részt vehetett a szeptember 28-án, Székesfehérváron megszervezett Lecsófesztiválon. A fesztivál
keretein belül a számos helyi civil egyesület mellett közelebbről megismerkedhettek a Krajczáros Alapítvány tevékenységével is. Ezen kívül a házigazdák egy igen gazdag,
tartalmas történelmi tematikájú és kulturális programmal
kedveskedtek a vendégeik számára.
Október 26-án Érsemjénben ismét találkozhattak az intézmények képviselői a Kazinczy Lajos emlékünnep ismételt
megülése alkalmából. Az ünnepi műsor a Fráter Lóránd
Művelődési Otthonban kezdődött és az emlékmúzeum
udvarán folytatódott és koszorúzással ért véget. A helyiek
részéről az Ezüstperje néptánccsoport és a Kazinczy Ferenc Általános iskola diákjai készültek igen színvonalas
műsorral. A székesfehérváriak Mátyus Istvánné Zsuzsa és
Prepszent János szavalataival, illetve Kocsán István harmonika játékával járultak hozzá az ünnepi hangulat megteremtéséhez.
Csorba Sándor

Mátyus Istvánné szavalatát is meghallgathattuk
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Örömtelivé tenni a gyermekek mindennapjait!

N

yári élménybeszámolónkat, mint ahogyan eddig
is tettük, az alábbiakban,
fellépéseink sorrendjébe
ismét szeretnénk megosztani önökkel
(veletek). Szeretnénk ismertetni azt a
sok élményt, amit átéltünk és elraktároztunk. Júliustól decemberig tart
2013-ban is az Ezüstperje néptánccsoport szereplésének időszaka, mely
tükrözi a csoport második félévi tevékenységét. Ebben az időszakban szinte minden hétvégén eleget tettünk
valamelyik felkérésnek. Az utolsó
fellépés, amiről beszámoltunk Beretytyóújfalu volt, ahol kitűnően érezte
megát a csoport.
- Július elején meginvitáltak minket
Micskére, ahol évente rendszeres
résztvevői vagyunk a Partiumi
Néptánctalálkozónak, a csoport persze ismét közönségsikert aratott;
- ezt követte az Országos Ifjúsági
Néptáncfesztivál Hajdúnánáson,
ahonnan szintén rengeteg elismeréssel térhettünk haza.
- A Kiskereki-i Betyár Fesztivál volt
a következő állomása a néptánccsoportnak, ahol a fellépést követően az
Apostol együttessel énekelhettük
együtt „Eladó, kiadó most a szívem...” című nagy slágerüket.
- Augusztus eleje mondhatjuk, hogy
már hagyomány, hiszen a csoport
nagy táskákkal, és sátrakkal újra elindult Holtmarosra, ahol az idén is felejthetetlen három napot töltött.
- Holtmarosról hazatérve szusszanás-

nyi idő sincs, hiszen az Ezüstperje
gyerek és felnőtt csoportja hazai pályán, azaz a Falunap közeledtével
foglalatoskodik. Itt nemcsak fellépésükkel színesítik és gazdagítják a
programot, hanem nagyban besegítenek a szervezésben, a vendéglátásban,
mint egy jó házigazda.
- Szeptember elején a szomszédos
Bagamérba látogattunk, ahol, mint
minden évben testvér-települési kapcsolatainkat ápolva veszünk részt az
érsemjéni delegációban.
Jutalomkirándulás Mint ahogyan
megszoktuk, hogy egy-egy fellépés
által összekötődik a kellemes a hasznossal, ismét útra keltünk, de most a

népviseleteink nélkül, hiszen a Pro
Semjén Egyesület és Érsemjén Község Polgármesteri Hivatala jóvoltából
a gyerek illetve a felnőtt csoport
együtt indult el egy kis kalandozásra,
melynek helyszínei Segesvár,
Székelykeresztúr, Bálványosfürdő és
a tordai sóbánya voltak. A kétnapos
kirándulás, mondhatjuk, szuper volt
és ezt azért merem így kijelenteni,
mert az Ezüstperje néptánccsoport
kicsitől-nagyig ezt igazolta vissza.
- Szeptember közepén részvételünkkel hozzásegítettük a szórványban élő
magyarságot a Magyar Napok megrendezéséhez a Fekete-Körös völgyi
Belényesújlakon, ahol

A dijnyertes plakát
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néptánctalálkozón vettünk részt a
gyerek csoporttal.
- októberben újra itthon szorgoskodtunk, hiszen két rendezvény főszereplőjeként voltunk jelen. Az elsőn Kazinczy Lajosra emlékezve ünnepi műsorral tisztelegtünk az Aradi vértanúk
előtt, míg a második rendezvény már
a szórakozásról szólt és ennek apropóján az Ezüstperje néptánccsoport
tagjai szekerekre pattanva szüreti bálba hívogatták a község lakóit. A mulatság a sikeres szervezésnek köszönhetően nagyon jó hangulatban telt el.
- az év végéhez közeledve novemberben kedves barátaink meghívására

utazott a gyerekcsoport Nagyváradra,
a Csillagocska Nemzetközi Gyermek
Néptánctalálkozóra, ahol vastapssal
jutalmazták táncos-lábú gyerekeinket.
- November hónap közepén, mintegy
az idei év megkoronázásának helyszínére érkeztünk, a nagyváradi Állami
Színház színpadára, ahol a két évente
megszervezésre kerülő Ki Mit Tud!
Jubileumi gálaműsorának voltunk
meghívott fellépői. Ez alkalommal a
gyerek- és a felnőtt csoport tagjai közösen, mintegy 41-en léptek színpadra, ahol egy szatmári tánckoreográfiában fergetegesen ropták a táncot.
Elérkezve december hónaphoz, hát
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mit is tennék mást az adventi időszakban, minthogy készülünk a karácsonyi kis ünnepi műsorunkra, mellyel
ismét megörvendeztethetjük nagyszüleinket az Idősek Karácsonyán, illetve
az ezt követő napokban szüleinket.
Ezért így az ünnepekhez közeledve az Ezüstperje néptáncegyüttes nevében kívánunk boldog Karácsonyt és
meghitt, boldog Új évet!
Sütő Judit és Sütő Szabolcs
az Ezüstperje néptánccsoport vezetői.

Tűzriadó gyakorlat az érsemjéni óvodában

M

int már megszokottá vált, ezen
iskolai tanév első félévében is
tűzriadó gyakorlaton vettek részt községünk óvodásai.
A tűzriadó lényege, hogy a gyerekek
elsajátítsák azt a képességet, hogyan
tudnak egy valós vészhelyzetben a
lehető leggyorsabban szabad levegőre
kijutni, illetve a meghatározott védett
helyre, ahol mindenki biztonságban
van. A gyakorlat során nem csak az
óvodások, hanem az óvónők is megfelelő felkészítést kaptak arra, hogyan
kell egy esetleges vészhelyzetben
viselkedni, melyek azok az elsődleges
feladatok, melyeket el kell végezni.
A gyakorlat reggel 9 órakor
kezdődött. Bár az óvónők előre felkészítették a kicsiket, hogy ne ijedjenek
meg, ennek ellenére is volt olyan, aki
sírva fakadt a tűzjelző csengőszót
meghallva. A jelzés hallatán a gyerekek feladata, hogy óvónénire odafigyelve, rendezetten, visongás nélkül
kettessorban az előre kijelölt útvonalon minél hamarabb az udvarra, a szabad levegőre jussanak. A gyerekek

A gyerekek nem csak érdekes, de hasznos ismeretekkel gazdagodtak

nagyon ügyesek voltak, fegyelmezetten vonultak ki az óvoda melletti tisztásra, ahol gyors létszámellenőrzés
következett.
A gyakorlat igazán élethű
bemutatása érdekében papírdobozokból kisebb rakást helyeztek a tűzoltók
a gyerekektől megfelelő távolságba,
melyet meggyújtottak. Ezen a kisebb
tűzön próbálhatták ki az óvónők a
poroltó helyes használatát. Ez már
nagyon tetszett a bátrabb gyerekek-

nek, de ekkor már a megszeppent apróságok is nagyon figyeltek.
A gyakorlat sikeresen zajlott
le, a megadott idő alatt a védett helyre
jutottak a gyerekek. A nagy izgalom
után az óvónők még beszélgettek a
gyerekekkel a történtekről.
Reméljük, hogy nem lesz szükség rá,
hogy élesben is megmutassák ügyességüket, azonban ha mégis, az
érsemjéni óvodások ezt felkészülten
tudják fogadni.

Könyvadomány a "Kazinczy Ferenc" általános iskolának
2013. szeptember 30-án az
Érsemjéni „Kazinczy Ferenc” Általános Iskola,
annak könyvtára valamint

Információs és Dokumentációs Központja (CDI)
könyvadományban részesült.

Az adományozó az OTP
BANK ROMANIA, amely
az „Olvasáshoz való
jog” (Dreptul de a citi)

8

projekt keretében gazdagította iskolánk könyvtárát
50 hatalmas doboz könyvvel, amely több száz kötetet tartalmazhat.
Az
OTP
BANK
ROMANIA jó kapcsolatot
ápol a község Önkormányzatával, s e jó viszony
eredményeként most diákjaink és pedagógusaink
örvendezhetnek e gazdag
adománynak. Nagy hasznunkra lesz a számtalan
háziolvasmányt is tartalmazó kötet, a szakkönyvek, amelyek románul is,
magyarul is érkeztek.
Köszönet érte az adományozóknak!
Nagy Mirela
iskolaigazgató

“Ősszel újra szól a csengő… …kezdődik az iskola…”
szre sem vettük, oly hamar elillant a mindig vidám, élményekben gazdag nyári vakáció. Pár
hete még a Falunapokra készültünk lázas izgalommal, s ma már újra az
iskolatáskát cipelő kisdiákok verik fel
reggelente a falu csendjét.
Elkezdődött az új tanév. Kinek-kinek
másképpen, ahogy az már lenni szokott:
kisebbeknek várakozással telve, nagyobbaknak újabb nehézségeket hozva. Ami

É

elbeszélgettünk diákjainkkal ennek a jelentőségéről.
November elején az előkészítő osztályos
kisdiákok, az érsemjéniek és a seléndiek,
10.000 forint összegű egyszeri ösztöndíjban részesültek. Budapestről személyesen
jöttek el a Rákóczi Szövetség képviselői,
Kéri Hajnal főtanfelügyelő helyettes aszszony kíséretében, hogy átadják a gyerekek szüleinek ezt a pénzösszeget. Elmondták, hogy ezzel szeretnék támogatni

Ratiu Zsanett és Tasi Letiszia. A II. osztályból, Csiri Emese tanítónő felkészítésével: Ádám Krisztina, Czegő Emőke,
Béres Iasmina, Mester Ildikó Sonia és
Szabó Kinga. A III. A osztályból, Ari
Katalin tanítónő felkészítésével: Fehér
Magdolna Anett, Nagy Lara Vivien, Csáki Abigél, Tóth Ferencz és Szabó Ákos.
A III.B osztályból, Tifra Katalin tanítónő
felkészítésével: Dávid Krisztián, Palánki
Krisztián, Sas Adrienn Erika és Sas Szi-

A szüreti mulatság családias, jó hangulatban zajlott
közös, az izgalom, ami tanárt-diákot fel- a határon túli magyar szülőket, hogy lárd László. A IV. osztályból, Vasvári
pezsdít, s lendülettel vetettük bele ma- gyermekeiket magyar iskolába, magyar Katalin Judit tanítónő felkészítésével:
gunkat a közös munkába.
tagozatra járassák.
Máté Zsófia, Ványi Zsanett, Nyíri Enikő
Az I-IV osztály tanítói különböző tevé- Október
28-án
rendezték
meg és Belényesi Gréta.
kenységeket szerveztek osztályszinten, s Érmihályfalván a „Mesék szárnyán” című December 11-én lesz Érkeserűben a
a legtehetségesebb diákokkal már verse- mesevetélkedőt. Ezen részt vettek: a III. Számadó Ernő Mesemondó Verseny.
nyeken is részt vettek. Folyamatban van A osztály két csapata, a Pillangók (Tóth Erre már az előkészítő osztályosok is
több versenyre való felkészülés is.
Ferencz, Nagy Lara Vivien, Nagy Anita jelentkezhettek, s így, Vanyó Kecskés
Őszi séták alkalmával színes leveleket Melánia és Fehér Magdolna) és a Mé- Éva tanítónő felkészítésével a következő
gyűjtöttünk, amelyeket kipréseltünk és hecskék (Bui Brigitta Noémi, Csáki Abi- diákok képviselik majd iskolánkat: Gazsi
kollázsokat, levéllenyomatokat készítet- gél, Szabó Ákos, Németi Sándor András). Ágota és Szász Alex. A IV. osztályból
tünk. Ezekkel díszítettük fel osztályter- Felkészítő tanítójuk Ari Katalin volt. A Nyíri Enikő és Bánházi Ádám fognak
meinket.
Méhecske csapat továbbjutott a követke- meséket mondani.
Szeptemberben a IV. osztállyal Vasvári ző fordulóba, amely december 7-én volt. És még sorolhatnánk… Nem pihenünk,
Katalin Judit tanítónő Szüreti Bált rende- Ugyanezen a vetélkedőn vett részt és dolgozunk, hisz a sok-sok egyéb mellett,
zett. Szőlővel, süteménnyel és mulatság- jutott tovább mindkét csapatával Vasvári a tanítás-tanulás a legfontosabb feladagal, mindenki nagyon jól érezte magát.
Katalin Judit tanítónő. Csapatai: Ez az tunk. Készülünk a téli ünnepekre, a MiHalloween alkalmából töklámpásokat lányok! (Ványi Zsanett, Máté Zsófia, kulásra és a Karácsonyra, minden osztály
készítettünk, ebben a szülők is segítsé- Kozma Adrienn, Belényesi Gréta) vala- külön műsorral, ugyanakkor egy nagy
günkre voltak. Többen hoztak fel otthon- mint az Álom csapat (Bánházi Ádám, közössel is, amit a Kultúrházban fogunk
ról töklámpásokat. A IV. osztályosok Nyíri Enikő, Balázs Ricsi, Tóth Brigitta). bemutatni.
részt vettek az V-VIII osztályosok ez December 3-án zajlott a IV. Fürkész heVan teendőnk tehát…. S jó látni
alkalomból rendezett angol nyelvű műso- lyesírási verseny. Erre is sokan készül- a munkánk után a tudással, értelemmel
rán is.
nek. Az I osztályból, Ari László tanító megtelt, sok kis csillogó szemet…
Nem feledkeztünk meg elődeinkről sem: felkészítésével:
Béldi
Krisztián,
Vanyó Kecskés Éva Andrea
megemlékeztünk a Halottak Napjáról, Bersenszki Patrik Márk, Haraji Attila,
tanítónő
9

Itt van az ősz itt van újra...

A szemétgyűjtésben résztvevő csapatok. Munkájuk egész közösségünk számára hasznos volt

B

eköszöntött az ősz,
újabb tanévnek nézünk elébe. De nem
csak a tanulás miatt érdemes
iskolába járni, hanem a különböző tevékenységek miatt is, melyekkel érdekesebbé próbáljuk tenni gyermekeink mindennapjait.
Becsengettek...
Mint minden évben, most is
eljött az a nap amikor a
hosszú (bár a gyerekek számára mégis rövid) nyári
vakáció után iskolánk csengője hívta tanévnyitóra településünk apraját - nagyját.
Sok gyermek indult el szeptember 16-án reggel hátitáskával az iskola felé, lélekben tele reménnyel és buzgósággal, kíváncsian arra,
vajon mit hoz az új tanév
számukra. Nagy Mirela
igazgatónő, Gazsi Sándor

aligazgató úr és Balázsi József polgármester úr üdvözlő szavai után az óvodából
júniusban elballagott, most
pedig előkészítő, illetve első
osztályba készülő gyermekek köszöntötték iskolájukat
és tanítójukat néhány kedves verssel és énekkel. Ezt
követően minden osztály
részt vett az első osztályfőnöki órán, amikor is átvehették a tankönyveiket és
néhány szóban értesülhettek
a tanévet érintő újdonságokról.
Let’s do it Romania...
Szeptember 28-án a Szelektív Hulladékgyűjtés Világnapján az egész világon
megmozdulások folytak a
témával kapcsolatosan. Kis
iskolánk csatlakozva eme
fontos eseményhez szombaton reggel két csapatot al-

kotva körbejárta falunk utcáit. Szinte minden osztályból részt vettek a tanulók,
hozzávetőleg 50 diák segédkezett a szemétgyűjtési akcióban. A takarítás során
több zsáknyi szemetet sikerült szelektíven összegyűjtenünk és ezeket elszállítani a
gyűjtőközpontba. Jó hangulatban telt a délelőtt, tanár,
diák együtt járt-kelt, végül
igazi kutatócsapattá verődött
a társaság. A gyűjtés során a
gyermekek megértették a
szelektálás fontosságát, hiszen szembesültek a szemét
káros és környezetromboló
hatásával.
Az aradi vértanúk és
Kazinczy Lajos
Október 26-án iskolánk tanulói az aradi vértanúkra és
Kazinczy Lajosra emlékeztek. Az V. C osztály három

tanulója, Szakál Tímea tanárnő segítségével Kazinczy
Lajos életútjáról tartott beszédet, majd felelevenítette
a mártírhalált halt tábornok
hősies csatáit. Ezt követően
az V. B osztály diákjai verseket szavaltak. Őket Kiss
Ilona Katalin készítette fel.
Az Ezüstperje néptánccsoport fellépését követően a
megemlékezni kívánók a
múzeum udvarán gyülekeztek, ahol az iskola kórusa
Marosan Csilla énektanárnő
vezetésével katonadalokat
adott elő.
Halloween
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy gyermekeink Haloweenkor (október
31.) félelmetes jelmezekbe
bújnak és megmutatják milyen ijesztőek is tudnak lenni. Onet Oana tanárnő felké-

A kis futóbajnokok

Szelektíven gyűjtöttünk!
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szítésével a VI. A, VII. A,
VIII. A és VIII. B osztály
tanulói ebből az alkalomból
verseket, énekeket és egy
színdarabot adtak elő. A
műsor színvonalát emelték
az általuk készített rajzok és
töklámpások, melyek felejthetetlenné tették számunkra
ezt az ünnepet.
Egy kis sport mindenkinek
Október 11-én a Nagyváradi
Ősz keretén belül megrendezett futóversenyen iskolánk tanulói is részt vettek
Farcas Vlad és Lakatos János tornatanáraink felkészítésével. Diákjaink szép
eredményt értek el. Novem-

ber 18-án Székelyhídon kosárlabda versenyen vehettek
részt sportolóink, ahol a fiúk
csapata I., míg a lányoké II.
helyezést ért el a Székelyhíd
-Érmihályfalva szektorban.
Ezúton is gratulálunk nekik és reméljük, mihamarabb további sikerekről
számolhatunk be.
Ezúton kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag tanévet, diákjainknak sok jó
jegyet, tanárainknak pedig
sok erőt, türelmet és kitartást!
Sereban Tímea-Mónika

A lányok kosárlabdacsapata

Magyar igazgatók találkozója községünkben
któber 17-én Érsemjén adott
helyet a 2013-2014-es tanév
első olyan gyűlésének, melyen Bihar megye magyar iskolaigazgatói vettek részt. A meghívottakat a
helyi iskola igazgatónője, Nagy
Mirela fogadta a község Fráter Lórándról elnevezett művelődési otthonában. A meghívottak közé tartoztak
Bihar megye általános-, illetve középiskoláinak magyar igazgatói. A
meghívást mintegy 44 személy fogadta el, jelentek meg.

O

Egy rövid gyülekező után a
központi park szoborparkjában a
község iskolájának névadójára, Kazinczy Ferencre emlékeztek, megkoszorúzva szobrát születésének évfordulója alkalmából. Ezt követően a
Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd és
Csiha Kálmán Emlékmúzeumot tekintették meg, ahol Ciorba Terézia
nyugdíjas tanárnő tartott egy rövid
előadást Érsemjén történetéből. A
múzeumlátogatás és kegyelettétel
után kezdetét vette a tanácskozás,

majd egy kellemes ebéd, melyre Balázsi József polgármester úr hívta
meg a vendégeket és személyével is
emelte az esemény színvonalát.
A tanácskozás általános célja
az iskolai évre szóló további találkozások ütemezése, azok témáinak
pontosítása, illetve a nyolcadik osztályosok nemzeti felmérésének problematikája, a kilencedik osztályba
való beiratkozás folyamata.
A meghívottak között szerepelt Kéri Hajnal főtanfelügyelő helyettes, aki minden olyan intézkedési
és elméleti problémát ismertetett,
melyek az idei tanévre érvényesek.
Megoldást és választ próbált nyújtani
a felmerülő problémákra, kérdésekre.
A téma levezetéseképpen egy szakmai körútról tartottak előadást.
A helyi iskolások is hozzájárultak az eseményhez, mégpedig az
Ezüstperje Utánpótlás Néptánccsoportjából néhány pár egy felemelő
produkcióval lepte meg a vendégeket. Végezetül egy rövid óvoda-, illetve iskolalátogatás következett,
ahol az oktatás valódi színterén a
további szakmai, gyakorlati kérdések
is megválaszolásra kerültek.
Nagy Mirela
iskolaigazgató
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Régi életek nyomában
Folytatás az előző lapszámból
Szabó néni
Kicsi, vékony, mindig tiszta
ruhába öltözött, kötényes, bekötött
fejű néni volt. Az intézői lakhoz legközelebb álló épületben, egy szoba
konyhából álló kívül-belül fehérre
meszel házikóban élt Róza nevű lányával.
Érdekes módon a tanyának
csak ez az egy „egylakásos” épülete
volt, a többiek nyolc, hat és kétlakásos cselédházak voltak.
Nekem valóságos meseház
volt kis otthona, mindig volt mit megcsodáljak nála. A kastélyon kívül,
csak ezt az egy házat ismertem belülről is. A többi házban nem jártam. A
szobában a komódon egymás mellé
leborítva sorakoztak a virágos, rózsás,
madaras csuprok. Szabó néni findzsáknak nevezte őket. Régiek, kopottak, lecsorbult szélűek voltak, de
féltett kincsek, nem voltak használatban. Majdnem minden leborított csupor tartogatott valami kincset. Egyik
alatt pénzt, filléreket rejtegetett gazdasszonyuk, másik alatt pántlikákat, a
számomra eldugott, dohos kockacukorkák is onnan kerültek elő.
Szabó néni mindig ott volt,
ahol segíteni kellett. Hol gyógyfüveket, hol üvegekbe begyűjtött nadályokat vitt a tanya betegeinek, hol megnyugtató szavaival, tanácsaival gyógyított.
Engem is mindig megvigasztalt, ha szomorú voltam. Úgy mesélni
senki nem tudott a kerek erdőről, a
rókalyukról, a bankákról, mint ő. A
varjakat hívhatta bankáknak, mert a
kerek erdőt a bankák tanyájának nevezte, ott pedig télen csak varjak tanyáztak. A többi madarak behúzódtak
a tanya közelébe.
Szabó néni leánya, Róza,
Anyámnak volt nagy segítsége. Bejárt
hozzánk, konyhában, kertben együtt
dolgoztak. Főzni, kézimunkázni, hímezni tanult Anyámtól, rászoktatta az
olvasásra is. Ott a tanyához közel, a
homokon élő nagygazda család fiához, Nótin Jóskához ment feleségül.

Egy életen át, egészen a haláláig tartotta a családunkkal a kapcsolatot.
A kerek tölgyfaerdő
Rejtélyes hely volt számomra a tanyától délkeletre elterülő kis kerek erdő.
Sokat néztem, bámultam házunk ablakából, sokszor kértem Szabó nénit,
hogy meséljen róla.
Messziről nézve, mintha csupa egyforma fa lenne benne, sűrűnek, sötétnek és titkokat rejtőnek látszott nekem, gyermeknek.
Közelsége egész mást mutatott. Átlátható volt, a nap sugarai behatoltak a
fák közé. Tavasszal, nyáron zengett a
madárdaltól. Ősszel, sokszínűségével,
tarkaságával, kékülő kökénybokraival
volt lenyűgöző. Télen varjak tanyája
volt. – Nagyon boldog voltam, ha valaki, egy felnőtt, elvitt a kerek erdőbe
sétálni.
A szőlőskert
Jól emlékszem a birtok szőlőskertjére
is. Az intéző lak baromfiudvara után
jött az Anyám zöldségeskertje, annak
a végénél kezdődött a szőlőskert.
Árok és akácfasor választotta el a szekérúttól. Belül pázsit, a pázsiton egymás után sorakozó gyümölcsfák. A
fák mögött, az enyhén emelkedő homokdombon pedig rendezett, gondozott gyönyörű szőlősorok. A domb
tetején újra akácültetvény zárta a szőlőskertet.
Nyugdíjas voltam már, amikor Tokaj
Hegyaljára eljutottam. Agyamban –
akaratlanul is – beugrott a Fráter birtok szőlőskertje. Nála rendezettebb,
szebb, jobban megtervezett szőlőst
Tokajban sem láttam.
A homokos gödör
Nekem, gyermeknek a tanya legnagyobb kincse mégis a homokos gödör
volt. A nyugati oldalon, a Nyírség
homokbuckáinak egy nyúlványa, amit
a tanyasi emberek kis homokbányává
alakítottak.
Puha, tiszta, sárga homokját a tanya
lakói sok mindenre felhasználták. Télen a vermekben, ebben a homokban
tartották a zöldségeket, a lakások tapasztásához, lincseléséhez is használták.
A gyermekeknek a gödör előtt, egy
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nagy teret, homokozót alakítottak ki.
Ott játszottak kora tavasztól késő
őszig a velem egykorú apróságok. Ott
aztán volt sírás, nevetés, gyermekzsivaj, épültek és omlottak a homokvárak. A nagyobbaknak, a nagy iskolásoknak, már szégyen volt a homokos
gödörben játszani.
– Számomra a legnagyobb büntetés az
volt, ha jó Anyám nem engedett ki a
gödörhöz játszani.
Aratási szertartás
Minden nyáron, hagyományszerűen
az aratás egy különös szertartással
kezdődött. Apám mindig magával vitt
engem is e különleges ceremóniára.
Az első kaszavágás előtt, búzából font
kötéllel átkötötték a gazdát – Apámat
–, az én fejemre búzakoszorút tettek.
Utána a homokfutóból előkerült a kis
demizson pálinka és köszöntötték az
új búzát termő ősi földet, Istennek
hálát adva.
Mi hazavittük otthonunkba a búzakoszorút és a kötélfonatot is. Előszobánk
megbecsült díszeként őriztük a következő aratásig.
A tanyasi emberek ünnepei
Különösen emlékezetesek, szépek
maradtak nekem a tanyasi Karácsonyok. Ilyenkor a kastélyban is rendszerint pesti vendégek voltak, nagy
sütés-főzés. Hozzánk is jöttek rokonok
Károlyból,
Szalárdról,
Mihályfalváról. Ha hó volt, fehér Karácsony, akkor lovas szánkó várta a
vendégeket a semjéni állomáson. A
tanyára érkezve pedig meleg bort és
bejglit kaptak az átfázott utazók.
Szent estén a tanyasi emberek – a felnőttek – kántálni jártak. Először a kastélyban énekeltek, majd hozzánk jöttek a gazdatiszti lakba, végül egymás
házát tisztelték meg a szép karácsonyi
énekekkel. – A gyermekek betlehemes játékokkal járták végig ugyanezt
az utat, a sorrendet betartva. A felnőttek bort, kalácsot kaptak, a gyermekek
pénzt, cukorkát, felfűzött aszalt fügét.
Éjjelre a tanya elcsendesedett, másnap
ünneplőbe öltözve apraja-nagyja ment
a templomba a karácsonyi misére.
Kishúgom, Mara
1943 májusában megszületett a kishú-

gom. Ő Debrecenben látta meg a napvilágot, Anyámat oda vitték be a szülészetre. Erre mondják azt, hogy „jó
időben, jó helyen született”, mert így
mint Debrecenben anyakönyvezett,
1980-ban aránylag könnyen kevés
utánajárással, egy visszahonosítással
el tudta hagyni Ceaușescu Romániáját
családjával együtt.
Valójába születési éve - 1943,
már nem is volt olyan „jó” időszak.
Érezni lehetett a tanyán is a vihar közeledtét.
Apám egyre gondterheltebb
lett, egyre többször beszélgettek a
nehéz gazdasági helyzetről a nagyságos asszonnyal. Egyre nehezebb volt
a birtok irányítása, egyre kevesebb
segítséget kapott Apám a megöregedett, betegeskedő Fráternétól.
Mint elmélkedő gyermek,
figyeltem a felnőttek beszélgetéseit, a
rádió híreit: „a Kárpátok vonalánál
meg fogják állítani az oroszokat”. Azt
sem tudtam, kik az oroszok, a
Kárpátokat aztán végképpen nem tudtam hova tenni, az tabu maradt gyermeki fantáziám számára.
Seres Andris
A hétgyermekes Seres család a tanya
kétlakásos épületében lakott. Az alig
18-20 éves fiúk – Andris –, Apámnak
volt nagy segítsége. Baba nevű lovunkat ő fogta be a homokfutóba, vagy
nyergelte fel, ha lóháton kerülte meg
Apám a birtokot. A teheneinket, a
vizslát és a Zsemlét is ő gondozta.
Bejárt a házunkba, vizet-fát hordani
segített. Testvéremként szerettem.
Cinkosom Andris minden rosszban,
hiszen még ő is félig gyermek volt.
Egy időben mániám volt a fáramászás. Lombok között kuksolva hallgattam, figyeltem és élveztem, ha keresnek. Szüleim aztán hamar rájöttek,
hogy én a kis vékony gyermek még
átölelni sem tudom azt a fát, fatörzset,
amelyiknek lombjai közé rejtőzöm.
Oda feltétlenül segítséggel jutottam
föl. Így hamar lebuktunk, Andrissal
együtt, természetesen a dorgálást sem
kerültük el. Egyébként a gyermekeknél ez egy tipikus szindróma, hogy
kerestetik magukat, azt akarják, figyeljenek rájuk. Valószínű, hogy a
fáramászás a húgom születése után
történt, azt érezhettem, hogy megosz-

lik az odafigyelés, a szeretet, nem
csak én vagyok az érdeklődés középpontjában.
Máskor rimánkodtam Andrisnak,
hogy ültessen fel a Baba hátára. Meg
is tette. Apám aztán szépen megmagyarázta nekem, hogy a kisleányok
nem ülnek csak úgy „szőrén” a ló hátára. Szoknyában meg éppen nem.
Megígérte, hogy ha nagyobb leszek
lesz lovaglónadrágom és csináltat nekem egy kis nyerget is.
Ezt az ígéretet szegény jó Apám soha
nem tudta betartani, az én lovaglónadrágomat, a nyerget is elfújta a szél, a
világégés szele….
Világégés egy határszéli tanyán
Nem állították meg az oroszokat, a
front a világégés elérte a Fráter tanyát
is. Előbb a német, majd az orosz csapatok voltak beszállásolva a kastélyba. A nagy pusztítást nem az elvonuló
németek, sem a majd bejövő oroszok
végezték, hanem a két megszállás
között odaözönlött csőcselék, horda.
Ők azt hitték, hogy az uradalmi birtokról annyi mindent lehet zsákmányolni, lopni, hogy az életük végéig
kitart. Vittek minden értéket, mozdítható tárgyat, bútort, ruhát, porcelánt,
képet az udvarházból. Ekkor veszett
nyoma a Nótáskapitányt ábrázoló
nagyméretű festménynek is, amit szerencsére fekete-fehér fotó után újrafestett egy ma Németországban élő
festőművész. Gyermekkoromból jól
emlékszem a képre, az ebédlőben
volt, szemben a bejárattal, két ablak
közötti falrészen. Talán még nem is
szegre függesztve, hanem a falrésznek
támasztva, mert méretre is éppen oda
illett. - Nemcsak a kúriát fosztották ki,
az istállókból elkötötték az állatokat,
magtárakat, raktárokat kiürítették.
Nem kímélték az intézői lakást sem,
még a cselédség szorgos, nehéz munkával összegyűjtött kis vagyona is
veszélyben volt.
A bejövő orosz csapatok, már egy
kifosztott, tönkretett tanyát találtak,
üres udvarházzal. Neki már csak a bor
maradt a gazdaság pincéjében, amit
aztán a helybeliek ügyesen, ötletesen,
„kiengedtek” hogy az oroszok ne fogyaszthassák, a lovakkal ne itattassák
az agresszivitásra serkentő nedűt.
Volt időszak, amikor csak férfiak,
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öregasszonyok, gyermekek járkálhattak a tanyában, a fiatal leányok asszonyok elrejtőztek. Anyám is a többi
asszonnyal együtt el volt vermelve. A
férfiak csutkakúpokat raktak a verem
bejárata elé. Csak este bontották ki a
bejáratot –sötétben – és adtak le az ott
lévőknek ennivalót, hozták fel az ürülékkel teli vedreket.
Szerencsére ez az állapot nem tartott
sokáig. Egy magas rangú orosz tiszt –
talán marsall – járt az ott állomásozó
orosz katonáknál és biztosította a tanya népét, hogy a következő időben
semmi bántódásuk nem lesz. Úgy is
történt, béke lett a tanya lakói és a
katonák közt.
Nálunk, az intézői lakban szinte minden este vendégeskedett egy orosz
tiszt, az ott lévő katonák parancsnoka,
egy alig 20 éves bukovinai nővel, aki
követte a frontvonalban. Apámnak
cigarettát, nekünk, gyermekeknek
cukorkát hoztak azzal kedveskedtek.
Természetesen Anyám is mindig
megvendégelte őket, szerény ételeinkkel, legtöbbször paprikás krumplival.
A kis nő jól beszélt románul, nagyon
szép volt, fiatal. Civil blúzokban, de
katonanadrágban orosz pufajkában
járt, Lellinek szólította, nevezte az
orosz tiszt. Hosszú, barna haja volt,
copfba fonva hordta kislányosan.
Anyám egy alkalommal a haját is
megmosta, mert panaszkodott, hogy
mióta úton van erre nem került sor.
Egy napon aztán továbbment a front
Magyarország felé, soha többet nem
láttuk a tisztet és Lellit. – Életünk során, Anyámmal együtt sokat gondoltunk Lellire, hogy ki is volt ő valójában és mi lett a sorsa.
Iskolába indulásom
Az orosz bejövetel kellős közepén, az
1944-45-ös tanévben kezdtem el a I.osztályt Érsemjénben, Gyetkó Mihály
tanító bácsi keze alatt, a katolikus iskolában, összevont osztályokban.
Ebben a kritikus évben, rajtam kívül
nagyon kevés, 4-5 gyermek járt be a
faluba iskolába, ők is már nagyobbak
voltak, nem elsősök. Ők rendszerint a
tanya nyárfasoros útján mentek, Én a
kastély oldalán végigszaladva, az Ér
folyócska pallóján keresztül, a réten át
már a falu alatt is voltam. Ez egy 2530 perces út volt, nekem nem okozott

nehézséget, inkább gyönyörűséget.
Télen, rossz időben, mi tanyasi gyermekek hivatalból hiányozhattunk,
hosszú téli szünetek is voltak. Olvasni
már tudtam iskolába indulásom előtt.
A szüleimtől kérdezgettem a betűket,
és a 100 Jókai kötet címét böngészgetve meg tanultam olvasni. Tavaszszal aztán az enyém volt a világ, az
iskolából hazafelé tartó út órákig tartott. Minden vadbükköny virágot,
margarétát, vakondtúrást, zsombékot
megcsodáltam. Nem egyszer mezei
virágcsokorral és kézben hordott cipőkkel érkeztem haza. Imádtam mezítláb járni. Pedig akkor még nem
tudtam, hogy a mai civilizált életmód
egyik baja az, hogy az emberek nincsenek közvetlen kontaktusban a sok
energiát adó földdel. Gyermeki ösztöneimmel ráéreztem. Az Ér folyócska
kifogyhatatlan szemlélődési hely volt
számomra. Különösen izgatta a fantáziámat – a vízben – egy mindig egy
helyen lévő, hol összezsugorodott, hol
kiegyenesedett nadály. Féltem tőle, ha
a vízben tapicskoltam, messze kikerültem. Szabó néni aztán megmagyarázta, hogy az nem fog utánam kígyózni, bántani. Az csak akkor változtatja a helyét, vagy alakját, ha időváltozás következik. Nagy bölcsen mindig jeleztem szüleimnek, hogy jó idő
lesz, mert a nadály kiegyenesedett,
vagy hűvös lesz, mert összezsugorodott.
Ami nekem gyönyörűség volt, az a
szüleimnek idegesség, féltettek, aggódtak értem. Anyám délfelé felkapaszkodott a padláslépcsőre, onnan
belátta a tanya és a falu közötti útszakaszt. Mindig látott hazafelé menni.
Nem egyszer mondta Apámnak „Feri,
ez a haszontalan gyermek többet
megy hátra, mint előre.” Így került
nekem legalább két órába, tavasszal
és jó időben a Semjén és a tanya közötti út.
Lezárul egy életszakasz
A Lóránd-tag már nem létezik, helyette egy új falu áll: Újsemjén.
Lehet, hogy túlidealizáltam az egykori, gyermekkori emlékek által befolyásolt tanyasi életet. De furcsamódon
ugyanígy éreznek és vallanak arról a
világról, a tanyasi életről a Stéfán, a
Bánházi, a Seres, a Szabó Árpád csa-

ládjának leszármazottjai is, akik aztán
szétszóródtak Nagyváradon, az Érmelléken és más bihari településeken.
Mai napig nosztalgiával beszélnek a
tanyáról, büszkék arra, hogy szüleik,
nagyszüleik ott éltek, dolgoztak, megélhetést, emberséget és megbecsülést
kaptak.
Szerintük
sem
volt
minden
„kastélyban született” kizsákmányoló,
népnyúzó, vagyonhajhász. Fráter Loránd és családja felelős, Istent és embert tisztelő kenyéradó gazda, birtokos volt.
A földbirtokosság felszámolása, az
internálás, senkit nem talált a kastélyban. Az egyetlen Fráter leányt – Boriskát -, a szintén földbirtokos férjével, Farkas Loránddal és leányukkal
Mari kával, Csokajról (Bihar megye)
deportálják 1949. március 2-án.
Családunk is a földosztás után, a birtok felbomlásával hagyta el a tanyát.
Beköltöztünk Érmihályfalvára a nagyszülői házba.
Soha többet nem mentem vissza kora
gyermekkorom színhelyére. Féltem.
Féltettem a bennem legendákká alakult sok-sok szép emléket, de álmaimban sokszor jártam ott, olyankor éreztem a bódító akácillatot, és a nyírség
puha sárga homokjának melegségét a
talpam alatt.
Virág Dezső bácsi, „a vén cigány”
Szerény, de tiszta kis otthonában élt a
családjával Érmihályfalván, a Lacul
Rosu utcában, a régi zenészdinasztia
egyik tagja, Dezső bácsi. Arra volt
igen büszke, több alkalommal is
együtt hegedült Fráter Loránddal, ismerte a tanyát, Apámat.
Már férjes asszony voltam, de ő még
mindig, minden május elsején, eljött
hozzánk az ablakunk alá, nekem szerenádot adni „ennyi kijár a Nótáskapitány intézője leányának” jelszóval.
Természetesen Fráter nótákat muzsikált. Másnap aztán beállított a stóláért. Olyankor hosszan és sokat beszélgettünk a tanyáról, a Nótáskapitányról, az Apámról, (aki akkor, már nem
élt). Értelmes cigányember volt az
öreg, szüleimen kívül senki nem jellemezte olyan jól a nótaszerzőt, mint ő.
Szerinte a Nótáskapitánynak egy dal
többet ért, mint az egész birtoka, ezen
megállapítása azért enyhe túlzás volt.
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Nekem nagyon jól estek ezek a beszélgetések. Egy letűnt világról, a nagyon szeretett Apámról, egy egészen
más értékrendről tudtam az öreggel
beszélgetni, a kommunista rendszer
kellős közepén.
Mindig azzal búcsúzott, hogy „jövök
jövőre is”. Egyszer aztán elmaradt,
elmúlt a szerenád, meghalt a „vén
cigány”. 36
Utószó
Miután befejeztem féltve őrzött emlékeim papírra vetését, rendszerezését,
hozzájutottam Fráter Borbála emlékiratához.
Lenyűgöző, gyönyörű olvasmányélmény volt számomra. Egy életrajzi
kisregénynek beillene, bár ő nem annak szánta: „…ez az írás csak a magam és Marika leányom számára készült egyelőre, később pedig hátra
maradt családtagoknak…Egy szerető
szívű érzékeny kedélyű, a sorstól sokat
próbált ember emlékezései csupán.”
Írás közben mindig az volt az érzésem, hogy túl szépnek, gyermekien
naivnak tüntetem föl a valóságban
kemény, sok munkán, verejtéken alapuló tanyai világot. A fontosabb események sorrendjében, idejében is voltak kétségeim. – Boriska írásai segítettek, sok mindenben megerősítettek,
igazoltak. – Erre annál inkább szükségem volt, mert – sajnos – manapság
újságcikkek és különböző kiadványok
szerzői igen felületesen, sok esetben a
valóságnak nem megfelelően kezelik
a Fráter családdal kapcsolatos tényeket, eseményeket.
Egy másik vívódásom az volt, hogy
drága Apám emlékét nem kezeltem
megfelelőképpen. Életének nyomában
többet kellett volna járnom. Munkájára, szaktudására, elkötelezettségére,
tisztakezűségére nem mutattam rá
kellőképpen. Génjeiben volt a földszeretet, apja, nagyapja és egy testvére is gazdatiszt volt.
Ezt is megtette helyettem az egyetlen
Fráter leány, Boriska: „A semjéni gazdaság vezetésében Zumpfe Ferenc, a
kedves, becsületes, később igazi támaszunk lépett intézőként örökömbe”.
(1927-ben).
Ennél igazabbat én sem tudtam volna
írni.
Tusa Ágnes

Keresztes hadjáratból parasztháború

A

z igazságos Mátyás után egy
tehetetlen
báb
lett
Magyarország királya, aki gyámoltalanságában mindenre azt
mondta: dobzse, dobzse (jó,
jó…) s akit ezért elneveztek
Dobzse Lászlónak. A főuraknak éppen ilyen ember
kellett, akivel azt tehettek,
amit akartak.
A nagy király fiát,
Korvin Jánost csak a középnemesség és a nép akarta. A
tapasztalatlan ifjút hitegették, végül elütötték a királyságtól azok az urak, akik
esküvel fogadták meg Mátyásnak, hogy fiát ültetik a
királyi székbe. Zápolyai István és Bakócz Tamás voltak
a főurak vezetői. Bakócz
Tamás érsek, aki meg nem
engedett módon rengeteg
vagyont harácsolt össze,
folyton biztatta a tapasztalatlan Korvin Jánost, hogy ő
lesz a király, azért mégis
kössön egyezséget az urakkal arra az esetre, ha mégsem őt választják meg királynak. Az ifjú herceg alá is
írta az egyezséget, ami tulajdonképpen lemondás volt a
trónról. Hamar
meg is bánta, sem-

misnek nyilvánította az aláírást, Budáról elment zsoldosaival a Dráva vidékére,
hogy pártfogókat keressen.
Már késő volt. Mátyás régi,
hű emberei Kinizsi Pál, Magyar Balázs és mások nagy
sereggel siettek utána. Tolnában utolérték, zsoldosait
szétverték, ő maga csak nagy
nehezen menekült meg a
koronával. Ezután semmi
akadálya nem volt Ulászló
megválasztásának. Meg is
választották, Dobzse László,
II. Ulászló néven (14901516) foglalta el Mátyás
király trónját. Korvin János
visszaadta a koronát, amivel
Lászlót meg is koronázták.
A
királyválasztó
országgyűlésen a főnemesség a maga kezébe ragadta a
hatalmat és a koronázás jogát. Ezután király csak a
főpapok és az országnagyok
hozzájárulásával
verethet
pénzt. Eltörölték az egyforintos adót, amiből Mátyás a
hadsereget fenntartotta, így
csakhamar szétzüllött a híres
fekete sereg. Rabolt, pusztított mindenfelé, mígnem
Kinizsi rendes katonasággal
és az alföldi parasztokkal
megsemmisítette Mátyás
híres

II. Ulászló által veretett pénz

Bakócz Tamás esztergomi érsek mellszobra Erdődön

seregét, pedig éppen abban
az időben lett volna a legnagyobb szükség fegyelmezett
hadseregre.
Amilyen
szegény
volt a király, olyan gazdagok
voltak a nagyurak. A főhatalom a jobbágysorból hercegprímássá és kancellárrá felkapaszkodott Bakócz Tamás
és a köznemesből nádorrá
lett Zápolyai István kezében
volt. Ezek az urak csak magukra gondoltak, hatalmas
vagyont harácsoltak össze.
Egyedül Korvin János teljesítette becsületesen hazafiúi
kötelességét. Ő volt az , aki
kiverte Miksa hadait Zágrábból, ő volt az, aki hű maradt
a királyhoz, nemzethez,
mégis neki kellett a legtöbbet szenvednie, soha nem
volt nyugodalma, mert folyton zaklatta a vagyonára áhítozó Bakócz és Zápolyai.
Izgatták ellene a királyt és
sorban vették el birtokait.
A köznemesség nem
tűrhette tovább a rettenetes
állapotokat. Az 1497-i országgyűlésen azt kérték a
királytól, hogy a koronát
vegye ki Bakócz és Zápolyai
kezéből és bízza azt négy
köznemes koronaőrre. A

15

király kénytelen volt engedni
a forrongó nemességnek.
Bakócz Tamástól elvette a
kancellári meg koronaőri
tisztet, ugyanezt Zapolyaitól
is. Továbbá követelték, hogy
Bakóczot fossza meg az egri
püspöki címétől és magánbirtokaitól. A király ezeket a
követeléseket nem teljesítette, sőt az országgyűlés után
az esztergomi érsekséggel
ajándékozta meg Bakóczot.
Továbbra is nyomorúságban tengődött a királyi
udvar, a nép állapota is siralmas, amikor Bakócz Tamás
fejedelmi pompával bevonult
Rómába, hogy megszerezze
magának a pápaságot. Pápának ugyan nem választották
meg, de egy világra szóló
nagy feladattal bízta meg X.
Leó pápa: hirdessen keresztes hadjáratot a törökök ellen, nemcsak Magyarországon, hanem Európa többi
országában is. Ezzel a nagy
feladattal jött vissza Magyarországra 1514-ben, mint a
pápa teljes hatalmú nagykövete.
Lejegyezte:Varga József
ny. tanító

Fanni, a kis angyal
Egyszer volt, hol nem volt, az angyalok karácsonyra készülődtek a Menyben. Főzték a szaloncukrot, sütötték a mézeskalácsot, a karácsonyi fánkot, csomagolták az ajándékokat a földi gyerekeknek. Mindenki nagyon igyekezett, kivéve Fannit, aki a legfiatalabb volt közöttük, mindenbe beleütötte az orrát, mindent elrontott. A mézeskalácsot például alig vették ki
a sütőből, azon melegében felfalta. Olyan torkos volt, hogy nem tudott ellenállni se a mézeskalácsnak, se a fánknak, se a szaloncukornak. Nos, nem nehéz kitalálni, mi történt vele.
Szörnyű hascsikarást kapott. Próbált segíteni a többieknek, de a hasa egyre jobban fájt. Nem
bírta tovább, le kellett ülnie. Egy kis bárányfelhőre telepedett, és a fájó hasát tapogatta. Óriási könnyek potyogtak a szeméből. Szegény Fanni! Ahogy így üldögélt magában csillagpor
foltos orral, nagyon elesettnek látszott. Szent Miklós , köztük Fanni is, aki ott fuvolázott a
közelében. Egyszerre csak furcsa hangokra lett figyelmes. Tölcsért formált tenyeréből a füle
köré, úgy hallgatózott.
- Ki játszik ilyen szörnyű hamisan? – kérdezte. A kis Fanni hiába próbált elbújni hirtelen az
egyik szomszédja, egy magasabb angyal háta mögé, Szent Miklós észre vette.
– Ejnye, Fanni! – mondta – úgy játszol, mintha flótádnak volna hascsikarása, nem pedig neked. Gyere vissza inkább holnap, addig pedig gyakorolj! Szegény kis Fanni nagyon szomorú lett. Félre húzódott egy felhő szélére, és onnan hallgatta az angyalok zenéjét, amely
olyan lágy volt, olyan andalító, hogy menten elaludt tőle…
És ahogyan elaludt, azonnal le is bukfencezett a felhő széléről. Azt se tudta, hol van, mi történik vele, csak esett, esett le a föld felé. Alig volt pár méter hátra, amikor eszébe jutottak a
szárnyai. Szerencsére még idejében kiterjesztette
Színezd ki!
őket, és így egyetlen porcikáját sem törte össze. Éppen egy hóbuckára huppant. Körülnézett. Látta,
hogy a távolból egy hóval borított kis város fényei
pislognak feléje…
Fanni nagyon kíváncsi volt, milyen is lehet a
Föld. Amikor meglátta az első kivilágított
ablakot, gyorsan bekukkantott rajta. Égő
gyertyákkal feldíszített óriási, csodás karácsonyfát látott a szoba közepén, körülötte sok-sok játékot. Egy kisfiú lépett be
a szobába. Péternek hívták. Lehajolt a
játékmackójáért, és amikor fölnézett az
ablakra, megpillantotta Fannit.
- Ejnye! – gondolta. – biztosan álmodom.
Péter megdörzsölte a szemét, és Fanni eltűnt. Otthagyott azonban egy kis csillagpor foltot, amely az orráról ragadt az
üvegre. Azon az estén elvitték Pétert, a
szülei karácsonyi istentiszteletre. A
templomba vezető úton Péter újra meglátta Fannit. Boldogan mutatta szüleinek.
Még föl is kiáltott: - Nézzétek! Nézzétek!
16

Ott van az én angyalom. És ott van a havon a csillagpor is! – Jól van – Mondta az anyja elnéző türelemmel. – De most sietnünk kell, különben elkésünk. Péter és szülei beléptek a
templomba. Péter szerette hallgatni a templomi énekeket. Az imádság végeztével a kórus
rázendített: „Csendes éj, szentséges éj…” Péter egy csodálatos hangot hallott egy ezüsthangot, amely mindenek fölött szárnyalt. Ámulva nézett körül. Egy oszlop tetején, éppen a
mennyezet alatt meglátta Fannit. Ő énekelt olyan csodálatosan. Péter boldogan mosolygott
feléje, és az anyja visszamosolygott rá. Fanni még azon az éjszakán felszállt a menybe, ahol
már nagyon keresték. A földi kirándulás nem volt hiábavaló. Sikerült barátságot kötnie egy
kisfiúval, Péterrel. És megtudta, hogy a Földön is jó lenni mikor énekkel magasztalja mindenki az urat. Ráadásul sikerült fölfedezni a saját hangját, azt, hogy milyen szépen tud énekelni. Szent Miklós örülni fog – mosolyodott el.- holnap elénekelem neki a kedvenc karácsonyi énekemet: „Csendes éj, szentséges éj, kisdednek álma mély…”

Mutasd meg az utat a pásztoroknak a kis
Jézushoz!
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HALOTTAINK:
Nyíri József István, Érsemjén élt
61 évet
Ban Florian, Érsemjén, élt 89
évet
Blejan Erzsébet, Érsemjén
élt 87 évet
Szabó Sándor, Érsemjén
élt 68 évet
Konyu József, Érkenéz
élt 56 évet
Goia Maria, Érselénd
élt 77 évet
Kele Margit, Érselénd
élt 84 évet
Csorba Gábriel, Érsemjén
élt 24 évet
Kihanyi Mária, Érselénd
élt 75 évet
Cosma Firanda, Érsemjén
élt 85 évet
Csordás Ferenc, Érsemjén
élt 89 évet
Furău Ioan, Érkenéz
élt 75 évet
Szőke Miklós, Érselénd
élt 81 évet
Copil Iuliana, Érselénd
élt 86 évet
Ludász Terézia, Érsemjén
élt 83 évet
Bányai Borbála, Érsemjén
élt 70 évet
Bányai Imre, Érsemjén
élt 75 évet
Silaghi Amalia, Érkenéz
élt 82 évet
Nyugodjanak békében!
ÚJSZÜLÖTTEK:
Vas Eszter
Érsemjén
Jakab Nikoletta Boglárka
Érsemjén
Szűcs Péter
Érsemjén
Szántó Jázmin Bianka
Érselénd
Bakrau Robert Emil
Érsemjén
Bakró Renáta Gizella
Érselénd
Hamza Alexandru Gavril
Érkenéz
Bakrau Jázmin Renáta
Érsemjén
Solymosán Dominik Zsolt
Érsemjén
Zohorák Zalán
Érsemjén
Brebán Annamária Barbara
Érkenéz
Rostás Beáta
Érkenéz
Daróci Erik Kevin
Érsemjén
Gáti József
Érselénd
Balog Andrea Jázmin
Érselénd
Czakó Sándor
Érselénd
Gratulálunk!
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Vincze Ioan Radu és Balog
Anita Tímea, Érselénd
Oláh János és Szél Erika,
Érsemjén
Kiss Attila és Blaga Noémi Katalin,
Érsemjén
Buda József és Mester Magdolna Antónia,
Érsemjén
Lucan Ioan Corneliu és Hajdú Beáta Katalin,
Érsemjén
Csordás Ferenc és Győri Zsanett Lilla,
Érsemjén
Sok boldogságot kívánunk!

Karácsonyi illatok
Fenyőillat, narancshéj, vanília, ánizs, fahéj és szegfűszeg. Már
az említésük is a karácsony meghitt pillanatait idézik fel bennünk.
A felsorolt fűszerek nemcsak a karácsonyi süteményeket teszik
finomabbá, hangulatunkat ünnepivé, hanem számos gyógyhatással
is rendelkeznek az év bármely napján.
Mindannyian tudjuk, hogy fenyőfa nélkül nincs igazi karácsony. A szépen feldíszített fa üde illata belengi a lakásunkat. Olaját, mivel kámfort is tartalmaz, reuma és ízületi gyulladások gyógyítására használják. Ezenkívül fürdő adalékok, dezodoráló készítmények kedvelt összetevője is.
A narancs kellemes illatát napokig érezhetjük, ha szobahőmérsékleten a gyümölcs héját megszárítjuk. A héj, a néhány százalék illóolaj mellett keserűanyagot is tartalmaz. Ezért étvágyjavítóként, gyomornedv és epetermelést fokozó növényi gyógyszerként
alkalmazzák. Fontos tulajdonsága még, hogy kivonatát a kellemetlen gyógyszerek izének javítására használják.
Az ánizs édeskés, aromás illatát nem téveszthetjük össze
más fűszerekével. Csökkenti a puffadást és a teltségérzetet, jó szélhajtó, görcsoldó. Serkenti az emésztést, javítja az étvágyat. Légúti
megbetegedések esetén gyulladáscsökkentő, enyhíti a köhögést.
Mandulagyulladáskor jól alkalmazható borsmentával és zsályával
kevert főzete. Mivel fokozza az emésztést az ánizsos édességekből,
kompótokból a szokásosnál többet ehetünk.
Ha már említettem a karácsonyi süteményeket, akkor nem
hagyhatom ki a diót és a mákot. Hiszen nélkülük nem kerülhetne az
ünnepi asztalra a finom diós és mákos kalács (bejgli), ami az igazi
magyar sütemény.
A dióbél elpusztítja a parazitákat. Mérsékelt fogyasztása
tisztítja a vért, csökkenti a koleszterinszintet, a szívbetegségek kialakulásának esélyét, serkenti az emésztőszervek működését. Energiatartalma magas, ezért kimerültség, fáradtság, fizikai gyengeség
esetén igen hatásos.
A mákgubó magvait az ókori görögök és rómaiak mézzel
keverve fogyasztották, majd lassan egyre több sütemény tölteléke
lett. A mák kiváló ellenszere a csontritkulásnak. Lassítja az öregedési folyamatot és csökkenti a magas vérnyomást. Megelőzi a
trombózis és embólia kialakulását. Normalizálja a vér koleszterinszintjét, egyben fokozza a szervezet ellenálló képességét. Szinte
teljesen megszünteti a frontváltozások során jelentkező lábgörcsöket. Növeli a szellemi képességet. Hatását hosszabb távon, mintegy
három hónap alatt fejti ki. Olaját gyógykészítmények, kozmetikai
termékek alkotóelemeként használják. A konyhában a rétes, fagylalt, palacsintatöltelék, tészta és számos más étel alkotóeleme.
A kalács mellett még igazi különlegesség a mákos guba,
aminek a receptjét leírom, és ezzel kívánok békés, boldog, meghitt
karácsonyt minden kedves olvasómnak.
Tojáshabos mákos guba
Hozzávalók: 3 nagyobb kifli, 5 dl tej, 1 tasak vaníliás cukor, 2 tojás + 1 fehérje, 10 dkg darált mák, 4 dkg cukor, 6-7 dkg porcukor.
Elkészítése: A kifliket egy kicsit szikkadni hagyjuk. A tojássárgáját elkeverjük a cukorral és a vaníliás cukorral, majd a tejhez adjuk
és összemelegítjük. A porcukor felét elkeverjük a darált mákkal.
Egy jénai tálat kivajazunk, belerakjuk a karikára vágott kifliket,
ráöntjük a tejet, és megszórjuk a cukros mákkal. A tojásfehérjéből
kemény habot verünk a maradék porcukorral, majd rákenjük a tetejére. Előmelegített sütőbe tesszük és közepes lángon addig sütjük,
amíg a tojáshab megbarnul.
Varga Piroska
ny. tanítónő
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