JELIGE:
„Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség.
Karácsonyi gondolatok
Joó Sándor református lelkipásztor Hisz arra született az ember,
gondolatai a karácsonyról, a szere- Hogy szeressen és szeressék.

A TARTALOMBÓL:

tetről és az ajándékozásról

Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne dísztett fákon, hanem
a szívekben legyen Karácsony.”
Szilágyi Domokos

(2. oldal ►►►)

Tizenhat év - tizenhat közös ünnep
Rövid összefoglaló a tizenhatodik
Érsemjéni Falunapok fontosabb
eseményeiről
(4. oldal ►►►)

Az iskolánkról - nem csak
iskolásoknak
A semjéni oktatási intézmények a
tanév kezdete óta megvalósított
tevékenységeinek ismertetése
(9-11. oldal ►►►)

Érsemjén Község Önkor ányzata és az Érsemjéni
Hír ondó szerkesztői szeretetben gazdag
Karácsony és örömökben gazdag,
boldog új évet kívánnak minden kedves olvasónak!

A legnagyobb karácsonyi ajándék

1969. december 25., csütörtök részlet
Joó Sándor református lelkipásztor
igehirdetéséből.
Lekció:
Róma 8,32
“Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele
együtt mindent minékünk?”
edves Testvéreim! A közfelfogás az, hogy Karácsony az
ajándékozásnak az ünnepe.
Megható, hogy ilyenkor szinte minden emberben megmozdul egy kis
szeretet és igyekszik kisebb-nagyobb
ajándékkal, valami aprósággal kedveskedni, örömet szerezni a másiknak. És méghozzá az a különös, hogy
ez alkalommal még a köteles anyagi
áldozattól sem szoktunk visszariadni,
hogy örömet okozzunk másoknak.
Szinte az egész földkerekségen végigcsap valami különös szeretethullám,
amely kisebb-nagyobb ajándékozásban éli ki magát.
De vajon eszetekbe jutott-e már az,
hogy miért éppen Karácsonykor?
Mert nem véletlen ám ez! Én megvagyok győződve róla, hogy ez a nagy
általános karácsonyi ajándékozgatás
tulajdonképpen egy akaratlan utalás
és egy öntudatlan visszaemlékezés
arra a legnagyobb szeretetre, amellyel
Isten ajándékozta meg ezt a földi világot, az első Karácsony alkalmával, a
Jézus személyében. Azóta is az igazi,
a legnagyobb karácsonyi ajándék nem
az, amit ott találtál selyempapírba
csomagolva a feldíszített fa alatt, ha-
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nem az a Valaki, Akire minden más
egyéb ajándék utal és mutat: Jézus!
Íme, Pál apostol azt mondja, hogy
“Isten az Ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta!” Isten a szó szoros értelmében
megajándékozta ezt a földi világot
Jézussal. De hát miért? Az ajándékkal
általában örömet akar okozni egyik
ember a másiknak. Ugye, mi is erre
törekedtünk? Isten is ezt akarja! Isten
örömet akar okozni az embereknek.
Mégpedig nem is kis örömet, hanem
igazi, nagy örömet. Isten mindenképpen azt akarja. hogy az emberek ezen
a földön örüljenek, hogy tudjanak
örülni, hogy képesek legyenek örülni,
hogy merjenek örülni, hogy legyen
egyáltalán okuk arra, hogy örüljenek.
Ezért adta Isten Jézust és azért nevez
a Biblia mindent, ami Jézusról szól,
tehát az Ő születését, az Ő földi működését, az Ő halálát és feltámadását,
mindent, mindent evangéliumnak,
örömüzenetnek, isteni jó hírnek. Ezért
a legnagyobb jó híre, ajándéka Istennek a mi számunkra: J É Z U S.
Megint ajándékozásról van szó. Sőt
egyenesen azt mondja az apostol,
hogy mindent nekünk ajándékoz a
Jézussal együtt. Mi az a minden? Persze nem az, amire mi szoktunk ilyenkor gondolni. Nem fiatalság és nem
jó egészség, nem több pénz és jó állás. Hanem ez a minden az, ami fiatalon vagy öregen, egészségesen, vagy
betegen, szegényen vagy gazdagon
kell ahhoz, hogy a mi életünk igazán
fölszabadultan boldog és igazán kiegyensúlyozott lehessen. Ez a minden
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az, amit nem adhat meg a számunkra
a pénz, nem adhat meg senki ember,
sem a körülményeinknek a kedvező
alakulása, sem jószerencse. Hanem ez
a minden az, amit csak az Isten adhat
meg és az Isten is csak a Jézussal
együtt adhat meg, ahogyan az apostol
mondja. Talán így tudnám a legjobban összefoglalni, hogy ez a minden
az ember múltját, jelenét és jövőjét
átölelő minden.
Próbáljuk ezt egy kicsit részletezni! A
múlt. Az előbb mondottam azt, hogy
az Isten azt akarja, hogy mi emberek
örülni tudjunk. El tudom képzelni,
hogy talán valaki azért nem tud igazán örülni ennek a földi életnek, mert
tudat alatt is nyomja valami a múltból
a lelkét. Az egyik legrettenetesebb
félelem a múlttól való félelem. Sőt, a
saját múltunktól való félelem. Az ember azt hiszi, hogy már vége van valaminek. El van temetve jó mélyen,
rárakódtak az évek, amik azóta elteltek. Azt hiszi, hogy már régen halott
a múltja. Azután kiderül, hogy nem.
egyszer csak megelevenedik, megjelenik, mint egy kísértet és szembeáll
velünk. Kérdez és felelni kell rá, és
egyszerűen nem tudunk mit felelni.
Régen elfelejtett arcok merülnek fel
valahonnan a múltból. Ráismersz?
Talán valakinek a sírása. Te miattad
sír! Vagy talán egy régi Ige jut eszedbe. Isten figyelmeztetett általa valamikor egyszer, régen. De nem figyeltél rá, nem akartad komolyan venni!
Vagy talán egy fájdalmas arc. Te bántottad meg valamikor! Soha nem tetted jóvá. Talán egy apró csecsemő
kéz nyúlik feléd. Te ölted meg egyszer, mert nem akartad, hogy megszülessen. Feltámad a lelkiismeret, elkezd beszélni és a hangjában benne
kiált az egész múlt. A múltnak minden bűne, és vádol. Szinte elviselhetetlenül. Szörnyű tud lenni a bűneinknek az emléke. Hiába kerültek a hátunk mögé, ezzel nincsenek elintézve,
mert velünk jönnek, elkísérnek bennünket és az elfelejtett bűnnek az emlékei felraktározódnak bennünk, ha
nem gondolunk is rájuk, nyomják a
lelkünket és gúzsba kötöznek. Utánunk nyúlnak és szomorúvá tesznek
bennünket. Nemrégen láttam a televí-

zióban egy szomorú jelenetet. Egy
fiatalember szinte akarata ellenére
gyilkosságba bonyolódik, addig csúszott a züllés útján. A börtöncellában
magába roskadtan ülve, majd fel-le
sétálgatva folyton csak ezt mondogatja: nem tudok szabadulni a múlttól.
Folyton cipelem, mint egy hátizsákot.
Emiatt nem tudok új életet kezdeni.
Hát senki nincsen, aki levenné már
rólam ezt a szörnyű batyut? - Úgy
szerettem volna odaülni mellé, megfogni a kezét, belenézni a szemébe és
elmondani néki, hogy: de van! Egyetlen egy valaki van, aki ezt a terhet
ténylegesen le tudja venni. Úgy veszi
le, hogy átveszi önmagára és így valóságosan fölszabadít alóla. Az Isten
éppen ezért nem kedvezett az Ő szent
Fiának és éppen ezért adta oda őt minékünk, hogy Ő, Jézus szenvedjen,
bűnhődjön meg mindazért, ami a te
lelkedet nyomja. Hogy valóságban
fölszabaduljunk és ne keserítse, ne
nyomja és ne szomorítsa tovább az
életünket az elrontott múltnak az emléke. Merjed tehát felszámolni a múltadat, mert az Isten már leszámolt
vele, Jézus halálával. Az a bűnbocsánat, amit Isten Jézussal ad, az már
magában véve is minden.
De a jelennek is van egy olyan problémája, ami egyre jobban beárnyékolja a modern ember életét. Közismert,
vagy divatos szóval így mondhatnám:
a kozmikus magánynak az érzése. Mi
ez? Valami titokzatos félelem érzet!
Parányi létünk bizonytalanságának és
értelmetlenségének az érzete. Mert
gondoljátok csak el, Testvérek, más
volt ám az, amikor mi emberek innen
alulról néztük a holdat és egészen
más az, amikor már szinte a holdról
nézünk vissza a földre. Most fogja
igazán érzékelni, tudni az ember azt,
amit Kopernikus óta úgyis tudott már
- igaz csak elméletileg, - hogy ebben
a mérhetetlen univerzumban, amelyet
milliónyi naprendszerek és galaktikák
népesítenek be, milyen elenyészően
csekély, apró porszem az a föld, amelyen lakunk és amelyet valamikor a
világmindenség középpontjának tartottunk. Millió világok és millió fényévek roppant arányaiban szinte olyanná zsugorodik az egész emberiség,
mintha egyetlen mikróba volna egyetlen porszemen, a végtelen óceánban.

Az azelőtt gőgös, oly magabiztos ember, most a végtelen idő távlatában
egyszerre csak kezd elbizonytalanodni. Kezd elbátortalanodni és kénytelen érezni, hogy milyen mikroszkopikus parány lehet a saját 50, 60, 70,
vagy akár 80 évnyi élete. Valóban
csak egy múló pillanat, egy időatom,
egy elhaló akkord az örök hallgatás
két fagyos zónája között. És még, ha
hisz is az Istenben, akkor is önkéntelenül felmerül benne az a gondolat,
hogy a mérhetetlen világnak ebben az
arányaiban egyáltalán észre lehet venni az örökkévalóságból azt a semmit,
ami én vagyok? Hát nem gőgös beképzeltség az ember részéről az, hogy
az Isten, ez az egész univerzum fölött
uralkodó értelem, egyáltalán érdeklődik irántam? Hogy egyáltalán törődik
ezen a kicsi földön lévő egyes emberrel?
És a jövő! Talán azért nem mer valaki
igazán örülni az életnek, mert érzi,
hogy mindenre ráborul a halálnak az
árnyéka. Mi értelme van akkor egyáltalán annak, ami jó ebben az életben,
vagy akár annak, ami rossz ebben az
életben, ha egyszer mindennek véget
vet könyörtelenül a halál? Ha mindenre csak azt lehet mondani, amit
egyszer egy síron olvastam, hogy
“fuit”, volt. Minden csak volt. A közeledő halálnak az árnyékában valóban elcsügged az ember és nem tud
helyesen tájékozódni. Tulajdonképpen azt sem tudja, hogy hol van hát
egyáltalán. Ezért próbál csak a jelennek élni. A halálnak az árnyékában
nincs távlata az életnek, leszűkül a
horizont. Az ember az útnak csak azt
a kis szakaszát látja, amelyiken éppen
halad, de nem tudja, hogy hova vezet
az az út. Nyomasztóvá, perspektívátlanná válik ez az egész élet, az egész
világ. Úgy érzi, hogy az amit lát,
vagy amit éppen megél, az minden.
De ez a minden, ez is menthetetlenül
elmúlik egyszer. Nos, tehát éppen
ezért adta bele Isten az Ő tulajdon
fiát, Jézust ebbe a világba, hogy az Ő
tulajdon személye mintegy összekösse ezt a látható világot a láthatatlannal, ezt a múló életet az örökkévalóval, ezt a földi létet a mennyei léttel.
Ez a drága karácsonyi ajándék azt
jelenti, hogy nemcsak annyi ám az
élet, amennyit látsz belőle, amennyi a
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bölcső és a koporsó közötti, - ó de
rövid szakaszba belefér. Ez csak az
egyik része, az egyik formája az életnek! Az életnek van egy másik része,
egy másik formája is! Egy láthatatlan,
egy örökkévaló formája, és ez a kettő
összetartozik egymással. Ugyanaz az
élet, amit itt és most élünk, teljesedik
ki majd ott és akkor, a halálon túl, a
mennyben. Ebben a perspektívában
lássad már most a magad életét! Így
merj derűsen belenézni a jövőbe, túllátni a halálon. Az örökkévalóságnak
ez a távlata, amit Isten Jézussal ajándékoz nekünk, ez már magában az
élet! Lám, mi mindent ajándékozott
nekünk Isten együtt a Jézussal! Édesatyai szívének az egész melegét. Ennél többet még az Isten sem adhatna!
Ez az Ő legnagyobb, legdrágább karácsonyi ajándéka mindnyájunk
számára. Ez Jézus! Akkor hát:
“Nyílj meg szívem, lásd meg jobban,
Ki fekszik itt a jászolban?
Ez a gyermek bizonyára
Az Úr Jézus, Isten Fia."
Válogatta Csáki Andrea Márta
református lelkész
Uram,
előttem egy mécses pislákol.
Nyughatatlan lángja hol kisebb, hol
nagyobb.
Istenem, én is néha feszült és nyughatatlan vagyok.
Add meg nekem a belső békét,
Nyugtasd háborgó lelkemet.
A mécses lángja világosságot és meleget áraszt.
Add, Uram,
Hogy én is fény legyek a világban,
S sose legyen fagyos körülöttem a
légkör.
A mécses elég,
S míg véghezviszi, amiért készült,
Felemészti önmagát.
Add, Uram,
Hogy ne mindig önmagammal foglalkozzam.
Add kegyelmedet, hogy míg élek,
Én is másokért lobogjak.
Erről a mécsesről a többieket is meg
lehet gyújtani.
Add, Uram,
Hogy követendő példa legyen életem,
Amelynek láttán dicsőítenek Téged,
S lángra lobban szeretetünk irántad
S embertársaink iránt. Ámen.

Tizenhat év, tizenhat közös ünnep

A

16. Érsemjéni Falunapok
(2014. augusztus 22-24.)
részben a hagyományőrzés,
részben az újítás jegyében került
megszervezésre. Feltétlenül az újdonságok között kell megemlítenünk, hogy ez alkalommal, már
pénteken, augusztus 22-én megkezdődtek a kulturális programok. A
Fráter Lóránd művelődési otthonban este 8 órai kezdettel mutatták be
a hajdúnánási NaNá Színház Legenda című táncjátékát. A Marth P.
Ildikó által írt és rendezett darab
előadásában a Nyíló Akác, illetve az
Ezüstperje néptánccsoportok táncosai is részt vettek.
A hagyományokhoz híven, a szom-

bat a sport jegyében indult el. Reggel kilenckor vette kezdetét a sorban már harmadik nemzetközi fogathajtó verseny, majd tíz órakor a
labdarúgó focitorna. A focibajnokság ez úttal is nagy érdeklődésnek
örvendett, az összecsapások a következő eredménnyel szolgáltak: 1.
helyezett: Sasok; 2. helyezett Öregfiúk (Old Boys); 3 helyezett: Feketefalu; 4. helyezett: Románsor. A
sporteseményekkel párhuzamosan a
Fuchs- vagy Népkertben szintén 10
órától a gyerekek álltak az érdeklődés középpontjában. Számos olyan
program várt rájuk ugyanis (mint
bábszínház, kézműves foglalkozások), ahol minden gyerek találhatott
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számára érdekes elfoglaltságot. Meg
is köszönték a vidám órákat, hiszen
délután öt órakor községünk óvodásai és iskolásai egy olyan műsort
adtak elő, amelyik minden néző arcára és szívébe őszinte mosolyt
csalt. Előadásaik után gyermek
néptáncgála következett, majd a
budapesti Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület dobosai
szereztek eddig ismeretlen élményeket a hallgatóságnak. A dobegyüttes tagjai ősi, magyar dalokat
adtak elő, melyet táltos dobbal kísértek. A csapat története 2007-ben
indult és sikereik jól példázzák,
hogy az ősi magyar zenei örökségnek a Kárpát-medencén kívül is terem bőven babér. Bár a következő
programban, az Érezd a ritmust és a
Silver Wings tánccsoportok showtánc bemutatójában nem az élő zenéé volt a főszerep, a ritmus mégis
központi helyet kapott a színpadon.
Utánuk a mihályfalvi Play Time
készítette elő a hangulatot – nem
szerény sikerrel! - a községünkbe
már nem először ellátogató Kerozin
együttesnek. Mindkét csapat feldobta a hallgatóságot, így már minden
készen állt a 11 órától induló szabadtéri diszkó megkezdéséhez,
amelyik szokás szerint hajnalig tartott és ezúttal sem az érdeklődés
hiánya miatt ért véget.

A falunap vasárnapja szintén a hagyományok jegyében zajlott. A délelőtt ez alkalommal is a kultúrának,
az emlékezésnek, az imádságnak
volt szentelve. A lovas hívogatók,
az ünnepi felvonulók a Népkertbe
vonultak, ahol a szervezők tervei
szerint a község lelkészei megtartották volna az ökumenikus istentiszteletet. Az eső miatt azonban a különböző felekezetek híveinek át kellett
vonulniuk a fedett sportcsarnokba,
ahol az istentisztelet után a legszebb
porta verseny eredményeit is kihirdették, díjait is kiosztották. Az idén
1 helyezést Dobos Károly Róbert
(Érsemjén) kapott, 2. díjban részesültek
Keresztúri
Ferenc
(Érsemjén), Tímár Anna Rita
(Érselénd) és Zacota Alexandru
(Érkenéz),
míg
Ari
László
(Érsemjén),
Fekete
Tibor
(Érsemjén),
Béres
Lajos
(Érsemjén),
Béres
Katalin
(Érsemjén),
Czirják
Gábor
(Érsemjén),
Juhos
Erzsébet
(Érselénd) és Dursz Ioan (Érkenéz)
a harmadik helyen osztozhattak. Az
időjárás ez után sem fordult jobbra,
a Kazinczy megemlékezés ünnepi
beszédei is esőben hangzottak el és
a nyárvégi eső a koszorúzást sem
kímélte.
Eddig ismeretlen és látványos bemutatót láthatott, aki az ebédszünet
után visszatért a népkertbe. A GV

Team sportfavágói egy órán keresztül szegezték a nézők tekintetét a
színpadra, ahol a favágás bajnokai
meglehetősen látványosan mutatták
be egy nemzetközi favágóverseny
főbb erőpróbáit. Utánuk jóval szelídebb, csendesebb szereplők vették
át a terepet, a helyi óvodások és iskolások ismét meghatották az elfogulatlannak egyáltalán nem nevezhető közönséget. Hat órától, a
néptáncgála résztvevőin keresztül
nemzetközivé vált a színpad. A hagyományőrzők után egy fiatal rock
banda, a No Cable csapott a húrok
közé, a hallgatóság nem kis örömére. Stílusban a rock műfajánál ma-
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radva mozgatta meg a közönséget
Varga Miklós. A hangulatot egy
cseppet sem hagyta kihűlni a debreceni Valcer táncstúdió műsora, így a
tíz óra magasságban színpadra álló
Desperado együttes már egy jól
meggyúrt, felkészített közönséget
szórakoztathatott. A remekre sikerült koncertet követően az Érezd a
ritmust tánccsoport mulattatta a
nagyérdeműt, majd az éjféli tűzijátékot követően újabb, hajnalig tartó
mulatozás várt a diszkózni vágyókra.
Csorba Sándor

Utazás az Ezüstperje néptánccsoporttal

U

tazásainkról, fellépéseinkről számvetést tartva most
ismét megosztjuk idei
élményeinket! Utólag a
tavaszi Hírmondóban tettük közzé év
eleji tevékenységünket, most ezt folytatva egy barangolás formájában osztjuk meg Önökkel.
Május 16-án nem mentünk messzire
csak ide a szomszédba, Érmihályfalvára, ahol a Nyíló Akác fesztivál
ünnepségen lehettünk fellépők kicsikkel-nagyokkal egyaránt. Itt nemcsak a hagyományos folklórt szolgáltattuk, hanem egy nagy közös premierben szerepelhettünk. A Legenda
című táncos álomjáték az érsemjéni
Ezüstperje, az érmihályfalvi Nyíló
Akác és a hajdúnánási Naná színház
trió bemutatásában került színpadra,
melyet több hónapos felkészülés előzött meg.
Június 7-én a Pünkösdi Sokadalom
elnevezésű programban jeleskedtünk
nagyjainkkal
Hajdúszoboszlón. A
programon való fellépésünket egy
egész délutános fürdőzés követett,
mely a forró kánikulában igazi felüdülés volt.
Július 5-én egy hosszúra nyúló határátlépés után (2 órányi) első alkalommal „Szomszédoltunk’’ Debrecenben a XX. Országos Gyermek és Ifjúsági Néptánc-fesztiválon.
Július első vasárnapján a már megszokott módon indultunk Micskére, a
XII. Partiumi néptánc találkozóra,

melynek minden évben meghívott
fellépői vagyunk.
Július 12-én a gyermekcsoport tagjaival barlangászni indultunk a Bihari
hegységbe. Összekötve a kellemest a
hasznossal Belényesújlak-i fellépésünk kapcsán látogattuk meg a
Meziad-i kőbarlangot, illetve a Farcui Kristály barlangot, mely felejthetetlen élmény volt a csoport számára.
Alig egy hét elteltével a hatalmas kánikulában útra kelve, a felnőtt csoport
tagjai a nagyváradi Népi Mesterek
találkozóján vett részt, mint egyedüli
magyar előadó.
Augusztus hónapban, mikor más a
nyári szabadságát tervezi, vagy éppen
annak vége felé jár, mi teljes gőzzel
dolgoztunk, hisz volt program bőven.
Határon túli barátaink meghívására az
álmosdi falunapokat színesítettük.
Szent István király napján Sárospatakra utaztunk, ahol második alkalommal vittük színre a magyarság
mitológiájáról szóló Legenda című
nagy közös műsort, melyet 22.-én
Érsemjénben a Falunapok keretén
belül ismét bemutathattunk.
Az ősz sem hozott lankadást fellépéseink kapcsán, hisz szeptember hónapban szintén több rendezvényen
vettünk részt, így a Magyarremete-i
néptáncfesztiválon, a testvértelepülésünkön Bagamérban, majd egy régi
kapcsolatnak köszönhetően utazhattunk Székesfehérvárra a Honvédfesztiválra, ahol a Krajczáros Alapítvány
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vezetősége fogadott bennünket nagy
szeretettel. Felejthetetlen élményeink
közé sorolhatjuk székesfehérvári
utunkat, hisz a koronázási város mellett megtekinthettük a Pákozd-i Katonai Emlékparkot, ahol méltón tiszteleghettünk az 1948-49-es szabadságharc áldozatainak síremléke előtt és
nem utolsó sorban szemtanúi lehettünk a pákozdi csatának, melyet hagyományőrző csoportok közreműködésével elevenítettek fel a program
szervezői.
Október hónap közepén érkörtvélyesi
néptáncos barátaink meghívására fellépői voltunk az ottani szüreti bálnak.
Október végén községünkben méltón
emlékeztünk az aradi vértanúkra,
köztük Kazinczy Lajosra
Novemberben a VIDIFISZ meghívásának eleget téve Biharfélegyházára
utaztunk és fellépésünkkel színesítettük a hagyományos disznótoros mulatságukat, másnap folytatva a mulatságot, szüreti bálba hívogattuk községünk apraját és nagyját. A bál kezdete előtt még részt vettünk Érmihályfalván a Bihar Megyei Ki Mit Tud?
vetélkedő elődöntőjén, aminek sikeres továbbjutói lettünk gyerek és felnőtt kategóriában egyaránt, így november 29-én utazhatunk Nagyváradra
a középdöntőre.

Sütő Szabolcs

Októberi megemlékezés 1848 hőseiről

A

hősök emlékének ápolása,
egy közös cél és akarat indította el azt a kezdetben hivatalos kapcsolatot, amelyik azóta számos, személyes barátságot szült
Érsemjén és Székesfehérvár között. A
Kazinczy Lajos emlékmű felállításával induló közös munka azóta már
több, együtt megszervezett rendezvényt eredményezett községünk önkormányzata és a Krajczáros alapítvány együttműködésére alapozva.
Ezek közül kiemelkedik az évi rendszerességgel megtartott Kazinczy Lajos emlékünnepség.
2014-ben a megemlékezést október
25-én tartották meg. A rendezvény a
Fráter Lóránd művelődési otthonban

kezdődött el, ahol Balázsi József polgármester házigazdaként köszöntötte
az ünneplőket, majd átadta a szót
Pásztor Sándor államtitkárnak. A továbbiakban Csáki Márta református
és Nagy János Csaba, római katolikus
lelkészek szóltak az ünneplőkhöz,
majd Németh István, a Krajczáros
Alapítvány elnöke tartott ünnepi beszédet.
A megemlékezés előadásokkal folytatódott, elsőként a semjéni, Kazinczy
Ferenc nevét viselő iskola 6-7. osztályos diákjai adtak elő 1848-as dalokból, szavalatokból összeállított műsort. Az iskolások után a Székesfehérvárról érkezett Mátyus Istvánné szavalatát hallgathatták meg a jelenle-

vők, aki Zilahy Lajos Katonatemetés
című versével emelte a rendezvény
fényét. Részben korábbi műsoraiból
átvett motívumokkal, részben új megoldásokkal fűszerezve mutatta be
megemlékező előadását az Ezüstperje
néptánccsoport, akik táncos-zenés
előadását követően az megemlékezők
ragyogó napsütésben vonulhattak át
az emlékmúzeum udvarán felállított
Kazinczy Lajos emlékműhez, amelyet
Kocsán István (székesfehérvári nyugállományú honvéd alezredes) 1848-as
katonanótákból összeállított műsorának meghallgatását követően meg is
koszorúztak. Ebben az évben Pásztor
Sándor (államtitkár), Börcsök Rudolf,
Kripcsi Szabó József, Német István
(mindhárman a Krajczáros Alapítvány képviselői), Balázsi József polgármester és Tímár Sorin alpolgármester (Érsemjén Község Önkormányzata), Csáki Márta lelkipásztor,
Keresztúri
Lajos
főgondnok
(Érsemjéni Református Gyülekezet),
Nagy János Csaba plébános és Geszti
István (Érsemjéni Római Katolikus
Egyházközség), dr. Máté Sándor,
Tămaș Éva önkormányzati képviselők (az RMDSZ helyi szervezete),
illetve Nagy Mirela igazgatónő és
Gazsi Sándor aligazgató (érsemjéni
Kazinczy Ferenc általános iskola)
helyeztek el koszorúkat.
Csorba Sándor
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„Jobb az Úrban bízni”
2014. december 6-án, az érsemjéni
Fráter Lóránd művelődési otthon
dísztermében került sor a Dr. Csiha
Kálmán református püspök életét bemutató, Jobb az Úrban bízni című
dokumentumfilm első, nyilvános vetítésére.
A nem kizárólag érsemjéniek által
megtisztelt ünnepi filmbemutató 16
órakor kezdődött. Az érdeklődőket a
filmet készíttető Pro Semjén Egyesület elnöke, Csorba Sándor köszöntötte. Összefoglalta, a film elkészítését
az egyesület már korábban céljai közé
tűzte, azonban a megfelelő anyagi
erőforrásokat mindössze 2013 telére
sikerült előteremteni. A film megvalósításához szükséges összeget a magyar Köztársasági Elnöki Hivatal bocsájtotta az egyesület rendelkezésére.
Ezt az egyesület elnöke külön megköszönte Dr. Áder János köztársasági
elnöknek, illetve Dr. Gróh Gáspárnak, a Köztársasági Elnöki Hivatalon
belül működő Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetőjének.
Szintén köszönetet mondott a támogatásért Heumann Erzsébetnek, illetve Jutasi Kálmánnak, akik kapcsolati
tőkéiket felhasználva működtek közre
a támogatás megszerzésében. Csorba
Balázsi Józsefnek, Érsemjén község
polgármesterének adta át a szót, aki
kiemelte, Dr. Csiha Kálmán élete példaként szolgált és szolgál ma is civileknek és egyháziaknak egyaránt,
majd sajnálatának adott hangot, amiért a református egyház vezetői, képviselői véleménye szerint nem fordítanak elég gondot a boldogemlékű

Nagyné Csiha Emese

püspök emlékének, munkásságának
ápolására és népszerűsítésére. A Balázsi után felszólaló Csáki Márta,
Érsemjén református lelkésznője csatlakozott az előtte szóló véleményéhez
abban a tekintetben, hogy ő is felhívta
a figyelmet, Csiha annak ellenére,
hogy számos megpróbáltatáson ment
keresztül, minden körülmények között példát tudott mutatni. A következőkben Cseke Attila, az RMDSZ országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet, amelyikben a hallgatóság számára kifejezésre juttatta: Csiha

Kálmánban akkor is megmaradt a
szabadság szelleme, ha ő maga éppen
nem is volt szabad. A hallgatóság
figyelmébe ajánlotta Csiha egyik korábbi beszédét, aláhúzva, hogy a püspök úr szavai az évek távlatából sem
vesztették el érvényességüket, a ma
embere számára is értékes üzenetet
hordoznak. A film készítői közül Lakatos-Balla Tünde szerkesztő osztotta
meg az ünneplőkkel a film készítése
során szerzett élményeit. Bevallása
szerint a rendelkezésre álló nyersanyag bősége egyszerre jelentett áldást és kihívást a film elkészítésében.
Arról az élményéről is beszámolt,
ahogyan a filmmel való munka lassan
megváltoztatta benne a Csiha Kálmánról kialakított képet, a munka
végére ugyanis a püspökkel szemben
ápolt tisztelete még inkább elmélyült.
Annak a reményének adott hangot,
hogy ezt az érzést a nézőknek is sikerül majd átadnia a filmen keresztül.
Utolsóként a püspök úr lánya, Nagy
Attiláné Csiha Emese intézett rövid
beszédet a mintegy kétszáz fős hallgatósághoz. Nagy Emese köszönetet
mondott az érsemjénieknek, köztük
kiemelve Balázsi polgármester urat,
hogy apja emlékét őszinte tisztelettel
és kitartóan ápolják. Elmondta, hogy
édesapja karakterének kialakulásában
szerepe volt a szülőfaluja által képviselt környezetnek is, így közvetve a
szülőfalu is nevelője volt édesapjának.
A film megtekintése előtt a nézők a
Községi Könyvtár vezetőjének, Fülöp
Mártának a tolmácsolásában hallgathatták meg Csiha egyik költeményét,
amely mind témájában, mind az előadásmódnak köszönhetően segített a
filmre való ráhangolódásban.
Az ünnepi beszédek elhangzása után
került sor a Debrecen Városi Televízió KFT által elkészített film ünnepélyes levetítésére. A vetítést követően
az ünnepség méltó befejezésként a
résztvevők koszorút helyeztek el a
püspök úr mellszobra előtt, majd egy
zsoltár eléneklését követően szeretetvendégségre került sor.
Csorba Sándor

A koszorúzás egyik momentuma
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Iskolánkról – nem csak iskolásoknak

I

A diákok igazán korszerű körülmények között és
képzett tanároktól tanulhatnak. Külön megdicsérendő az a tény, hogy a fokozati vizsgákra jelentkező
pedagógusok mindegyikének sikerült a megmérettetés, senki nem bukott el. Folyamatosan képzik magukat pedagógiai körökön, továbbképzőkön, a gyerekeket versenyekre készítik fel.

skolánk életébe mindig szeretnénk bevonni a
szülőket és a községbelieket is. A megannyi
ünnepségen, találkozón bemutatott produkciók,
táncok, színdarabok mind bizonyítják, hogy a
pedagógusokkal együtt a gyerekek fejlődnek és többet akarnak. A szülők naponta betekintést nyerhetnek a tanulók mindennapi életébe, amibe most egy
kis bepillantást szeretnénk nyújtani községünk lakói
számára is.

A

felkészítő (nulladik) osztály az idei tanévre is
megkapta a Rákóczi Szövetségtől az iskolai segédeszközöket tartalmazó csomagot, illetve ugyanezen
gyerekek számára hamarosan megérkezik a pénzbeli
juttatás is.
A pedagógusok és szülők egységesen kiálltak azon
újítás mellett, hogy a gyerekek és a tanárok egy, az
iskola nevével és Kazinczy Ferenc képével ellátott
kitűzőt viseljenek. Mindenki számára büszkeség az,
hogy ily módon is hirdetik falunk szülöttének nevét,
melyet az iskolánk is visel.

J

elenleg 521 gyerek jár nap mint nap a községközponti két iskola épületébe, óvodába, illetve az
Érsemjénhez
tartozó
Kenézben,
Selénden,
Újsemjénben és Barantón található intézményekbe.
Nagy büszkeség, hogy a „kis iskola” épületét, ahova
a 0-4. osztályosok járnak sikerült teljesen felújítani,
központi fűtéssel ellátni. Újra indult az óvodai oktatás a Barantón, heti két napban, amely remények
szerint jövőre már új épületben fog zajlani. A központi „nagy iskola” épületében is változások következnek, a belső műanyag borítást fa-lambériára cserélik a közeljövőben.

Nagy Mirela
iskolaigazgató

Tevékenység-kavalkád a „Kazinczy Ferenc”
Gimnáziumban

S

zeptember
15-én
az
érsemjéni „Kazinczy Ferenc” Gimnáziumban is
elkezdődött az oktatás.
Diákjaink nemcsak a tanórákon,
hanem iskolán kívüli tevékenységekben is részt vesznek.
Az első ilyen tevékenység a pedagógusok napja volt, amelyen iskolánk minden diákja részt vett.
Ezen a délutánon stafétajátékokat
szerveztünk diákjaink részére.
Csak úgy visszhangzott a sportcsarnok a buzdító diákjaink hangjától. A tanár-diák kapcsolat megerősítésére tanerőink is csapatot
alkottak és részt vettek a vetélkedőkben. Így nagyon jó hangulatban telt ez a délután.

O

hangsúlyozva az egészség fontosktóber első hetében két osz- ságát. Megcsodáltuk az őszi erdő
tály látogatást tett a nagyváradi szépségét, kiélvezve a jó időt.
állatkertbe és felkeresték a „Szentkereszt” kolostort. Fáradtan, de új
információk birtokában tértek hatolerancia napja alkalmából
za gyermekeink a kirándulásról.
egy osztály kerekasztal beszélgeOktóber 25.-én az aradi vértanúkra tetést szervezett és plakátot készíés Kazinczy Lajosra emlékeztünk tett.
a művelődési házban megszerve- December 5-én a „Mikulás-kupa”
zett ünnepségen.
volt megszervezve, ahol a futballAz egészséges táplálkozásra is fel- ban jeleskedő diákok mutathatták
hívtuk diákjaink figyelmét egy meg tehetségüket.
rövid bemutatóval, miután külön- Mivel közelednek a karácsonyi
böző salátákat készítettek, melye- ünnepek, elkezdődtek a készülődéket a tevékenység végén jóízűen sek a karácsonyi ünnepségre,
elfogyasztottak.
amelyre minden osztály rövid előadással készül.
erékpárral kirándultunk a
közeli „makkosban”, ezzel is kiMáté Tünde

A

K
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Becsengettek

H

alkan útra kelt a nyár és
beköszöntött az ősz, a
szeptember s vele az új
tanév. Reggelente az utcákon megjelentek a gyerekek és az
őket kísérő szülők.
A 2014-2015-ös nevelési évet az
érsemjéni Napközi Otthonos Óvoda
jól felkészülten, tiszta, ápolt környezetben kezdte meg.
Szeptember első két hetében az óvó
nénik mindent előkészítettek, felkészülve ezzel az újonnan érkező gyerekek befogadására, a beszoktatás szép
és izgalmas feladatára és a már óvodás gyerekek érkezésére a Halacskák
(kis-), Méhecskék (középső-), Pillangó (nagy-), Maci (román-) csoportokba.
A kiscsoportban az első két hét az
ismerkedéssel, a beszoktatással telt,
valamint felmértük és értékeltük képességeiket, tudásukat. A gyerekek
többsége hamar megszokta az óvodát,
a szabályokat, az óvó néniket, egyesek viszont nehezebben engedték el
anyukájukat, nem tetszett nekik a
megszokott mindennapjaikból való
kibillenés.
Volt sok sírás reggelente, de szerencsére hamar barátságok szövődtek,
így lassan elfelejtődött a honvágy,
ami a nagyobbaknak nem jelentett
nehézséget.
Megérkezett az október hónap és vele

jött az ősz, ami sok újdonságot, érdekességet és meglepetést hozott óvodásaink számára.
Hosszú séták alkalmával megfigyelhették a természet elváltozásait, felfedeztek olyan dolgokat, amelyeket
eddig figyelmen kívül hagytak, terméseket gyűjtöttek, amiket később a
csoportszobában kézimunka tevékenységeken ötletesen felhasználtak.
Mint minden évben, idén is
„Őszanyó” gyümölcsökkel, zöldségekkel, virágokkal és gyönyörű, vál-
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tozatos színekkel látogatott el óvodánkba.
Izgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, mindent áttanulmányoztunk, ami az ősszel kapcsolatos:
gyümölcs és zöldségsaláta készítések
mellett kézimunkáztunk almával, dióval, zöldségekkel, levelekkel, kompótot készítettünk, játék-sütit gyúrtunk,
kukoricát morzsoltunk, gyurmáztunk,
ragasztottunk, mondókáztunk, énekeltünk és a hosszú őszi jó időnek köszönhetően sokat mókáztunk az óvodai udvaron és játszótéren.
Mi pedagógusok, nevelői munkánk
során törekedtünk a családokkal való
szoros együttműködésre, bensőséges
kapcsolatok kialakítására és megtartására, valamint a lehető legtöbb tudást
próbáltuk nyújtani kisóvodásaink számára, előtérbe helyezve a játékot.
Mára egy jól összeszokott csapattá
váltak óvodánk gyerekei, akikkel a
rövid őszi vakációban szerzett új
erőkkel és lelkesedéssel várjuk a téli
ünnepeket és készülünk a Mikulás
vendégül látására és a Jézus születésének megünneplésére. Ehhez mindenkinek kívánunk jó munkát és Istentől megáldott, békés, boldog, szeretetben gazdag ünnepvárást!
az óvó nénik

„…Friss erővel újrakezdjük, hát hajrá, új tanév….”

M

egkezdődött. Egy új szeptember, újabb langyos ősz,
egy újabb tanév.
De hát ez a dolgok rendje, tudja ezt a
falu apraja-nagyja. És az apraja bizony várta is nagyon az iskolai becsengetést, mert álmokkal és vágyakkal van tele. Tervezték a nagy találkozást tanítóikkal, barátaikkal, a játékot az udvaron, az osztályteremben.
A nagyobbak már kevésbé lelkesek,
tudják, az iskola kemény munkát is
jelent. Mégis, mikor az iskolaudvaron
szeptember 15-én megszólalt az iskolacsengő, én csak csillogó szemű,
várakozással teli diákokat láttam.
Az első nap az ünneplésé volt, a találkozásé, az ismerkedésé, az örömé és
az izgalmaké. Aztán megkezdődött a
tanítás. Szoktuk és szoktattuk a régi
rendet, hogy korán kell kelni, délelőtt
dolgozni, délután pedig készülni a
következő napra. Pedagógus és diák
egyaránt bele kellet újra „rázódjon”
az iskolai tanmenetbe.
És tettük ezt minden fáradtság ellenére örömmel, hisz az iskola az életünk
része. Szeretnénk hasznossá, emlékezetessé tenni az ott eltöltött időt. Az
előírt tantervet szem előtt tartva mi
tanítók igyekeztünk élményeket is
csempészni az oktató-nevelői munkánkba. Így vált a szeptembertől mostanáig eltöltött idő tevékenységekkel
telivé.
Szeptember az újr akezdés mellett
az őszi természet legszebb hónapja.
Ilyenkor szoktunk kisétálni a gyerekekkel a parkba, a Népkertbe, a na-

gyobbakkal az erdőbe. Megfigyeltük
az ősz jeleit, a természetben bekövetkező változásokat, leveleket, virágokat, terméseket gyűjtöttünk. Ezeket
kézimunka órán mind-mind felhasználtuk: készítettünk gesztenyefigurákat, levéllenyomatokat, képeslapokat
préselt virágokból.
Október 4-én az Állatok Világnapján az állatok ir ánti szer etetr e és
gondoskodásra irányult a tanulók figyelme. Ebből az alkalomból a másodikosok és a IV.A osztályosok plakátokat készítettek kedvenc állataik
képeit felhasználva. E szép plakátok
most iskolánk folyosóját díszítik.
Október 24-én rendezték meg
Érmihályfalván a „Mesék Szárnyán” című mesevetélkedőt. Részt
vett a II. osztályból a „Baglyok csapata”: Bersenszki Patrik, Egeresi
Csenge, Ratiu Zsanett, Tasi Letiszia.
Felkészítőjük Ari László tanító. A
IV.A osztályból, Ari Katalin felkészítésével két csapat versenyzett: a
„Pillangók”: Dobos Alex Róbert,
Szabó Ákos, Fehér Magdolna Anett,
Nagy Anita Meláni. A „Méhecskék”:
Csáki Abigél, Tóth Ferenc, Bui Brigitta Noémi, Nagy Lara Vivien. A
„Méhecskék” csapat továbbjutott a
következő fordulóba, gratulálunk nekik és sok sikert a továbbiakban!
Október utolsó hetében az előkészítő
osztályosok
és
az
elsősök
„Zöldségfigura-kiállítást” r endeztek
az iskola folyosóján. Ez a tevékenység attól volt különleges, hogy a kiállítás létrejöttében nagy szerepük volt
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a szülőknek, hisz ők segítették gyermekeiket a figura-készítésben. Bámulatos volt a szülők kreativitása, soksok érdekes, különleges ötlet valósult
meg répából, krumpliból, káposztalevélből. Nagyon szépen köszönjük
nekik a segítséget!
Október 31-én Halloween napja
volt. Az őszi kisvakáció kezdete.
Erre a napra minden osztály készült
valamivel: töklámpást faragtunk, ezeket kiállítottuk a folyosón, az elsősök
arcát kifestettük mindenféle rémisztő
figurára, Halloween-verset tanultunk.
Tácsik Julianna, kinek két gyer meke is iskolás, különleges ajándékkal
lepte meg az elsősöket és a tanítókat:
sütőtök formájú ízletes süteményt
küldött erre az alkalomra csemegének. Köszönjük a figyelmességedet és
a kreatív munkáidat, Jucika!
November első hetében kicsit vakációztunk. Jó volt lazítani, feltöltődni
az első hetek után. Azóta pedig már
újra tanítunk, tanulunk. Javában benne vagyunk a munkában és tele vagyunk tervekkel, hiszen jön december, a Mikulás és a Karácsony, amire
bizony készülni fogunk. Az ügyesebbek versenyre is mennek: december
6-án Érmihályfalvára, a „ Fürkész”
helyesírási és nyelvhelyességi versenyre. Sok siker t nekik!
Alig telt el két hónap ebből a tanévből… Sok-sok munka és élmény vár
még ránk. Mi pedig örömmel tesszük
a dolgunkat, mert tanulni és tanítani
egyaránt nagy élmény mindenki számára.
Vanyó-Kecskés Éva Andrea
tanítónő

A mohácsi temető

II. Lajos (1516-1526) magyar király

1516-ban meghalt II. Jagelló Ulászló
(Dobzse László, tíz éves fiát koronázták meg, aki II. Lajos néven (15161526) lépett a trónra. A gyermekkirály mellé nem választottak kormányzót, az igazi hatalom továbbra is Bakócz Tamás kezében maradt. Az ország helyzete egyre romlott. A fő- és
köznemesség között állandó harc dúlt
a hatalomért. Hol az egyik, hol a másik kerekedett felül. Az adókat állandóan növelték, de amit sikerült beszedni, azt egyik-másik hazafi elsikkasztotta. Így a főurak gazdagok, míg
a irály szegény volt. Közben a törökök újra mozgolódni kezdtek. II. Szulejmán kétszázezernyi haddal indult
Magyarország ellen, hogy elfoglalja
Nándorfehérvárt és Szabácsot. A várak védői vitézül harcoltak, de a puskapor Budán volt és nem volt pénz az
elszállításra. Annak ellenére, hogy az
ország épem a ebben az időben rengeteg kincset örökölt Bakócz Tamástól,
aki 1521. június 15-én halt meg. A
hagyatékra, az ötszáztízezer arany és
negyvenezer ezüst forintra, a százötven márka ezüstre és a három mázsa
aranyneműre a király azonnal rátette
a kezét. elprédálta, ahelyett, hogy a
pénzen sereget toborzott volna. A
töröknek pedig 1521-ben sikerült elfoglalnia Nándorfehérvár, Zimony és
Szabács várát. Egyelőre azonban
olyan fejetlenség uralkodott az or-

szágban, hogy senki sem törődött a
védelem megszervezésével, a zsoldos
hadseregből semi sem lett.
1526-ban Szulejmán rettentő nagy
sereggel átkelt a Száván. Ekkor Tomori Pál személyesen ment Budára,
két hónapig könyörgött pénzért, de a
kincstár üres volt, az urak pedig nem
segítették. Vérig sértve ment vissza
Kalocsára, hogy lemondjon az érsekségről és a zárda csendjébe vonuljon
el. Ám útközben meghallotta a török
támadás hírét, leküzdötte szíve keserűségét és mint jó hazafi sietett megvédeni a hazát. Ugyanezt tette Szapolyai János Erdélyben, aki szintén nem
kapott semmi pénzbeli segítséget. Így
az ország szegényen, készületlenül
várta a halálos csapást. Július 28-án
Péterváradot a levegőbe repítette a
török, az egyetlen várat, amelyik még
feltarthatta volna a török betörését.
Báthory, a nádor, a király parancsára
sem sietett Tomori segítségére, hanem azt követelte, hogy a király személyesen menjen el a táborba. Végül
II. Lajos, a király júliusban elindult
Budáról a tolnai gyülekezőhelyre.
Augusztus elején pedig általános felkelést rendelt el, és felfegyverezte a
jobbágyságot. A Mohácson összegyűlt
huszonhét-huszonkilencezer
főnyi magyar sereg parancsnoka Tomori Pál lett. Sajnos a magyar tábor
lekicsinyelte a törökök rengeteg hadát, gyülevész seregnek nézte, amit a
magyar vitézség könnyen legyőz.
Augusztus 29-én megkezdődött az

ütközet. A jobbszárny rohama kezdetben sikeres volt, de a balszárnyat
visszaverte az ellenség. Az ütközet
rövid ideig, másfél-két óráig tartott.
Mire a nap lenyugodott huszonnégyezer magyar vitéz holtteste borította a
csatateret. Főurak, püspökök, érsekek, nemesek, parasztok holtteste
hevert halomban, közös lett a sorsuk
a halálban. Néhány vitéz a hatalmas
záporesőnek, a megdagadt patakoknak köszönhette életét, a király viszont menekülés közben belefulladt a
megáradt Csele-patakba.
Maga a szultán sem tudta, hogy Mohácsnál milyen szörnyű csapást mért a
magyarokra. Öt napig vesztegelt még
a csatatéren s aztán Buda felé indult.
Útját égő falvak világították meg,
nők, gyermekek keserves sírása vegyült a török had győzelmi ordításába. Szeptember 12-én vonult be Budára és elfoglalta Mátyás király palotáját. Egy hétig maradt a palotában,
majd hatalmas zsákmányokkal hazatért. Háromezer hajó vitte a zsákmányt a Dunán. Mátyás palotájában,
ami értékes műkincs volt, az mind
Konstantinápolyba vándorolt. Szárazföldön százezer embert, míg vízen
ötezret hajtottak Törökországba. Tizenkét vármegyét dúltak fel, Magyarország lakossága legalább kétszázezerrel lett kevesebb.
Ezzel a csatával a középkori magyar
állam megbukott.
Lejegyezte: Varga József
ny. tanító

A mohácsi csata egyik 16. századi ábrázolása
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Az idősek szeretete, tisztelete

O

któber elsején ünnepelte a
világ az idősek napját. Erről
sokat cikkeztek annak idején
a napilapok. Innen jött az ötlet, hogy a
helyi újságban írjak én is egy cikket.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjának. Napjainkban az átlagéletkor jelentősen megnőtt. Jóval több az
idős ember, mint ezelőtt bármikor.
Éppen ezért többet kell foglalkozni az
idősek problémáival. Tiszteletük jelenti elfogadásukat, támogatásukat, hiszen
nekik törődésre, gondozásra, sok-sok
szeretetre, odafigyelésre van szükségük.
Úgy érzem, községünk idősei mindezt
megkapják az egyház és az önkormányzat részéről is. Az egyháznak
példát is kell mutatnia a társadalomnak
abban, hogy számára az idősek komoly egészségügyi problémáik ellenére fontosak és nélkülözhetetlenek. A
református lelkésznő nagy odaadással
szervezi meg ünneplésüket. A presbiterek és a nőszövetség tagjai süteménnyel és üdítővel kedveskednek. Az
önkormányzat pedig karácsony előtti
héten rendezi meg az „Idős barátok
karácsonya” ünnepséget már évek óta.
Egy-egy ilyen találkozás azt hiszem
feledhetetlen minden szép korú számára. Megérkezéskor a kedves fogadtatás
már az ajtóban, a terembe belépve felemelő érzés látni a sok-sok idős embert. A fehér abrosszal megterített asztalok látványa lenyűgöző, rajtuk az
odakészített meglepetés ajándékokkal.
Az ünneplés Balázsi József polgármes-

ter üdvözlő szavaival kezdődik, majd
az egyházak lelkészei imádkoznak és
kérik Isten áldását az idős ünnepeltekre. Ekkor köszöntik az aranylakodalmasokat is, akik ötven éve élnek jóban
-rosszban együtt. Ezután a fiatalok erre
az alkalomra készült műsorral örvendeztetik meg a jelenlevőket.
Sokak számára mégis fájdalmas megöregedni, habár ennek a kornak is
megvan a maga szépsége. Az öregség
időpontját nem lehet pontosan meghatározni. Egyik ember életében korábban, míg a másikéban később következik be. A húszévesek már öregnek tartják az ötven éveseket, de ha ők érik el
az ötven életévüket, még fiatalnak érzik magukat. Míg az ifjak élettere egyre nő, addig az öregeké egyre szűkül.
Több mindenről le kell mondaniuk.
Nagyobb szükségük van orvosra, több
segítségre, felettük való gyámkodásra.
Ami a legrosszabb, egyre magányosabbak lesznek. Nagyon fájdalmasak a
testi hanyatlásaik: romlik a hallásuk és
látásuk, nehézkessé válik a mozgásuk.
Az érelmeszesedés próbára teszi szívet, így megnő a vérnyomás. Nem
csak testileg, lelkileg is megviseli az
időskor az embereket. Romlik az emlékezetük, a közeli dolgokra nem emlékeznek, csak a régiekre. Hajlamosak
a zsörtölődésre, bizalmatlanságra.
Csökken az önbizalmuk.
Egy dolog biztos, ebben minden idős
ember egyforma, hogy az öregedés
ideje halkan és észrevétlenül érkezik.
Bármikor is érkezik el, Isten áldásának
és ajándékának kell tekinteni. Az öre13

gedéssel együtt megkezdődik a belenyugvás ideje is. Az idősek felismerik
az emberi élet korlátait, megtanulják
lassan, hogyan kell zúgolódás és keserűség nélkül élni. Észreveszik azt is,
amit korábban nem értékeltek. Akkor
szerencsések, ha mindezt humorral
tudják kezelni.
Bele kell nyugodni, hogy mindenki
megöregszik, csak valahogy mégsem
akar senki öreg lenni. Tisztában kell
lenni, hogy a megöregedés ideje az,
amikor már egész közel érünk a hazafelé vezető út utolsó szakaszához és
reménységgel várjuk az öröklakásba
való bebocsátást.
Addig is: „Öleljük az öregséget szívünkbe és szeressük. Tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele” – figyelmeztet Seneca.
Hadd fejezzem be imával:

ÚJÉV
„Ember, világ! Boldog új évet!
Te Új Világ, jóra törekvő,
Bár te lennél az a régvárt,
békét hozó, csodás esztendő,
mely az Idők méhében érik,
talán már évmilliók óta.
S most a mi századunk tüzében,
most válik, nagy igaz valóra.
Boldog új évet, Emberek!”
Várnai Zseni
Varga Piroska
ny. tanítónő

HALOTTAINK
Sipkovics Imre
Bányai Lajos
Hajdú Sándor
Elekes Irén
Keresztúri Imre
Țenț Maria
Fodor Géza
Tímár László
Székely Mária
Gali Albert
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82
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84
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Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Nagyvárad
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén

Nyugodjanak békében!

ÚJSZÜLÖTTEK
Badar Vanessa
Balázs Patrícia Viktória
Dobos Edvárd Noah
Gheran Otto Cristian
Kiss Csaba György
Czakó Natália
Papp Krisztián
Balogh Zalán András
Balog Daniela Ileana
Papp Csaba Andor
Farkas Zsolt
Pante Pria Maria
Hajdú Ádám
Simon Andrea Natasa
Varga Tamás Benjamin
Kövér Eszter Margit

Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érkenéz
Érsemjén
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Horvat Cristian Ioan és Pascar Maria Dariela
Érsemjén
Oláh Imre és Lajter Tünde
Érsemjén
Bűtös Zsolt Tibériusz és Dienes Brigitta Andrea Érkenéz
Sok boldogságot kívánunk!
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