A feltámadás gyümölcsei

C

seri Kálmán igehirdetése
1999-ből. A magyar nemzet nagy igehirdetőjére
való emlékezésből olvassuk szeretettel:
A feltámadás gyümölcsei című
igehirdetésének részletével!
Alapige: 1Kor 15,54-57
„Amikor pedig ez a romlandó test
romolhatatlanságba öltözik, és ez
a halandó halhatatlanságba, akkor
teljesedik be, ami meg van írva:
Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te fullánkod? A halál
fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig
a törvény. De hála az Istennek, aki
a diadalt adja nekünk a mi Urunk
Jézus Krisztus által!”
Ezen az ünnepen a húsvéti történetnek nem egyetlen részletére
szeretném irányítani a figyelmet,
hanem az egésznek az alapján
próbálom elmondani, mit jelentett
Krisztus dicsőséges feltámadása
az akkori hívőknek, és mit jelenthet ma nekünk is. Mindenekelőtt
szükséges hangsúlyozni, hogy
Krisztus valóban feltámadt. Tehát
kereszthalála és eltemettetése után
valóságosan, testileg jelent meg
tanítványai között, és ezt követően
találkoztak vele sokan mások is.
Pál apostol név szerint és számszerűen felsorolja azokat, akik
feltámadása után találkoztak és
beszéltek a dicsőséges Krisztussal.
Ő is érzékelte azt, hogy Jézus feltámadásának
a
történetisége
mennyire fontos része a mi keresztyén hitvallásunknak. (1Kor

15,3-7) Éppen ezért elítélünk minden olyan feltételezést, amit például a század eleji liberálisracionalista teológusok mondtak,
mely szerint Jézus csak a tanítványok hitében támadt volna fel.
Annyira szerették volna, hogy
velük maradjon még, hogy azt
hitték, hogy feltámadt, s mivel ez
jótékony hatással volt rájuk, még
ma is minden ilyen hiszékeny emberre, hagyjuk meg őket ebben a

konkrétan. Ő ma is el tud végezni
bármit az életünkben, és Ő, az élő
Úr, vár minket odaát a túlsó parton, ha egyszer majd elköltözünk
ebből az életből. Jézus él, ez rendíthetetlen bizonyossága minden
benne igazán hívő embernek. Ennek számos jelével is találkozunk
a hétköznapokban lépten-nyomon,
amiket nem lehet érzéki csalódásnak minősíteni.
Az élő Krisztussal ugyanúgy lehet

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
És megszűnhetett dobogni szíve,
Harmadnapra legyőzte a halált:
Et resurrexit tertia die.”
Borkó Juliánna
hitükben. A Biblia egészen mást
mond nekünk. A Bibliából kitűnik, hogy számos bizonyítéka van
annak, hogy Jézus valóságosan
meghalt. Ugyanakkor számos tanúja van annak, hogy a halála után
néhány nappal beszélt, tanított,
találkoztak vele. Ha ez a kettő
igaz, akkor közben valaminek
történnie kellett. Ez az Ő feltámadása. Mi ezt hisszük, pontosan
úgy, ahogy a Bibliában le van
írva. Ebből következik az, hogy Ő
ma is él. Vele ma is lehet beszélni
az imádságban. Ő ma is megszólít
minket egészen személyesen és
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nekünk is találkoznunk, mint az
első húsvét délutánján az a két
emmausi férfi találkozott vele,
meg a tanítványai között is megjelent. Ugyanolyan valóságosan
beleszól az életünkbe, és ahol az
Ő szavának valaki hitelt ad, ott
csakugyan megfordul az ember
élete, és új tartalommal telítődik.
Áldott húsvétot kívánok mindenkinek
Csáki Andrea Márta r ef. lp

Határátlépő pont nyílt
Érsemjén községben

M

ár közel másfél
étized telt a Bagamér
és
Érsemjén községek első, akkor még ideiglenes jellegű
országhatár megnyitása óta,
2004-ben került ugyanis első
ízben megrendezésre a két
testvértelepülés
„Határrandevúnak” elnevezett, határon átnyúló kulturális programja. Az akkor talán
első alkalommal néven nevezett álmok azóta felcseperedtek és egyre határozottabban
hallatják hangjukat.
De az emlékek felelevenítése
végett vegyük sorra az ide
vezető út állomásait. Mint az
a fentiekben már bemutatásra került, 2004-ben találkoz-

hattak első ízben a két község
településeinek lakosai a román és a magyar államhatár
Érkenéz és Bagamér közé eső
szakaszán. Talán még az eseményen résztvevők közül is
kevesen voltak/vannak tisztában azzal, hogy az országhatárok ilyen formában történő
megnyitása egyedülálló volt,
hiszen korábban ehhez hasonló eseményre a Trianoni
határ megszületése óta nem
volt példa. Az említett évtől
kezdve a két testvértelepülés
évi rendszerességgel szervezte meg a Határrandevút egészen 2012-ig, a Bagamért Érkenézzel összekötő út átadóünnepségéig. Azonban ekkor
még a határ valódi, tartós
megnyitására nem kerülhe-
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tett sor, mivel Románia a
Schengeni övezethez való
csatlakozását az ország belpolitikai viszonyai nem tették
lehetővé. Bár mindkét település vezetői törekedtek rá, a
szabad határátlépést biztosító
törvényi háttér hiányában,
2017. februárjáig nem nyílt
mód egy új határátlépési pont
létrehozására.
Az ügy vitorlájába mintegy
kedvező szelet fújt az Érkenéz
és Bagamér között kialakított
nemzetközi útszakasz megépítése. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatási
programjából közel 1 millió
euró felhasználásával megépített út előkészítési munkái
2010-ben vették kezdetüket,
míg az út hivatalos átadására

2012. októberében kerülhetett
sor. Ezek a tények azért is váltak fontossá, mivel az Unió támogatáspolitikai szabályai tárgyalóasztalhoz ültették a két
állam illetékes döntéshozóit,
szem előtt tartva, hogy a határátlépési pontok létrehozása
vagy megszüntetése minisztériumi szinten hozott döntések
függvénye.
A már említett támogatási programból Románia nyugati állam-

román, mint a magyar államigazgatás megpróbált elkerülni.
Az említetteknek betudhatóan
első lépésként megszülettek a
megfelelő kormányhatározatok,
majd a helyi szintű egyeztetésekre került sor.
Az kormányhatározatok gyakorlatba ültetésének módjáról,
ennek gyakorlati oldalairól folytattak megbeszélést 2017. február 15-én, Nagyváradon az ügyben érintett autoritások: Mile

„...áttörő eredményt kizárólag egy
hivatalosan és állandó jelleggel nyitva
tartott átkelési pont hozhat…”

határán
összesen
tíz,
az
Érsemjén - Bagamér útszakaszhoz hasonló nemzetközi út
épült, amely projektek nem
csak a támogatási források tekintetében, de további sorsuk
alakulásában is szinte teljesen
megegyező helyzetbe kerültek.
Azonban a határátlépési pontok
hiányában a szóban forgó beruházások egyike sem érhette el a
kitűzött célokat, következésképpen az Unió felvetette a támogatások visszafizetésének lehetőségét, amit természeten úgy a

Lajos kolozsvári magyar főkonzul, Pásztor Sándor a Bihar megyei tanács elnöke, Szabó Ödön
parlamenti képviselő, továbbá
megyénk két e tekintetben érintett településének polgármesterei,
Kelemen
Zoltán
(Biharfélegyháza), továbbá Balázsi József (Érsemjén). A tárgyalásokat követően a résztvevők közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol községünk polgármestere egyebek között annak a
véleményének adott hangot,
hogy áttörő eredményt kizáró-
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lag egy hivatalosan és állandó
jelleggel nyitva tartott átkelési
pont hozhat.
Azonban kormányszinten – legalábbis a jelen pillanatban – egy
ennél jóval szerényebb megoldást hagytak jóvá: az átkelést
heti egy alkalommal, minden
szombaton 9 és 17 óra között
biztosítják az illetékes hatóságok. Ennek megfelelően 2017.
február 18-án ünnepi hangulatban, Bagamér és Érsemjén községek polgármesterei jelképes
szalagátvágással nyitották meg
első alkalommal a korlátozott
nyitva tartású határátkelőt,
amelyiken a határőrök úgynevezett Schengeni buszok, vagyis
mobil ellenőrzőpontok segítségével ellenőrzik a határon átlépni szándékozók úti okmányait.
A határátkelési pont folyamatos
működésének
természetesen
kézzelfogható gazdasági hatásai
is lennének (egyszerűbb munkaerő áramlás, nyitottabb értékesítési hálózatok stb.), azonban
leginkább az országhatárok által mesterségesen elvágott családi, baráti kapcsolatok igényelnék a jelentőséggel már igen
csekély mértékben bíró határvonalak szabadabbá tételét.
Csorba Sándor

„Áldassék a Forradalom!”
Emlékezés és ünnep Érsemjénben

M

árcius 12-én, vasárnap
délben
került
megünneplésre
Érsemjénben az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
évfordulója.
Évről-évre a vasárnapi szentmise és istentisztelet után, déli
12
órától
rendezik
meg
Érsemjénben a márciusi forradalom megünneplését.
A „Fráter Lóránd” Művelődési
Házban
Balázsi
József,
Érsemjén polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Őt
követte Szabó Ödön, a Bihar
megyei RMDSZ parlamenti
képviselője, Csáki Márta református- és Nagy János római
katolikus lelkészek.
Az ünnepi műsor három mozzanatból állt. Elsőként a helyi
„Kazinczy Ferenc” Általános
Iskola diákjai idézték meg a

márciusi pesti eseményeket
„Áldassék a Forradalom” címmel. Megható előadásukat a
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának X. C
osztályos tanulói követték. Hazafias verseket, dalokat hallhattunk tőlük, híres írók, költők tollaiból idézve.
Az ünnepi műsort az Ezüstperje Néptánccsoport zárta egy
rendhagyó előadással. Tánclépésekkel kifejezni örömünket,
bánatunkat, győzelmünket és
vereségünket
bizony
nem
könnyű, de ami nagyban segítheti ezt érzékeltetni, az nem
más, mint a zene világának
csodálatos dallamai.
Az elmúlt évek márciusi emlékműsoraiban több alkalommal
láttuk már eltáncolva, megénekelve az 1848-49-es események
történéseit, hőseinek cselekedeteit, az otthonmaradt nők és
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árvák reménykedő, majd gyászos pillanatait.
Az idei táncos-előadás célja
nem volt más, mint megidézni
a dicső múlt nemzetének összefogását, bemutatni a közös élményeket és a szomorúság öszszetartó erejét, mely üzenet is
lehet vagy akár követendő példa előttünk, mert Koncz Zsuzsa
szavaival „Egy nyelvet beszélünk, mégsem értjük egymást!”
Az összefogás erejét és szépségét láthatták az érsemjéni
Ezüstperje néptánccsoport, az
érmihályfalvi Playtime rock
zenekar, illetve Koczkás Zsolt
és ifj. Lupsa János zenészbarátaink közös előadásában.
Az ünnepi megemlékezés Kazinczy Lajos aradi vértanú fejfájának megkoszorúzásával ért
véget.
Sütő Judit
néptánc oktató

A

karácsonyi vakáció
után nagy lendülettel kezdtünk neki az
új évnek. Január
első heteiben, az iskola igazgatónője, ünnepélyes keretek
között nyújtotta át a leendő
előkészítő osztályosoknak a
szülők jelenlétében, a magyarországi Rákóczy Alapítvány
iskolakezdő csomagjait.
Rövid idő elteltével újabb esemény következett, amit már
mindenki várva várt, a farsangi mulatság. Nagyon érdekes
és ötletes jelmezekbe bújva,
énekelve és verselve kergették
el a telet az óvodások. A mulatozást a szülők által készített
fánk és sütemény evés tette
felejthetetlenné.
Februárban megkezdődött az
előkészítő osztályokba való
beiratkozás, amit megelőzött a
nagycsoportos óvodások iskolai látogatása, szüleik kíséretében. A IV. osztályos gyerekek
és tanítójuk, Ari László, egy
rövid színdarabot mutattak
be, majd gyermekjátékokat
játszottak együtt az óvodásokkal. Ezt a kellemes fogadtatást
a nagycsoportos gyerekek és
óvó nénijük, Marian Mónika,

Élettel telve
egy közösen készített fali képpel köszönték meg.
Sikeresen elüldöztük a telet,
amit az is bizonyított, hogy sok
gyerek márciuskát tűzött, amiből tudtuk, hogy megérkezett
a tavasz.
Március egyik nagyon szép
ünnepe a Nők Napja. Mindenki számára nagyon fontosak a
nők, lányok, anyukák, nagymamák, ezért minden óvodai
csoport kézműves foglalkozást
szervezett, amire a gyerekek
meghívhatták a számukra kedves nőket. Ez a tevékenység
egy megható köszöntővel kezdődött, amit egy jól megszervezett és előkészített csoportos
munka követett. Rövid kis időre gyerekké váltak az anyukák
és nagymamák is, amikor gyerekeikkel együtt vágták, ragasztották, színezték a Nőnapi
üdvözlőlapot.
Március másik nagy ünnepén,
március 15-én, megemlékeztünk az 1848-as forradalom
eseményeiről. Kokárdát tűztünk, nemzeti színű virágot
készítettünk, énekeket tanultunk a huszárokról, történeteket meséltünk a forradalom
hőseiről, a márciusi ifjakról.
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A jó idő kicsalogatott bennünket a szabadba, ahol megfigyeltük a természet ébredését,
köszöntöttük a tavasz hírnökeit és nagyokat játszottunk az
óvoda játszóterén.
Ebben a vidám hangulatban
készülődünk az április 1-én,
Tótiban megrendezendő Népdal vetélkedőre, ahol a középcsoportból és a nagycsoportból
két – két gyerek fogja képviselni óvodánkat.
az óvónők

Új év, új tervek januártól-áprilisig
tevékenységek az elemi osztályokban

A

jól megérdemelt téli
vakációt volt, aki
rövidnek
érezte,
volt, aki hosszúnak.
A gyermekek erről szóló beszámolói igencsak eltérőek voltak
mikor januárban visszaérkeztek az iskolapadokba és erről
kérdezgettük őket. Abban viszont mindenki egyet értett,
hogy jó volt, pihentető, telis-teli
szép ünnepekkel. Még hó is
hullott, lehetett csúszkálni,
szánkózni, hóembert építeni. A
gyermekek csillogó szemekkel
meséltek a vakációról, arról,
hogy mit hozott a Jézuska, ki
hol szilveszterezett és mennyit
játszottak a hóban.
Lassan visszazökkentünk az
iskolai hétköznapokba is. Megint volt új lecke, tanulnivaló
és házi feladat. Közeledett a
félév vége is, egyre többet ismételtük a szeptembertől tanultakat. Elkezdődtek a félévi
dolgozatok, a gyerekek pedig
izgultak, hogy ki tud javítani s
ki ront az átlagán. Mi pedagó-

gusok pedig csak javítottunk,
javítottunk…
Ebben az időszakban egyetlen
nagyobb tevékenységet tartottunk: a Farsangot. Néhány osztály a félév lezárásaként, má-
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sok az új félév kezdeteként,
mikor már oldódott a dolgozatírások során felgyülemlett
feszültség. Nagyon jó hangulatban telt el a jelmezbál, táncoltunk, énekeltünk. Köszönet a
szülőknek a sok ügyes jelmezért, süteményért és farsangi
fánkért.
Január 28-án a III. osztályosok
Szóló szőlő nevű csapata képviselte iskolánkat Nagyváradon
a „Mesék szárnyán” című mesevetélkedő harmadik fordulóján. Ott voltak: Boda GabriellaOrsolya, Láng Natália, Spányik
Adrienn-Tünde és Takács Nikoletta-Katalin. Felkészítő: Vanyó
- Kecskés Éva Andrea tanítónő.
Február 13-án iskolánk I. osztályosai a NyelvÉsz anyanyelvi
verseny megyei fordulóján
vettek részt Nagyváradon, ahol
Ágoston Sára VIII. helyezést
ért el. Ezen a nehéz nemzetkö-

zi versenyen ez nagyon szép
eredmény, amire büszke lehet
a tanító néni: Ari Katalin. Részt
vettek még a versenyen: Kozák
Dávid, Venkli Patricia, Spányik
Emőke és Kondor Anita.
Február 25-én, a IV. osztályos
Tasi Letíszia szintén Nagyváradon részt vett a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen. Felkészítő: Ari László
tanító.
Újabb versenyek következtek.
Február 28-án Érmihályfalván
rendezték a Vidám Versek
szavalóversenyt. Részt vettek
Vasvári Katalin - Judit II. osztályos diákjai: Robotin Vanessza
és Ursui Sára és Vanyó - Kecskés Éva III. osztályából: Pap
Nikoleta és Talpas Krisztián
Tamás. Krisztián II. díjat kapott.
Március 8. alkalmából megtartottuk a Nemzetközi Nőnapot.
Ajándékokat készítettünk az
édesanyáknak,
nagymamáknak, virággal kedveskedtek a

fiúk a lányoknak.
Március
9-én
ugyancsak
Érmihályfalván ott voltunk a
Kányádi Sándor szavalóversenyen. Előkészítő osztályból
Nagy Brigitta tanítónő tanítványai: Balazsi Kevin, Gazsi Andrea és Zohorák Zsanett. A II.
osztályból: Blejan Bernadett,
Nagy Sándor Dominik és Munkácsi Anett, a III. osztályból
pedig Boda Gabriella-Orsolya.
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Gazsi Ágota és Talpas Krisztián
Tamás, aki itt megkapta a zsűri
különdíját.
Március 15-én megemlékeztünk az 1848-as Forradalom és
Szabadságharcról.
Énekeket
tanultunk, rajzoltunk, kokárdát készítettünk és sokan részt
vettünk a község által rendezett ünnepségen is a „Fráter
Lóránd” Művelődési Házban.
Március 22-én a Víz Világnapját ünnepeltük. A gyerekek
rajzoltak, plakátokat készítettek, filmet néztek arról, hogy
miért fontos a víz tisztaságának megőrzése.
Következik a Számadó Ernő
szavalóverseny Érkeserűben,
március 31-én, erre 10 kisdiák jelentkezett valamennyi alsó tagozatos osztályból. Az elért eredményekről legközelebb
fogunk beszámolni.
Közeledik a Húsvét, amire szintén nagyon készülünk. Kézimunkázunk, tojást festünk, locsolóvers-mondó
versenyt
szervezünk, beszélgetünk a
helyi szokásokról, hagyományokról.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Vanyó - Kecskés Éva Andrea
tanítónő

E

gyszer volt, hol nem
volt, kerek erdő szélén volt… Nem más,
mint a húsvéti nyuszi
háza. Olyan volt az egész, akár
egy hímes tojás. Kerek az ablaka, kerek az ajtaja, még a kéménye is kereken pöfékelte a kerek
füstöt.
Történt egyszer, hogy a legkisebb nyúllány ─ Nyuszi Juci ─
kirándulni ment a testvéreivel.
Elhatározták, hogy felmásznak
a
hegy
tetejére.
A két nagyobb ─ Anci és Manci
─ fürgén fel is kapaszkodott a
tetőre. Lihegve, sietve Julcsi is
követte őket.
Megcsodálták a felhősipkás hegyeket, a délceg fenyőket és a
lankás völgyeket. Julcsi, kicsit
távolabb, egy hegyi kecskét pillantott meg. Mind közelebb merészkedett a hegytető pereméhez. A kövek meglazultak a talpa alatta, ő pedig leesett…, zuhant lefelé…, egészen addig,
míg egy kiálló ágacskán fent
nem akadt. Juci sírva kapaszkodott. Testvérei nem tudtak neki
segíteni, ezért elszaladtak segítségért… Nyuszi Juci panaszos
makogása messzire elhallatszott.
Éppen arra járt a róka, legkisebb fiacskájával. Hamarosan
meg is pillantották a szorult
helyzetben lévő nyuszit.– Segítsünk neki, édesapám! – szólt a
kis róka.– Nem bánom, segítsünk!
Az öreg róka addig-addig ügyeskedett, míg Juci közelébe nem
ért. Lenyújtotta hosszú farkát,

Rókáék húsvétja

amibe a nyuszilány bátran bele
is kapaszkodott. Felhúzta a
hegy tetejére.– Most meg fogsz
enni? – kérdezte riadtan Juci.–
Dehogy eszlek, dehogy eszlek!
– Csupán segítettünk neked! –
felelte
a
kis
róka.
A két róka elszaladt. Juci ámulva nézett utánuk. Közben lihegve, loholva, hosszú kötéllel,
megérkezett a nyuszi-család.
Csodálkozva látták legkisebb
gyermeküket sértetlenül, épen,
egészségesen.
Juci elmesélte, mi történt vele.
Az
első
rémület
után
mindannyiuknak eszébe jutott
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valami…
Elérkezett a hímes tojást
ajándékozó húsvét napja. Rókáék a pisztrángos tóhoz indultak.
A lyuk szájánál majdnem elestek valamiben. Gyönyörűséges
hímes tojások sorakoztak a bejárat
előtt.
– Látod, édesapám, – szólt a
legkisebb rókafiú – csodálatos
dolog valakin segíteni. Lám,
nyusziék így köszönték meg a
segítséget!
A rókacsalád apraja és nagyja
boldogan csodálta az ünnepet
köszöntő hímes tojásokat.
Devecsery László

Az anyakönyvi hivatal statisztikai adatai
ÚJSZÜLÖTTEK

HALOTTAINK

Bányai Etelka
Székely Erzsébet
Horváth Ilona
Perényi József
Bányai József
Czirják Ilona
Bordás István
Nagy Sándor
Kereszturi Tibor
Szánti Gyöngyi
Vincze Károly
Nagy Ferenc
Szűcs János
Hamza Ecaterina
Nagy Irma
Abrani Iuliana
Szigeti Mária
Dobos Imre

67 éves
86 éves
90 éves
87 éves
83 éve
81 éves
77 éves
91 éves
64 éves
61 éves
78 éves
73 éves
74 éves
74 éves
74 éves
83 éves
88 éves
69 éves

Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érkenéz
Érsemjén
Érkenéz
Érkenéz
Érsemjén

Nyugodjanak békében!

Szász Karolina Alexandra
Badar Balázs

Érsemjén
Érsemjén

Papp László Olivér
Fazekas Larissza Vivien
Papp Barnabás
Kovács Zsigmond
Szőlősi Jázmina Edit
Kardos Hanna
Bakró István Szebasztián
Varga Sándor
Varga Ramóna Mary
Szilágyi Raul Denisz
Rácz Zalán Ákos
Balogh Jázmin Erzsébet
Czakó Imre Ozán
Balogh Erzsébet Barbara
Varga Erik Márk
Rézműves Fruzsina Nikoletta
Zámbó Mária Lola
Szabó Gréta
Fazekas Fanni Fruzsina
Csordás Kristóf Ferenc
Béres Bálint

Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érkeznéz
Érselénd
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érkenéz
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén

Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Belényesi Zsolt
Crecan Sándor Imre
Boros Gheorghe Adrian
Próbli István Csaba
Calance Ciprian Costel

Fekete Zsuzsánna
Miclăuș Hajnalka Corina
Zohorák Daniela
Tóth Erzsébet Mária
Ternovan Cristina Khetrin

Érsemjén
Érkenéz
Érkenéz
Érsemjén
Érselénd

Sok boldogságot kívánunk!

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri
Hivatala,
Balázsi József polgármester
Érsemjén, tel: 0259/356172
Szerkesztő: Csorba Sándor
Számítógépes tördelés: Csorba Sándor

KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS
TÁMOGATÁSÁVAL
Készült az Europrint nyomdában.
A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a
felelősséget!
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