
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelige:  
„ Add meg Uram: Mindennapi  hitemet,  
   Hogy elvezesse szívemet 
   A Tıled gyúló pici láng: 
    A mindennapi Miatyánk” 

 (Berde Mária) 
 
 

Istentöl megáldott, boldog 
Húsvéti Ünnepeket kíván 

Érsemjén Község 
Önkormányzata és az Érsemjéni 

Hírmondó szerkesztöi! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tartalomból: 
 
 
 

Ünnepség március 15. emlékére 
Március 13.-án, szombaton ünnepelni 
győltek össze Érsemjén magyarjai. A 
Fráter Lóránd Mővelıdési házat szinte 
teljesen megtöltötte a március 15.-ét 
ünneplı sokaság. 

(9. oldal) 

���� 
Kazinczy Ferenc szavalóverseny 

Érsemjénben 
Ismét a versenyzés izgalma töltötte meg 
a semjéni Fráter Lóránd Mővelıdési 
házat, február 26-án, pénteken. 

(10. oldal) 

���� 
Képzımővészeti kiállítás 

Érsemjénben 
Fotópályázattal egybekötött képzı-
mővészeti kiállítás nyílt Érsemjénben 
2010. március 5.-én. A romániai és 
magyarországi alkotók fotóit illetve 
festményeit, grafikáit március 20.-ig 
lehetett megtekinteni. 

(10. oldal) 

���� 
 
Magyar Kultúráért Díj Érsemjénben 

A Bihar megyei RMDSZ 2010. január 
22.-én kulturális tevékenységük 
elismeréseként  Magyar Kultúráért díjjal 
jutalmazta az érsemjéni Ezüstperje 
néptánccsoportot. 

(11. oldal) 
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Önkormányzati hírek 
 

ÉRSEMJÉN KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE A 2010-ES ÉVRE 
 

Érsemjén Község bevételei 2010-ben (RON) 
Forrás megnevezése Összeg 

Saját bevétel 724.330 
Állami hozzájárulás a szociális támogatásokhoz 192.000 

Megyei tanácstól kapott támogatás 503.000 
Állami támogatás 3.378.670 

Összesen 4.798.000 
 

Érsemjén Község kiadásai 2010-ben (RON) 
Önkormányzat 

Személyzeti kiadások 601.000 
Fenntartási költségek 363.330 

Tanügy 
Személyzeti kiadások 1.599.670 
Fenntartási költségek 168.000 

Könyvtár 
Könyvek beszerzése 3.000 

Múzeum 
Fenntartási költségek 7.000 

Mővelıdési ház 
Fenntartási költségek 56.000 

Kulturális tevékenységek 35.000 
Sportcsarnok 

Külsı munkálatok (önrész) 280.000 
Községi Park 

Fenntartási költségek 14.000 
Felekezetek támogatása 

Református Egyház 10.000 
Szociális juttatások 

Személyi gondozók bérezése 192.000 
Szociális segélyek, főtéspótlék 394.000 

Egyébb szociális juttatások 32.000 
ANL lakások 

Külsı munkálatok (önrész) 50.000 
Községi gazdálkodás költségei 

Közvilágítás 30.000 
Fenntartási költségek 104.000 

A selindi egészségügyi központ javítása 80.000 
Fejlesztés, karbantartás 679.000 

Fejlesztési projektek 
Tervezési költségek, önrész 100.000 

 
A helyi önkormányzat 2010. március 18.-i győlésén 10 igen és 3 ellenszavazattal fogadta el 

Érsemjén község helyi költségvetését a 2010-es évre. 
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“Idısek Karácsonya” Érsemjénben 
 

 
 

Immár harmadik alkalommal rendezték meg a mostanra már hagyománynak számító „Idısek 
Karácsonyát” Érsemjénben. 

2007-ben Érsemjén Önkormányzata egy példaértékő kezdeményezéssel hívta fel magára a 
figyelmet: megünnepelték az 50. házassági évfordulójukat betöltött párokat, de nem feledkeztek meg a 
község többi idıs, talán már egyedül élı tagjáról sem. Mivel a rendezvény óriási sikert aratott, azóta 
minden évben igyekeznek megünnepelni azokat az embereket, akik munkájukkal eddig „húzták a falu 
szekerét”.  

Ezen ünnepségek alkalmával egy ingyenes mősorral és vacsorával szokás kedveskedni a 
település koros lakosainak, akik pedig a folyó évben ünneplik az 50. házassági évfordulójukat, egy 
díszoklevelet és pénz-ajándékot is kapnak (ahogy a semjéni polgármester mondani szokta, egy második 
„menyasszonytáncot”). 

2009. december 22.-én színültig megtelt az Érsemjéni Fráter Lóránd Mővelıdési ház 
elıadóterme, ahol az este hat órára érkezı vendégeket már terített asztal várta. Az ünnepséget Balázsi 
József, Érsemjén polgármestere nyitotta meg, aki néhány üdvözlı szó után gratulált és ajándékot adott át 
az 50. házassági évfordulójukat ünneplı házastársaknak, név szerint Ardelean Gheorghe és Terezia, 
Bányai Lajos és Irma, Laiter Miklós és Mária, Rácz Ferenc és Rozália, illetve Szabó Gábor és Rozália 
vehettek át ajándékot. Ezt követıen az érsemjéni általános iskola diákjai adtak elı egy Charles Dickens 
színdarabot, majd az Ezüstperje néptánccsoport és a helyi, amatır színjátszó csoport tagjai szereztek 
vidám perceket egy betlehemes játékkal.  

Az ünnepi vacsora elköltése után véget is ért volna a program, azonban a hangulat annyira 
kellemes lett, hogy az ünnepeltek közül jó néhányan megragadták párjuk derekát és táncra invitálták, 
míg mások körcsárdást kezdtek járni. Nem is meglepı, hiszen a semjéni muzsikusok, az L&P Duó 
szívvel-lélekkel húzták a talp alá valót. Minek után a teremben már nem volt hely, a helyi fiatalok, akik 
nem csak az elıadásokkal jeleskedtek, de a vacsorát is ık szolgálták fel, a színpadon ropták a táncot. 
Így, a rendezvény végére ifjú és idıs szívbıl, igazán együtt ünnepelt.  
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Érsemjénben is ünnepelt a 20 éves RMDSZ 
Közvetlen, meghitt hangulat jellemezte az Érsemjéni RMDSZ szervezet 20. születésnapja 

alkalmából megszervezett ünnepséget.  
A január 23.-án helyet kapó emlékünneppel Érsemjén is csatlakozott azokhoz a helyi 

szervezetekhez, akik a RMDSZ fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A Fráter Lóránd Mővelıdési 
Otthonban meleg, családias hangulatban, néhányan könnyes szemekkel emlékeztek vissza az elsı, akkor 
még bizonytalan léptekre. 

Az ünnepséget Balázsi József polgármester 
nyitotta, aki beszédében üdvözölte az ünneplıket és 
sajnálatának adott hangot, hogy az alapítók közül 
már oly sokan jobb létre szenderültek. Az érsemjéni 
RMDSZ szervezet elnöke, Kereszturi Lajos, 
nosztalgiával átitatott beszédében felhívta a 
figyelmet annak fontosságára, hogy az 1990-ben 
megkezdett munkát a mostani fiatalok folytassák, 
vállalják ık is az áldozatokat, hogy a szervezetnek 
ne csak múltja, de jövıje is legyen. Derzsi Ákos, 
parlamenti képviselı kiemelte annak fontosságát, 
hogy mindenki megértse, az RMDSZ – mint 
bármelyik más szervezet - nem csak a vezetıibıl, 

hanem az aktív, cselekvı tagokból áll, ezek viszik elıre és nélkülük a legjobb vezetık is kudarcot 
vallanak. Az egykori, Nemzeti Megmentési Front érsemjéni vezetıje, Taar László is beszédet mondott, 
melyben hangsúlyozta, hogy ezelıtt 20 évvel is, most is fontos a konfliktusok erıszakmentes, békés 
rendezése, amely elvet szerencsére Semjénben sikerült a gyakorlatba ültetni. Az utolsó hozzászóló Borsi 
Imre Lóránt helyi tanácsos és római katolikus tisztelendı volt, aki az alkalomra egy verset is írt, amit ı 
maga adott elı. Ezt követte a rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata, a díszoklevelek átadása. Az 
akkori alapító tagoknak, illetve a már elhunyt alapító tagok hozzátartozóinak egy-egy oklevelet adott át 
a helyi RMDSZ nevében Kereszturi Lajos, ezzel is megköszönve a faluért és a szervezetért tett 
erıfeszítéseiket. A „születésnapi” ünnepséggel együtt a Magyar Kultúra Napját is ünnepelték a 
jelenlevık. Különös figyelmet kapott az érsemjéni kulturális élet egyik drágaköve, az Ezüstperje 
Néptánccsoport, amelyik nem csak mint elıadó, de mint ünnepelt is jelen volt a rendezvényen, ugyanis 
kevéssel azelıtt vehették át a Bihar Megyei RMDSZ kitüntetését, a Magyar Kultúráért díjat. 

Rajtuk kívül felléptek még Gazsi Dóra, Nagy Bettina és Kereszturi Zsuzsánna, akik 
szavalataikkal tették még hangulatosabbá a légkört. Az ünneplés a magyar himnusz eléneklésével ért 
véget. 

Megemlékezés az egykori tagokról 
A rendezvényt megelızı napon a helyi RMDSZ 

néhány tagja felkereste a sajnos már elhunyt, egykori 
érsemjéni római katolikus plébános, Tanka József sírját 
Érkeserőben, és miután koszorút helyeztek el a néhai 
lelkész sírhelyén, részt vettek az ott megszervezett 
megemlékezésen is. A temetıben lezajlott ceremónia 
idején, illetve a keserői katolikus templomban megtartott 
gyászmisén a kárászteleki rézfúvósok mőködtek közre. A 
gyászmise után a semjéni RMDSZ képviselıi oklevelet 
adtak át Tanka József édesanyjának. 
Másnap, Székelyhídon felkeresték az egykori református 
tiszteletes, Szabó László sírját is, melyre szintén koszorút helyeztek el, majd elismerı oklevelet adtak át 
a lelkész özvegyének, ezzel is megköszönve Szabó tiszteletes erıfeszítéseit, amelyeket az RMDSZ 
érsemjéni megalapításáért tett.  

Kegyelettel emlékezünk, mindazokra, akik velünk együtt szolgáltak a helyi RMDSZ-ben és 
megtértek a Teremtıhöz. 
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Összefogás a kultúráért – határok nélkül 
 

A múlt év decemberében a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma pályázatot 
írt ki a román – magyar határon átnyúló kulturális tevékenységek támogatására. A kiírás célja a romániai 
és magyarországi mővelıdési házak együttmőködésének támogatása, a kulturális tevékenységek 
megvalósításának elısegítése. 
 Községünk régi partnerével, Bagamér községgel adott le egy közös projektet, amit a már említett 
minisztérium támogatásra méltónak talált és megvalósítására megítélt 500.000 forintot. A projekt címe 
„Kéz a kézben”. 
 Pályázatunk összesen hat kulturális program megvalósítását tőzte ki célul, mindkét településen 
három-három rendezvény lebonyolítására fog sor kerülni, amelyek egy része már meg is valósult. Ezek 
voltak az Ezüstperje Néptáncgála (Bagamér), Kazinczy Ferenc Szavalóverseny (Érsemjén), Érmelléki 
Amatır Képzımővészeti Kiállítás (Érsemjén), Összmővészeti ifjúsági találkozó (Érsemjén).  
A még megvalósításra váró programok a következık:  
 

Helyszín Idıpont Esemény 
Bagamér, Mővelıdési Ház 2010. Április  Érmelléki Képzımővészeti Kiállítás 
Bagamér, Mővelıdési Ház 2010. Április  Színjátszók találkozója 
Érsemjén, 
Fráter Lóránd Mővelıdési 
Otthon 

2010. Május Fráter Lóránd „Nóta Olimpia” 

 
A felsorolt kulturális tevékenységek közül három verseny jellegő: a szavalóverseny, a 

nótaverseny és a képzımővészeti találkozó fényképészeti részlege.  
A nótaversenyre egészen április 23.-ig lehet még jelentkezni az önkormányzatnál (Sütı Juditnál 

vagy Csorba Sándornál).  
 A szervezık minden rendezvényre nagy szeretettel várják a kedves érsemjéni lakosokat, hiszen a 
belépés ingyenes a programok pedig ígéretesek!  

 

A felvétel a bagaméri „Ezüstperje” Néptáncgálán készült. 
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Ünnepek 
 

Húsvéti népszokásaink 
  

A húsvét a keresztény világ egyik nagy ünnepe, 
Jézus feltámadásának ünnepe. Mozgó ünnep, ami azt 
jelenti, hogy minden évben más idıpontban ünnepeljük. 
Akkor hogyan tudjuk mikor kell ünnepelni? Ez könnyen 
kiszámítható. Megfigyeljük mikor van az elsı telihold 
március 21.-e után és az utána következı elsı vasárnap 
lesz a Húsvét. A húsvét ünnepe nagyban kapcsolódik a 
tavasz megérkezéséhez, a termékenységgel összefonódó 
népszokásokhoz. Ezek a népszokások nem annyira vallási 
jellegőek, hanem a falusi közösségek ünnepi szokásai. 
Ilyenek például a húsvétot megelızı farsangi mulatságok, 
amelyek a tél legyızését, a tavasz megérkezését hirdetik. 
Európa szerte elterjedt szokás a telet jelképezı szalmabábu 
elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása.  

A nagyhét a Virágvasárnappal kezdıdik, melynek 
napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak. Így 
Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a 
hagyomány szerint Rómába mennek. Nagypéntek, Jézus 
kereszthalálának napja, gyászünnep. Húsvétvasárnap a 
feltámadás napja. Van ahol ezen a napon ajándékozzák a 
húsvéti tojást. Nálunk ez a szokás a hétfıi locsoláshoz 
tartozik. A húsvéthétfı a játék, a vidámság napja. Egy - 

egy vidéken vízbevezetı hétfınek is nevezik, mivel ekkor locsolkodtak. Régen a lányokat kivonszolták 
a kúthoz, ahol veder vízzel leöntötték, vagy a patak vízébe megfürdették. A locsolás ma is elterjedt 
szokás csak szelídebb formában. Manapság a férfiak csak kölnivízzel locsolnak. 
 A húsvét néprajztudósok szerint az ısi tavaszünnepek örököse, ezért is kapcsolódhat hozzá a 
tojás, ami a feltámadt Krisztust jelképezi. Ma már a hagyomány csak a tojásfestésben merül ki. Ez sem 
olyan egyszerő dolog, mert nem csak festett, hanem van már karcolt, patkolt, viasszal írott tojás is. A 
legelterjedtebb színő a piros, amelyik a vért (Jézus kiontott vérét) a tüzet, a szerelmet és a tavaszt 
egyaránt jelképezi. 
 A sonka elmaradhat, a kalács is, sıt manapság már a locsolás is, de a tojás marad. Akinek nincs 
sok ideje, az maradjon a hagyományos hagymahéjas festésnél, mert ettıl a tojás íze is finomabb lesz és 
az ünnepi asztalra is egyszerőt varázsolhat. 
 A hagyomány szerint az ételeknek is különös jelentıségük van. Hamvazószerdától húsvét 
vasárnapjáig tartó negyven napos böjt már a VII. századtól szokás. A katolikusok sok helyen ma is 
betartják, míg a protestánsok csak a nagypénteki böjtöt tartják. A reformátusok általában aszaltszilva- 
vagy más gyümölcslevest és mákos- vagy dióslaskát esznek ebédre. A húsvét elképzelhetetlen fıtt 
sonka, torma, fıtt tojás és kalács nélkül. A disznóhús tartósítására régen a szükség vitte rá az embereket, 
hogy elraktározzák a téli hónapokra. A legjobb falatokat húsvétkor vették elı, így a sonka is ekkor került 
az asztalra. A sonkaszeletek mellé a megszokott kemény tojáson, tormán és mustáron kívül még 
adhatunk különbözı retkeket. 

Ha hagyományosan akarunk étkezni húsvétkor, akkor nagycsütörtökön parajból készült ételeket, 
nagypénteken  tojást és halat, nagyszombaton napközben kalácsot, este sonkát, tojást fogyasszunk. 
Húsvétvasárnap sült bárány legyen az asztalon, húsvéthétfın a locsolókat sonkával, piros tojással, 
aprósüteménnyel és  mértékkel italfélékkel kínáljuk. 

Varga Piroska, ny. tanítónı 
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Egyház 
 
 

Húsvét öröme 
 
Az evangélium két tanítványról számol be, 

akik futva igyekeznek a sírhoz, miután tudomást 
szereztek arról, hogy azt üresnek találták az 
asszonyok, akik vasárnap hajnalban meg akarták 
látogatni a helyet, ahová Jézust temették. Elıször a 
fiatalabb tanítvány érkezett a sírhoz, akit Jézus 
szeretett, ez János volt. İ sokat tudott az igazi 
szeretet titkáról. Ehhez hozzátartozott Isten 
emberszeretete. Errıl tudta, hogy ez nemcsak 
passzív jóakaratot jelent hozzánk emberekhez, 
hanem folytonos fáradozást is értünk az üdvösség 
útján. Az emberek egymás iránti szeretetét is az 
jellemzi legjobban, ha egymásért áldozatot is tudnak 
hozni, ha segítik egymást. Éppen ez a tanítvány 
érkezett elıször a sírhoz. Az üres sír látványa rögtön 
a hithez vezette ıt. Aki igazán szeret, az többet lát és 
mélyebben lát, azt látja ami fontos és ami méltó a 
szeretetre. Az igazi valóság az több, mint amit meg 
tudunk tapintani, amit meg tudunk mérni, és amit 
hallunk.  

János számára, aki oly sokat tudott a 
szeretetrıl, elegendı az üres sír látványa ahhoz, 
hogy eljusson a hithez. Azonnal eljut ahhoz a 
felismeréshez, amelyrıl a Szentírás minden lapja 
beszél. Isten úgy szerette az életet, hogy azt túláradó 
mértékben teremtette meg. Isten úgy szerette népét, 
hogy annak rosszasága ellenére hőséges maradt hozzá. Isten a szeretet és az élet Istene. İ nem azért 
teremtette az embert és a világot, hogy azután kiszolgáltassa újra a halálnak. İ nemcsak a választott 
néphez tartja meg tőzön-vízen keresztül hőségét, hogy azután a nép kiemelkedı tagját, Jézus Krisztust 
elárulja, magára hagyja. János látott és hitt: ha Isten valóban Isten, akkor itt meg kellett mutatkoznia, 
hogy ı élet és halál Ura. A tanítvány számára, aki megértett valamit a szeretetbıl, az üres sír nem 
bizonyítéka ugyan annak, hogy Jézus feltámadt, de támogatást nyújt ehhez a hithez. Igen, az élet 
megtartotta jogait a halállal szemben. Isten szeretete gyızedelmeskedik a hatalom és a gonoszság fölött. 
Jézus személyével kapcsolatban ez már igaznak bizonyult feltámadásával, számunkra pedig elıkép. Ezt 
a feltámadást mi is remélhetjük. 

A két tanítványról szóló elbeszélésnek, amely feltámadási hitünkhöz kapcsolódik, van egy 
sajátos egyedi vonása, amely megéri, hogy kiemeljük. A középkorban ez a beszámoló egy különleges 
húsvéti játék alapjaként szolgált. Ebben két ember futott a templomon keresztül Péter és János 
szerepében. Aki Jánost képviselte, az nyerte meg a versenyt. Ez a résztvevıkben mosolyt, vidámságot, 
sıt nevetést váltott ki, amely összhangban volt a húsvét hangulatával. A János evangéliumban azt 
olvassuk, hogy a tanítványokat öröm töltötte el, amikor látták az Urat. (Jn. 20,20) Aki hisz Jézus húsvéti 
gyızelmében, a világ gonoszságát és a halált is kinevetheti.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden drága testvéremnek örömteli, Istentıl megáldott 
Húsvétot! 

 
Borsi I. Lóránt 
plébános 
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Eleven érmelléki közösség 
 

Borsi Imre Lóránt érsemjéni plébános látogatta meg minap 
szerkesztıségünket. A találkozás jó alkalom volt arra, hogy a helybeli 
római katolikus egyházközség dolgai felıl érdeklıdjünk. 

Már beszélgetésünk elején kiderült: Borsi tisztelendı eleget szeretne 
tenni a népi mondásnak, mely szerint „a jó pap holtig tanul": szándékában 
áll beiratkozni az Ady Endre Sajtókollégiumba. Elmondása szerint, bár már 
több cikket közölt a helyi sajtóban, nem akarja elvenni a kenyerünket. „Két 
verskötetem jelent meg, készül a harmadik. Legutóbb gyermekeknek írt 
könyvemet mutatták be a Szent József óvodában. Foglalkoztat az írás, úgy 
gondoltam, érdemes munkát fektetnem belé, csiszolni, fejleszteni ez irányú 
képességeimet. Meg hát a papsághoz, mint szolgálathoz is hozzá tartozik, 
hogy fejlesszük a beszéd- és íráskészségünket. Ha lehetıség lesz rá, akár 
egy gyülekezeti lapot is beindítanék." 
Kedvezı népmozgalmi adatok 

A községközpontban 627 római katolikust tartanak számon, a 
fíliákkal együtt kettı híján ezer hívet pásztorol a semjéni plébános. Ez a lélekszám egészen friss adat, hiszen 
januárban végezték el a felmérést. Ötödik éve szolgál a községben. A 2008-as esztendı kivételével pozitív 
volt a népmozgás mérlege. 2005 óta minden évben többször keresztelt, mint temetett. Tavaly huszonkét 
gyermeket tartottak keresztvíz alá, és csupán tizenhétszer temettek. Bár tavaly csak négy esküvı volt, átlag 
kilenc-tíz pár esküszik hőséget egymásnak az oltár elıtt. Talán a gazdasági válság miatt kevesebben merték 
vállalni a lakodalom költségeit - véli a lelkész. 

Az egyház 1937-ben vásárolt istentiszteleti hely gyanánt egy kúriát, azt alakították át elıbb 
kápolnává, majd a következı években templommá. A templom búcsúját augusztus 13-án tartják, Tibor és 
Zsuzsanna napján. „Ez egy ritka védıszent-párosítás. Abban az idıben Gampe Károly volt az egyházközség 
plébánosa. Felkereste az akkori püspököt, hogy kapjon valami támogatást a kápolna átalakítására." Egy 
paptársától azt a tanácsot kapta, szentelje a templomot Tibor és Zsuzsannára, hiszen így hívták a püspök 
szüleit... A jó tanács bevált, rövidesen százötven férıhelyes templomuk lett a derék érsemjénieknek. 
„Vasárnap megtelnek a padok, hétköznap kevesebben járnak szentmisére, hiszen mindenki dolgozik. A 
fíliákba is szolgálok, ilyenformán négy szentmisét tartok vasárnaponként." Bankasoron vagy Barantón, Új-
semjénben, népies nevén: Feketefaluban, illetve Érselénden is szolgál. Selénden templom van, Barantón 
kápolna, Feketefaluban a református templom egyik vasárnap a kálvinistáké, a másikon a katolikusoké. „A 
katolikus hívek éppúgy eljárnak az istentiszteletre, mint a reformátusok a szentmisére. Feketefalu az 
ökumené szempontjából reprezentatív hely, azt szoktam mondani, az ottani templomban a két felekezet hívei 
egy szív-lélekkel tudnak imádkozni, nem beszélnek az ökumenizmusról, hanem megélik azt." 
Nem félnek az elsorvadástól 

A fiatal lelkész a ministránsokkal való foglalkozás, az elsı áldozásra, illetve a bérmálásra való 
felkészítés mellett az iskolai hitoktatásra is sok idıt szán. „Legtöbbet az iskolában vagyok együtt a 
gyermekekkel, órák befejeztével együtt focizunk - mondja a karateversenyzı múltú tisztelendı. - Ami az 
ifjúságot illeti, ahogy elvégzik a nyolcadik osztályt, elkerülnek a faluból. Nagyváradon vagy Debrecenben 
tanulnak tovább, két-három hetente járnak haza, emiatt nehéz összefogni ıket." 
Egyébként - a kiöregedett Érselénd kivételével - a többi településen egészséges az életkorfa, nem áll fenn 
annak a veszélye, hogy elsorvadjanak. Lóránt atya szerint ez nagyrészt annak köszönhetı, hogy Érsemjén 
fejlıdı község, otthon tartja az embereket. A hívek, bár kispénzőek, de áldozatkészek. A nagyobb dolgokat 
viszont a helyi önkormányzat és a megyei RMDSZ támogatásával sikerült megvalósítani - mondja. 

A helyi hagyományokról is szót ejtünk. „Ami kihelyezésem után meglepett, az az ételszentelés 
szokása. Húsvét vasárnapján reggel hét órakor tartjuk. Hatalmas udvara van a plébániának, amikor reggel 
felébredtem, több száz ember gyülekezett kosarastul, reformátusok is. Szép sorokba rendezıdve vártak, hogy 
körbejárva felszentelhessem az ételeket." 
 
Szilágyi Aladár  
 
(A cikk a „Biharország” címő hetilap március 5.-i számában jelent meg). 
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Kultúra 
 

Ünnepség március 15. emlékére Érsemjénben 
 

Március 13.-án, szombaton ünnepelni 
győltek össze Érsemjén magyarjai. A Fráter 
Lóránd Mővelıdési házat szinte teljesen 
megtöltötte a március 15.-ét ünneplı sokaság.  
Emlékmősor a mővelıdési házban 

Az ünnepséget Balázsi József, Érsemjén 
polgármestere nyitotta meg ünnepi beszédével, 
melyben a kitőzött célok megvalósításában 
tanúsított kitartás fontosságára hívta fel a 
figyelmet. A következıkben Csorján Árpád, az 
érsemjéni általános iskola történelem tanárja 
emlékeztetett az események történelmi hátterére, 
körülményeire. A továbbiakban az Érsemjéni 
Kazinczy Ferenc I-VIII osztályos iskola adta elı 
ünnepi mősorát, amelyikben az iskola diákjai a 
’48-as forradalomhoz kötıdı szavalatokkal, a 
kórusa pedig hazafias dalokkal emlékeztek meg a 
sorsdöntı eseményekrıl.  

Az iskolásokat a nagyváradi MM Pódium 
mővészei követték a színpadon. Az „1848, te 

csillag” címő, hozzávetıleg egy óra idıtartamú elıadásban a magyar irodalom talán legszebb hazafias 
verseit hallhatták a jelenlevık, amelyeket a magyar könnyőzene legédesebb, legszívhezszólóbb hazafias 
dalai tettek még meghatóbbá.  

Ezt követıen ismét a 
semjéniek töltötték meg élettel a 
színpadot. Az Ezüstperje 
néptánccsoport tagjai ezúttal nem 
tánccal, hanem drámai elıadással 
tettek tanúbizonyságot 
mindeddig véka alá rejtett elıadó 
tehetségükrıl. Elıadásuk címe 
„A sötét lobogó”, amely Petıfi 
Sándor életét követve tárta a 
nézık elı 1848 legfıbb üzenetét: 
a szabadságot a hazának, bármi 
áron! 
Koszorúzás a parkban 

Immár kilenc év telt el 
Kazinczy Lajos, Kazinczy 
Ferenc legkisebb fiának, a 15. 
aradi vértanúként számon tartott, 
1848-as hıs emlékfejfájának 
felállítása óta. A falu központi parkjában elhelyezett, csónak alakú fejfát a mővelıdési házból a parkba 
kivonult sokaság jelenlétében koszorúzták meg Érsemjén Önkormányzata nevében Balázsi József 
(polgármester) és Timár Sorin (alpolgármester), a helyi RMDSZ szervezet nevében Kereszturi Lajos (az 
érsemjéni RMDSZ elnöke) és Máté Zsolt Sándor (helyi tanácsos) az általános iskola képviseletében 
pedig Pásztor Ilona (igazgatónı), illetve Nagy Mirella (aligazgatónı).  
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Kazinczy Ferenc szavalóverseny Érsemjénben – immár második 
alkalommal 

 
Ismét a versenyzés izgalma töltötte meg a semjéni Fráter Lóránd 

Mővelıdési házat, február 26-án, pénteken. 
Második alkalommal sikerült megszervezni a már nemzetközivé növekedett, 
Kazinczy Ferenc emlékének szentelt szavalóversenyt Érsemjénben. A 
versenyzık két csoportban mérhették össze tudásukat, tehetségüket. Az alsó 
tagozatosok (I.-IV. osztályosok) közül elsık lettek Szabó Dóra (Székelyhíd) 
és Tóth Levente (Érsemjén), másodikak Tóth Sándor Gábor (Bagamér, 
Magyarország) és Bocskai Alexandra (Bagamér, Magyarország), Kaszta 
Alexandra pedig (Székelyhíd) harmadik helyezést ért el. Különdíjban 
részesültek Csige Boglárka (Bagamér), Czifra Róbert (Érsemjén) és Nagy 
László (Érsemjén).  

A felsı tagozatosak soraiból elsık lettek Boda Bernadett Bettina 
(Érmihályfalva) és Karabin Erika (Érsemjén), a második helyen osztoztak 
Csengeri Orsolya (Érmihályfalva) és Kovács Gwendolin (Érmihályfalva), 
míg a dobogó harmadik lépcsıfokán Nyíri Dalma (Érmihályfalva) és 
Vinkler Csilla (Érsemjén) osztoztak. Ebben a kategóriában is három 
különdíjat osztottak ki, a díjazottak Bara Dávid (Érmihályfalva), Májerkuk 
Lilla (Érsemjén) és Karsai Attila (Bagamér). 

A II. Kazinczy Ferenc szavalóverseny egy, Bagamér (Magyarország) és Érsemjén községek 
önkormányzatai által közösen megnyert, határon átnyúló kulturális pályázat keretén belül valósult meg. 
A pályázatot a Magyar Köztársaság Kulturális és Oktatási Minisztériuma írta ki, amely kiírásra a fent 
említett önkormányzatok a „Kéz a kézben” elnevezéső projekttel válaszoltak. A szervezık a pályázatban 
településenként 3-3 kulturális program megvalósítását vállalták fel, ezek közül az egyik a 
szavalóverseny volt.  
 

Képzımővészeti kiállítás a mővelıdési házban 
 
A Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, „Kéz a kézben elnevezéső”, 

határon átnyúló projekt keretén belül fotópályázattal egybekötött képzımővészeti kiállítás nyílt 
Érsemjénben 2010. március 5.-én. A romániai és magyarországi alkotók fotóit illetve festményeit, 
grafikáit március 20.-ig lehetett 
megtekinteni az érsemjéni Fráter Lóránd 
mővelıdési házban. 
 A képzımővészeti kiállításra az 
Érmellék magyarországi és romániai 
oldaláról egyaránt érkeztek festmények, 
grafikák. A fotópályázatra színes és 
fekete-fehér felvételekkel egyaránt 
neveztek, a díjakat két kategóriában 
osztották ki: „természet” és „társadalom”. 
A természet kategória gyıztesei: 1. Ille 
Lajos (Bagamér), 2. Biró Károly 
(Érmihályfalva), 3. Kecskés Lajos 
(Érmihályfalva). A társadalom kategória 
dobogósai: 1. Toroczkai L. Károly 
(Érmihályfalva); 2. Somogyi László (Érsemjén); 3. a létavértesi iskola fotó–tanszaka. Különdíjban 
részesült Sütı Szabolcs. 
 A tárlat megnyitó ünnepségét Gazsi Dóra Dalma énekes elıadása tette még színesebbé, a díjakat 
pedig Orvos Mihály, Bagamér- és Balázsi József, Érsemjén polgármesterei osztották ki. 

Vinkler Csilla 
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Visszatekintés az Ezüstperje elmúlt negyed évére 
 

Az Ezüstperje néptánccsoport tavasztól ıszig számos rendezvény meghívott fellépıi, éppen ezért 
a téli hónapok rendszeres felkészítı próbái fontosak a csoport fejlıdése szempontjából, így ilyenkor sem 
marad  idı a lazításra. Ez idı alatt fontos az új táncanyagok alapjainak az elsajátítása, gyakorlása 
valamint az újabb tánckoreográfiák elkészítése. Csoportunk a hagyományos népi táncok megismerése és 
elsajátítása mellett fontosnak tartja  a hagyományaink, szokásaink ápolását is.  

2009. december havában a Fráter Lóránd Mővelıdési Otthon színpadán a karácsonyi ünnepekhez 
méltó családias hangulatban elevenítette fel a mára már szinte feledésbe merülı karácsonyi 
betlehemezés fıbb mozzanatait. A karácsonyi mősor bensıséges hangulatához Venkli István egykori 
néptáncosunk közremőködése is hozzájárult, aki a felcsendülı karácsonyi dallamokat hangszeren 
kísérte. A családi hangulat megteremtése a jelenlévı közönségnek is köszönhetı hisz az elıadás 
alkalmával a nézıteret a táncos ifjúság szülei, nagyszülei, testvéreik és a közeli rokonság töltötte meg. A 
karácsonyi betlehemes mősort az Idısek karácsonya résztvevıinek is nagy szeretettel adták elı. 

 Az újév elsı hónapjában a Bihar megyei RMDSZ  nagy megtiszteltetésben részesítette az 
Ezüstperje néptánccsoportot, 
hiszen 2010. január 22.-én az 
eddigi kulturális tevékenységük 
elismeréseként  Magyar 

kultúráért díj-jal jutalmazta ıket. 
Másnap, január 23.-án a Magyar 
Kultúra napján az érsemjéni 
ünneplıkkel osztották meg a hírt, 
ahol szereplésükkel újra 
bizonyították, hogy  valóban 
megilleti  ıket a díj és talán nem 
esem tulzásokba akkor sem, ha 
gondolatban Érsemjén község 
„kulturális nagyköveteinek” 
titulálom ıket. 
 Az elmúlt évekhez képest 
az Ezüstperje számára az idén 
jóval hamarabb, már februárban 
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elkezdıdtek a felkérések. Egy sikeres pályázat kapcsán február 20.-án testvértelepülésünk Bagamér 
község közönsége elıtt léphetett fel, melyet vendégfogadás és bál követett.  
 

 Március 6.-án újra a határon túlra utazva tettünk eleget a Szakolyi Kertbarát Egyesület  
meghívásának, kik már a tavalyi év folyamán tett érsemjéni látogatásuk alkalmával  tapsolhattak a 
csoportnak.  
 Márciusban az Ezüstperje néptánccsoport mint minden évben, színesítve a helyi március 15. 
megemlékezési ünnepség pillanatait, az egykori márciusi ifjakra jellemzı lendülettel és odaadással 
készültek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egy-egy emlékezetes pillanatának a 
felelevenítésére. A március 13-án tartott érsemjéni ünnepségen A sötét lobogó címő zenés-prózai 
összeállítást láthattuk tılük, melyben Petıfi Sándor életébıl kiragadt fontos eseményeket elevenítettek 
meg a készülıdı forradalom elıtti, valamint a szabadságharc idejébıl. 
 
Adója 2%-val támogassa a „Pro Semjén Egyesületet”! 
 

A „Pro Semjén” civil egyesület 2009. márciusában jött létre. Alapító tagjai a következı 
tevékenységi köröket foglalták bele az egyesület alapszabályzatába: 
Érsemjén község gazdasági, társadalmi (szociális), illetve kulturális fellendítése, fejlıdésének 
elısegítése. Ezen célok elérése érdekében szándékunkban áll olyan pályázatok lebonyolítása, amelyek 
ezen célok megvalósításához hozzájárulhatnak. Az egyesület tagjává vagy támogatóivá nem csak 
érsemjéniek válhatnak, hanem bárki, aki céljainkkal, elképzeléseinkkel egyetért vagy szimpatizál. 

Támogatóink adójuk 2 százalékával vagy más jellegő és mértékő támogatással segíthetnek 
bennünket céljaink elérésében. Aki behatóbban szeretne megismerkedni egyesületünkkel, e-mailben 
(asociatiaprosimian@gmail.com) kérheti az egyesület alapszabályzatának másolatát, amelyet szívesen 
átküldünk bárkinek. Eddigi tevékenységeinkrıl a www.prosimian.fw.hu oldalon olvashat bıvebben.  
Ha az egyesületünk támogatása mellett döntött, kérjük keressen meg minket (elérhetıségeink fennebb), 
vagy kérjen személyesen információt a Polgármesteri Hivatalnál. 
Bankszámlaszámunk a következı: 
IBAN: RO68BTRL00512205J57479XX 
SWIFT kód: BTRLRO22 
 
Segítségüket köszönjük, tisztelettel: 
Csorba Sándor 
A „Pro Semjén” egyesület elnöke 
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Modern táncok bemutatója Érsemjénben 
 

A tavaszi jó idı mellett a fiatal tánctehetségek mősora is hozzájárult az Érsemjénbe 
látogatók jó hangulatának fokozásához.  

 
A hétvégén, március 20.-án dinamikával és szenvedéllyel teli táncmősor tanúi lehettek az 

Semjént, pontosabban a Fráter Lóránd Mővelıdési Házat felkeresık.  
A Kéz a kézben címő, határon átnyúló kulturális projekt keretén belül már több rendezvény is 

megvalósult, a modern táncokat bemutató,  
Összmővészeti Ifjúsági Találkozó a már 

említett dátumon ment végbe. A rendezvényen 
két érmihályfalvi és két érsemjéni csapat 
mozgatta meg, ízitotta maga körül a levegıt. 
Miháyfalváról a Fly Away és Forever Dance a , 
míg semjénbıl a Show Dance nevő csapatok 
vonták fel magukra a figyelmet és arattak minden 
elıadott táncukkal folyamatos sikert, amit a 
közönség hangos taps-sorozataival hozott a 
táncosok tudomására.  
 A projekten belül még két további 

rendezvény lebonyolítására fog sor kerülni, az egyik Bagamérban (Magyarország) zajlik majd le 
(Amatır színjátszó talákozó), míg az utolsü rendezvény, a Fráter Lóránd Nótaolimpia Érsemjénben 
kap majd helyet folyó év május 16.-án. 
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Iskolahírek 

Télbúcsúztató farsang 
 

„Itt a farsang,áll a bál...” 
 
Az Érsemjéni "Kazinczy Ferenc" 
I-VIII. osztályos Általános Iskola 
I-IV. osztályos tanulói 
hangulatos farsangi mulatságon 
vettek részt 2010. február 12.-én. 

Minden tanuló ötletes 
maskarát öltött, hogy 
elvarázsolják a zord, komoly 
telet, vidám, napsütéses tavasszá, 
dícsérve ezzel a kreativitásukat 
és munkájukat. A közös éneklés 
után, egyenként frappáns 
versikével mutatkozott be a 
Csokoládé Tv Reklám, a 
Varázsló, a Múmia, a Török 

Basa, Superman, Pókember, Zorró, a Csizmás kandúr, Robin Hood, Garsia ırmester, a Vasállarcos, a 
közismert Márió és még sokan mások. 

A négytagú zsőri  döntése alapján minden maskarás, azaz 84 gyerek, ajándékban részesült, mivel 
mindenki valamiben a legjobb volt. 

Farsangi mulatságról nem maradhat el a farsangi fánk, így idén is volt a gyerekek nagy örömére, 
amit a szülıknek köszönhetünk, nélkülük minden kis pocak üresen maradt volna. 

Az állarcos felvonulás és a fánkevés mellıl nem hiányozhatott a móka és a kacagás sem, így sor 
került különbözı farsangi játékokra, táncra, éneklésre is. 

A változatos programról és a jó hangulatról a tanítónénik és -bácsi: Ari László,Vanyó Kecskés A. 
Éva, Csiri Emese, Ari Katalin, Székely Mónika és Micle Maria gonoskodtak. 

Minden kedves szülınek, zsőritagnak, támogatónak köszönjük, hogy segítettek a tél 
elbúcsúztatásában.  

Összeállította: Székely Mónika tanítónı 
Futbal olimpiász 

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola sportkörének 
futbalcsapata meggyızı játékkal vett részt az 
Érmihályfalván megrendezett kerületi futbal bajnokságon, 
ahonnan sikeresen kivívta a továbbjutásért járó jogot, 
megelızve Érkörtvélyest valamint Értarcsa csapatát a 
következı eredménnyel: Érkörtvélyes-Érsemjén 1-2, 
Érsemjén-Értarcsa 0-0.  

A március 6.-án, Diószegen megrendezett Észak 
régiói csapatok mérték össze tudásukat, ahol az 
érsemjéniek tisztességes játékkal és nagy odaadással 
játszottak, de a szerencse sem állt az ifjak oldalára és nem 
tudták kivívni a továbbjutás esélyét. Az érsemjéni csapat 
összeállítása a következıkbıl állt: Fórián Csaba, Nagy 
Tamás, Nagy György, Munkácsi Zsombor, Balázs Zsolt, 
Geszti Szilárd, Cuțitar Cristian, Gârdan Florin, Fórián 
Dávid, Kupás László és Fórián István. Vezetı edzı: 
Bánházi Miklós. 

Bánházi Miklós 
Testnevelés tanár 
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Történelem 

Szent László 
 

Géza és László seregei leverték Salamon 
király seregét. Salamon Németországba menekült. Így 
1074-ben Gézát megkoronázták Székesfehérvárt. 
1076-ban férfikora legszebb idejében meghalt. 
Örökébe László herceg lépett. 
 Szent László nagy hıs és nagy király volt. 
Dicsıséges neve megmaradt számtalan magyar  
község nevében, régi templomok falfestményében, 
amelyek mind vitézi tetteit hirdetik. Amikor ı trónra 
lépett, valóban nagy, erıs, bölcs elméjő királyra volt 
szükség. Az országot az örökös harcok szörnyen 
megviselték. A személy- és vagyonbiztosság eléggé 
megrendült. Szigorú törvényeket kellett hoznia, nagy 
feladat várt rá. Elıször Salamonnal kellett 
leszámolnia, aki trónjáról nem mondott le. Német 
segítséggel újra harcba indult, de ez a kísérlete nem 
sikerült. Lemondott a koronáról, de sorsába nem 
nyugodott bele, bár László rangjához  illıen látta el. 
1083-ban Visegrád várába záratta, de augusztus 20.-
án, István király szentté avatása napján szabadon 
engedte. Ezután Salamon a besenyıkhöz ment és 
azokkal tört be az országba. 
 

László szétverte a besenyık hadát, Salamon pedig a 
besenyıkhöz menekült. Ott halt meg. 

  Ezután László nagyobb erıvel fogott az ország 
fellendítéséhez. Közben még le kellett számolnia a 
kúnokkal, akik Moldvából törtek be. Az ı idejében 
Erdélynek Kolozsváron túl esı része majdnem lakatlan 

volt. Így a kúnok ellenállás nélkül törhettek be. Nagy 
valószínőség szerint ebben az idıben települtek meg a 
mai földjükön a székelyek. Már a honfoglalás idején 
háborúban elıırsi, békében pedig határıri szolgálatot 
teljesítettek. E foglalkozásról kapták a nevüket is. 
Tehát egy bizonyos, hogy László leverte  a betörı 
kúnokat, s a színmagyarság közé telepítette le, 
ugyanakkor benépesítette Erdély lakatlan részeit, s 
megfelelı ırizettel  látta el a keleti határszélt. 

  Nemcsak keleten, de az északnyugati részen is 
pontosan megállapította az ország határát. Ereje, 
hatalma növekedésével még terjeszkedett is. Elfoglalta 
és országához csatolta Horvátországot is. A horvátok 
behódoltak neki, elismerték királyuknak. A magyar 
királyság az európai nagyhatalmak sorába emelkedett. 
Lászlót a német fejedelmek meghívták 
uralkodójuknak, de ı a magyar koronán kívül nem 
vágyott más koronára. 

   László idejében  mind határozottabban 
kiformálódott  a nagy- és kisbirtok. A sátrakat állandó 
lakások váltották fel, a honfoglaláskor itt talált 
községek mellett újabb községek alakultak. A meglevı 
40-50 vármegye mellett László idejében  újak jöttek 
létre. A gazdasági és ipari élet is sokat fejlıdött. A 
vagyon jó részét  az állatok tették ki: ökör, ló, tehén, 
juh és sertés. Lóra volt a legnagyobb szükség, majd a 
szarvasmarha következett. Nem volt ismeretlen a 
baromfitenyésztés sem. Sıt méhészettel is 
foglalkoztak. László idejében vaskampó hasította a 
földet a fakampó helyett. A kasza, a sarló már megvolt 
a mai formájában. Ezenkívül volt fa- és vasvilla, no 
meg csép is. Volt száraz-, vizi- és kézimalom. Íme 
ilyen volt Szent László király országának képe. Nagy, 
hatalmas és boldog volt az ı uralkodása alatt hazánk. 
Nemcsak saját népe, az idegen is tisztelettel hajolt meg 
kiváló erényei elıtt. 

  1095. július 24-e az a nap, amikor gyászba 
borult az ország. Ettıl a naptól kezdve három 
esztendeig semmiféle vigasság nem volt. Így 
gyászolta, így siratta  a magyar nemzet az ı nagy 
királyát. Nagyváradon, az általa alapított 
székesegyházban temették el. Csaknem száz év múlva 
1192-ben III. Béla király kivétette sírjából, ezüst 
koporsóba tetette, ékes síremlékbe helyezte el a drága 
hamvakat. A hálás nemzet szentjévé avatta és 
kegyelettel zarándokolt sírjához. Késıbb lovas szobor 
hirdette dicsıséges emlékezetét. 

  A nép lelkében apáról-fiúra szállt az a hit, 
hogy valahányszor ellenség tör a magyarra, mint a hun 
monda Csaba vitéze, felkel sírjából és rettenetes 
kardjával szétveri a magyar nemzet ellenségeit. 

 
Lejegyezte: Varga József, ny. tanító 
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Nemzeti imánk, a Himnusz 
 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22.-én fejezte be a Himnusz címő költeményét. 
Ez a nap a rendszerváltás óta hivatalosan is a Magyar Kultúra Napja lett. A verset Erkel 
Ferenc zenésítette meg, és elıször 1844.-ben csendült fel a budapesti Nemzeti 
Színházban. Törvényesen csak 1903-ban fogadták el a himnuszt. 
 Ki is volt Kölcsey Ferenc? 1790. augusztus 8.-án született Szıdemeteren 
ısnemes, birtokos családban. Családja nem volt gazdag, de igen nagy tekintélyő, 
mővelt emberek. Apja tekintélyes jogtudós, az antik és a klasszikus francia irodalom 
otthonos volt az Isten háta mögötti, falusi kúriában. Anyja, Bölöni Ágnes „ szép Erdély 
barnafürtő lánya” volt. Az anyanyelv mellett kiskorától beszélt latinul és franciául.  

Késıbb a középiskolai évek alatt megtanult még németül és görögül. Ifjú 
éveiben nem is volt nagyobb boldogsága, mint a mőveltség. Hatéves korában  
elveszítette apját, tizennégy éves korában pedig anyját. Közben a fekete himlı egész 
életére betegessé tette, bal szemére megvakult és kihullt a haja. A vézna, kopasz 
félszemő ifjú számára a szerelem sem lehetett több, mint keserves ábránd. Annyira 
szemérmes volt, hogy korai szerelmes versei ellenére sem tudhatunk semmit 
magánéletérıl. 

  Anyjának köszönhetıen ötéves korában bekerült a debreceni kollégiumba, ahol a gimnáziumi és a jogi tanulmányait 
is végezte. 1801-1812 között Pesten volt joggyakorlaton. Már ekkor levelezett Kazinczyval, aki nagy hatással volt írói 
fejlıdésére. Jogi tanulmányai befejezése után nem jelentkezett az ügyvédi vizsgára. Kiábrándultan megvetette azt a feudális 
jogot, amelynek kiváló tudója volt. Késıbb csak felkérték szakértınek a fıbenjáró perekben. Így élete vége felé fogalmazta 
meg a védık számára a perbeszédek érveléseit Lovassy, Kossuth és Wesselényi híres pereiben. 

  Az irodalom szeretete arra ösztönözte, hogy otthagyja a jogi pályát. Haza ment Szatmárcsekére, a családi birtokra. 
Itt a magányban kifejlesztette költészetét. Példaképe Kazinczy Ferenc volt, akivel 18 éves korától levelezett, majd barátok is 
lettek. Kölcsey lett az egyik legfontosabb és legképzettebb tagja Kazinczy irodalmi körének. Kazinczy pesti barátai közül 
csak Szemere Pállal tudott lelki kapcsolatot teremteni. Együtt írták meg a Felelet a Mondolatra, amelyikben a nyelvújítást 
támadó Mondolatot ostorozták. Ebben, mint a nyelvújítás harcias híve, támogatója. 

  Rövid, csekei tartózkodása után közszereplést vállalt. Szatmár vármegye elsı aljegyzıje, majd fıjegyzıje lett. Ekkor 
választották küldötté a pozsonyi országgyőlésbe. Mint politikus, ellenzéki álláspontja miatt, azonban nem érvényesülhetett. 
Amikor a vármegyéjében a konzervatív párt gyızött, visszatért és mint fıjegyzı dolgozott tovább. Késıbb már az 
irodalomnak, a gazdálkodásnak és Kálmán unokaöccse nevelésének szentelet életét. Hozzá intézte a Parainesis címő intelmet, 
amely erkölcsi irodalmunkban páratlan beszéd az emberi kötelességekrıl. 

  Versei nagyrészt lírai költemények voltak, alapérzésük a megadó, csüggeteg fájdalom. Ez az érzelem nemcsak a 
szerelmi költészetére jellemzı, hanem hazafias verseire is. Amikor múltunkat komor tanulságokkal teltnek, jellemünket 
kietlennek, jövınket reménytelennek látta, akkor buzgott fel az ı lánglelkébıl nemzeti imádságunk a Himnusz. 

  Ezt az oly fontos mővet egy gyönge testő, betegségekkel küszködı , negyvennyolc évet megélı, de férfiasan kemény 
lelkő ember hagyta ránk. 

Varga József 
Ny. tanító 

 
Himnusz 

A magyar nép zivataros századaiból 
 

Isten, áldd meg a 
magyart 
Jó kedvvel, bıséggel, 
Nyújts feléje védı kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendıt, 
Megbőnhıdte már e nép 
A múltat s jövendıt! 
 
İseinket felhozád 
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére. 
S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hıs magzatjai 
Felvirágozának. 

 
Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szılıvesszein 
Nektárt csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 
 
Hajh, de bőneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
S elsújtád villámidat 
Dörgı fellegedben, 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd töröktıl rabigát 
Vállainkra vettünk. 

 
Hányszor zengett ajkain 
Ozmán vad népének 
Vert hadunk csonthalmain 
Gyızedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfiad 
Szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvedre! 
 
Bújt az üldözött, s felé 
Kard nyúlt barlangjában, 
Szerte nézett s nem lelé 
Honját a hazában, 
Bércre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángtenger felette. 

 
Vár állott, most kıhalom, 
Kedv s öröm röpkedtek, 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
S ah, szabadság nem virul 
A holtnak vérébıl, 
Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk hı szemébıl! 
 
Szánd meg Isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védı kart 
Tengerén kínjának. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendıt, 
Megbőnhıdte már e nép 
A múltat s jövendıt! 
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Helytörténet 
 

Kazinczy Érsemjénben 
 

Kazinczy érsemjéni tartózkodásáról és az 
itt kifejtett tevékenységérıl nagyon kevés adat áll 
rendelkezésünkre és ezért úgy tünik, mintha a 
szülıfalu adta atmoszféra semmivel sem járult 
volna hozzá szemilyiségének kialakulásához. Az 
információk, amelyek tankönyvekben, közre 
bocsátot életrajzokban, vagy irodalmárok 
méltatásaiban megjelentek nem közölnek adatokat 
Kazinczy Érsemjénnel kapcsolatos kötédéseirıl. 

Ezek szerint Kazinczy Ferenc 
Érsemjénben született 1759. október 27.-én és 8 
éves koráig Bossányi Ferenc, anyai nagyapja 
házában nevelkedett és aztán már csak Regmecrıl 
és Széphalomról szól minden, ami életét és 
munkásságát illeti. Hát bármennyire is szeretné az 
ember, azért ennyivel nem illik túlságosan 
dicsekedni, hiszen röpke 8 év (az is gyermekkora 
kezdetén) nem sok nyomot hagy egy ember alkotó 
munkájában, de egyeniségében sem. Próbáltam 
megismerni életét és munkásságát a 
rendelkezésemre álló mőveibıl, de ezek is csak 
fokozták kiábrándultságomat. Mert mi is az amit 
Kazinczy mőveibıl bemutatnak az irodalom 
kritikusok? A „Pályám emlékezete”, a „Fogságom 
naplója”, néhány csípıs epigramma amit már 
annyit idézünk, hogy ez Kazinczynak inkább 
kárára mint hasznára válik. Miért is nem ismerjük 
Kazinczy valódi arcát, miért borítja titok a 
kötıdéseit szülıfalujához? A választ Szilágyi 
Ferenc adja meg az 1985-ben megjelent 
„Kazinczy Ferenc: Az én életem” cimő kötetének 
elıszavában. Íme, hogyan nyilatkozik Szilágyi: 
...”Az Akadémiai Könyvtárban négy polcot tölt 
meg Kazinczy egybekötött - s jobbára kiadatlan - 
kéziratainak hatvan kötete, a levelezés nélkül... 
Pedig hatalmas kincsesbánya van még 
föltáratlanul az Akadémiai Könyvtár köteteiben(s 
Patakon is)”. 

Próbálkozásaim azonban mégsem 
nevezhetıek sikertelennek mert a 
rendelkezésemre álló anyagokból bizonyíthatóan 
kiderül, hogy Kazinczy nem szakította meg 
kapcsolatát szülıfalujával azután sem miután az 
apja Regmecre parancsolta, akkor sem mikor 
felnıtként járta a széles Magyar hazát, ide is 
vissza vágyot a börtönbıl, érsemjéninek is tartotta 
magát élete végéig. 

Az a tény, hogy Kazinczy ifjú korában is 
gyakran megfordult Érsemjénben, az a Szántó János 
tiszteletes úrnak írt levél a bizonyítéka amelyet 
1782. julius 4.-én keltezett Regmecrıl. Az akkor 
még a hazafiasságot csak álmodó, nemzetéért élni 
vágyó Kazinczy, keresi a rokon lelkő, hasonló 
gondolkodású barátokat és az érsemjéni lelkész 
személyében megis találja. A tiszteletes úr talán az 
elsı barátok közt számlálandó, akinek megmeri 
vallani, az énjében rejlı tehetséget ami különbbé 
teszi embertársainál. „Tapasztaltam azt, hogy a 
Természet engemet nem a közönséges Modellbe 
öntött; de azt a’Modellt, a’ mellybe öntettem, se 
nem egyedül az én számomra készítette, se belé lett 
öntésem után mindjárt el nem törte”.  Ebben 
az idıszakban már elkezdi fordítani Gessner mőveit 
(amely fordítás 1788-ban megis jelent) és Miller 
„Siegwart” címő regényét. Azt, hogy Érsemjénbe 
gyakran megfordult, az a szeretet is indokolja, 
amelyel az érsemjéni atyafisággal szemben 
viselkedik, hiszen itt lakik az imádott Bossányi 
nagyapa és nagyanya, gyakran tartózkodik itt az 
anyja is, de itt laknak hugai is, Klára –Krajnik 
Józsefné és Zsuzsa, Péchy Sándorné. A velük fenn 
tartott kapcsolatot a börtönbıl ide küldött levelek 
bizonyítják. „Édes Susim! Az anyámi, az öcsém is 
bizonyosan Semjénben vannak; de meglehet, hogy 
elmaradtak onnan valami ok miatt; és így neked 
írok, és általad mindnyájoknak”.(Kelt, Kerepes 
1794 decemb.19). Megható, a börtönbıl az 
anyjának küldött levél azon részlete, amelyben 
Kazinczy tudatja anyjával, öccsének, Miklósnak a 
budai börtönbe való raboskodását; „A természet 
kötelei a legszentebb kötelek, ezt értette velem a  
sírás, és ezt minden Regmecre és Semjénre való 
emlékezés... de mikor Regmecz és Semjén, az 
Asszonyám, Nagyasszonyám, András bátyám 
Uram,és egyéb testvéreimmel Klári húgom jut 
eszembe, olyankor egy csendes könny csordul ki 
szemembıl”.(Kelt Budán, 1795 febr. 25-én). 

A börtönbıl való szabadulása után elsı útja 
Regmecre visz, de nem marad itt sokáig. 1801. 
július 19.-én már Semjénben találjuk anyja 
társaságában. Innen látogatja a rokonságot és baráti 
körét akik a környezı településeken laknak, s 
közben elkezd dolgozni a diáriumán. Errıl a 
diáriumban tesz említést;”Semlyénbe érkezésem 
olta mindég ezen diáriumomat dolgoztam régibb 
diáriumaimból 180l-nek júniusa olta a mai 
napig”.(Vagyis, 1805. december 25.). 
 A börtönbıl való szabadulás boldog percei 
gyorsan elszállnak és Kazinczy rádöbben, hogy a 
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fogsága elıtt felépített ház tönkrement a kerttel 
együtt ami körülvette. A családban elindul a 
vagyon elosztása körüli herce-hurca, amelynek 
következménye az lett, hogy az író Semjénbe kap 
házat és birtokot. 1802 január 19. az a dátum 
amelyen elköltözik Regmecrıl Semjénbe. Ezt az 
eseményt a diáriumban így jegyzi be „19. 
Semlyénbe indulok. Ez a nap tartathatik utolsó 
regmeci lakásomnak, mert már mindenemet 
Semlyénbe szállítám”. Nehéz idık következnek 
Kazinczy életébe. Az anyja, testvérei hatására 
többször megváltoztatja a neki szánt birtokokat és 
a lakóházat is. Testvérei nem bíznak gazdálkodói 
tehetségébe, sıt megpróbálják megröviditeni is 
ahol csak lehet. Kazinczy folytatja munkáját az 
irodalom területén is, nem szakítja meg 
levelezéseit a kor irodalmi vezéregyéniségeivel, 
tartja a kapocsolatot a mővészetek mecénásaival. 
Ebben az idıszakban fordul meg Semjénben 
Csokonai Vitéz Mihály, hogy nyomtatás alá 
rendezzék Dayka Gábor verses kötetét, de 
vendégül látja Kölcsey Ferencet is, és együtt 
tanulmányozzák Szemere Pál szonettjeit. 
Megpróbál beilleszkedni a környezetébe, részt 
válal a közösség ügyes-bajos dolgainak 
orvoslásában és mivel a diáriumot „maradéki 
számára” írja (nem óhajtja közölni a családon 
kívül állókkal) nagyon ıszintén tárja fel a 
közösség problémáit. Egy ilyen, az 
egyházközösségben kirobbant konfliktust ír le 
l804. február ll. dátummal. A háboruskodás Csóka 
János prédikátor és Mata János rektor között tört 
ki. Kazinczy a következı képpen örökíti meg ezt a 
konfliktust: „A pap, Csóka János, nem szerette a 
rektort. Egyik oka az volt, hogy a rektor szép 
verső búcsúztatójit a halottas auditorium éppen 
oly gyönyörködve hallgatá, mint a tiszteletes úr 
szomorú morális predikációjit – nyílvánvaló 
unalommal. Az emberi elme tehetségeit 
hármoniásan kellene mívelni; s prédikátor 
uraimék jól tennék, ha a száraz morál tanítása 
közben holmit elegyítenének, ami az imaginációt 
és ingeniumot is okkupálja. Fráter Pál is 
ellensége volt, mert a keze alá járó fija meg vala 
bántva... A pap deklarálta, hogy vagy a rektornak 
kell elmenni, vagy ı megyen. Így lévén a dolog, én 
a rektor 
védelmezése mellett mindent elkövettem, s azt 
kívántam, hogy ha csakugyan el kell mennie 
menjen, de ne tétessék vétkesnek. Ezek, tudván, 
hogy a nép kívánja megmaradását, oly 
ravaszsággal vették ki votumát, hogy az ı plánjok 
a köznép által is szekundáltassék: a fıkurátor 

Fráter Antal pedig testimoniálist adott neki, hogy 
magát tökéletesen jól viselte, de úgy, hogy elébb 
ígérje meg, hogy magát megmarasztatni nem fogja. 
Mata okossabb vala, mint gondolták; egy 
deklarációt ada bé, hogy ı nem akar megmaradni, s 
így becsülettel mozdult ki hivataljából”. Kazinczy 
keserő szájízzel fogalmazza meg 
véleményét:...”Nemtelen ellenségei gyıztek, mert a 
rektor csakugyan eltolatott. De az isteni gondviselés 
pártjára kél a jó embernek, s pótolékot ád neki 
minden szenvedésért. Ímé 1805-ben már élesdi 
predikátor leve, hol mindenektıl szerettetik”. 
Ugyan ezen a napon még egy kényes téma kerül az 
egyházi vezetık asztalára, ahol a helybelieken kivül 
még jelen vannak Fazekas István esperes és Szántó 
János traktuális nótárius. 
„Ezen a győlésen még egy más rendes dolog is adta 
elı magát. Nemes Eperjesi György asztalosmester a 
templomban a katedra koronája körül dolgozott. A 
morális predikációkat módból mondani szeretı 
predikátor az embert zaklatta, s vele kevélyen bánt. 
Az asztalos fizetést kívánt, a pap tőzbe jı, s olyat 
mond amire Eperjesi e szót felelte: Az eklézsia 
velem nem bánt emberül. -Hát az eklézsia disznó?- 
kérdé haraggal a pap. S Eperjesit a fıkurátornál 
béadja, ellene a győlésen tanú lesz és bíró is 
egyszersmind.- A pap által izgatott győlésben, 
Eperjesit, aki magát vétkesnek rekognoszkálni nem 
akarta, az eklézsiától eltiltják. Én ennek is pártjára 
keltem; kapacitálni akartam a papot, hogy tanú, 
vádló s bíró nem lehetett; hogy morál és 
keresztyénség azt kívánja, hogy egy gondtalanul 
ejtett szó ily keményen ne büntettessék etc.etc. 
Haszontalan vala. Mondtam neki és a fıkurátornak, 
hogy ne engedjék arra a gyalázatra jönni a dolgot, 
hogy Eperjesit az esperes tegye majd vissza: de nem 
használt. Meglett, amit mondtam. Elolvastatott az 
Eperjesi instanciája. A két papi ember nem akarta 
hinni, hogy az eklézsia azt a végzést hozhatta volna. 
A pap és a fıkurátor kéntelenek voltak megvallani, 
hogy a dolog nincs különben. Az Esperes Eperjesit 
visszatette az eklézsia kebelébe... Ezeket lépésim 
mentsége végett jegyzem fel, és azért, mert az a 
cselekedetem, hogy egy jó embert, amennyire 
rajtam állott, elnyomatni nem engedtem, örökké 
örömömre fog válni”. 

(Folytatás a következı számban) 
 

Csorba Terézia 
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Egészség 

A méhnyakrákról 
 

 Leggyakoribban a 40 év fölötti nıknél alakul ki. Az emlırák után, a második daganattípus, 
amely a leggyakoribban halálos szövıdményekkel jár. 
 Korai felismerésére méhnyakrák szőrés szükséges, de sajnos a nık többsége nem él ezzel a 
lehetıséggel. A szőrés nıgyógyászati és citológiai vizsgálatból áll, amit évente kell elvégezni. A szőrés 
kezdetének idıpontja a 18. életév, illetve a nemi élet megkezdésének idıpontja. 

A méhnyakrák kialakulásában kockázatot jelent : 
- a tizenéves korban megkezdett szexuális élet 
- a partnerek nagy száma 
- a párhuzamos párkapcsolatok 
- a többszöri szülések általi méhnyak sérülések. 
 A betegség kialakulásában nincs jelentıs szerepe a genetikai öröklıdésnek, hanem a humánus 
papiloma vírus (HPV) a kórokozó. A HPV törzsek egyik csoportja csak jóindulatú hámelváltozást okoz, 
ami könnyen kezelhetı, egy másik csoportja rák elıtti állapotot és rosszindulatú daganatot idéz elı, ami 
sokszor akár évtizedekig tartó lappangási idı után jelentkezik. 
 A méhnyakrák elıjelei: deráktáji fájdalom, vérezgetés, rendellenes állagú vagy szagú folyás. 
 Korai stádiumban felfedezve, a méhnyakrák gyógyítható, de legfontosabb a megelızése. Ezt a 
rendszeres szőrésvizsgálat és az oltás biztosítja. 
 Az új irányelvek szerint a HPV elleni oltás 11-12 éves lányoknál ajánlott, de a 9 éves lányok is 
kaphatnak HPV elleni oltást, úgy ezután a 26 éves nık is. Ez a védıoltás csak akkor lehet maximálisan 
hatásos, ha  a méhnyakrák szőrése rendszeres. 

Dr. Forausberger Margaréta 
 

Néhány szó a tavaszi fáradtságról 
 

Itt a tavasz! Ezt, ha másból nem is, a ránk törı ólmos fáradtságból biztosan tudhatjuk. Igen, a sokat 
emlegetett tavaszi fáradtságról van szó! Nincs menekvés elıle, de a kockázatok és a mellékhatások 
száma csökkenthetı. 

1. a legjobb, ha már a napot egy kis reggeli tornával indítod. Tárd ki az ablakot, engedd be a friss 
levegıt, és végezz néhány üdítı gyakorlatot. 

2. egész nap energikus leszel, ha a reggelt váltózuhannyal kezded. Engedj elıször kellemes 
hımérséklető vizet, majd hőtsd folyamatosan. Ezt ismételd meg háromszor, de ügyelj arra, hogy 
a zuhanyozást hideggel zárd. 

3. alakítsd át étrendedet, lehetıleg kerüld a zsíros falatokat. Egyél több vitaminban és ásványi 
anyagokban gazdag ételeket, és részesítsd elınyben a zöldségeket és gyümölcsöket. Sokkal több 
lesz az energiád, ráadásul így a télen fölszedett kilóktól is könnyedén megszabadulhatsz.  

4. legyen a kezed ügyében mindig ásvány- vagy tiszta víz. Tanácsos ebbıl naponta legalább 1,5-2 
liternyit inni. 

5. ne ücsörögj otthon, legyél inkább a szabad levegın: sétálj, biciklizz, kocogj, kirándulj. A mozgás 
mellett a tavaszi napfény is jó hatással lesz a közérzetedre. El lehet kezdeni pakolászni a kertben. 
Be kell "járatni" a télen legyengült immunrendszert.  

6. meg kell próbálni nem idegeskedni, többet pihenni, mint általában. Fontos, hogy eleget aludj. Ha 
teheted, már éjfél elıtt bújj ágyba, és szentelj az éjjeli pihenésnek legalább hét órát. 
 
Különben meg türelmesnek kell lenni. Jó esetben pár nap alatt elmúlik ez a fáradt, ingerlékeny 

állapot, és felváltja a kellemes tavaszi közérzet. És ne feledjük: a tavasz a szerelem évszaka is! 
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Házasságot kötöttek: 
 
 
 

Kécz Zsolt Gyula és Terjei Katalin Éva 
Szánti László és Farkas Korina 
 

 
 
Újszülöttek: 
 

Györki Csaba Kevin 
Suciu Alexandru Andrei 
Szőcs Edina Judit 
Solymosán Petra 
Talpas Jose Arnold 
 

Gratulálunk! 
 
 

Sok boldogságot kívánunk! 
 
 
Halottaink: 

Hallai Sándor  élt 64 évet 
Lucan Veronica élt 75 évet 
Dovin Irén  élt 90 évet 
Mészáros József élt 71 évet 
Frint Mária  élt 83 évet 
Fodor Juliánna élt 79 évet 
Szilágyi Juliánna élt 85 évet 
Geszti Piroska Anna élt 70 évet 
Szabó Mária  élt 80 évet 
Andreica Ioan  élt 52 évet 
Tivadar Sándor élt 88 évet 
Dankó Borbála élt 79 évet 
Sinku Gyula  élt 69 évet 
Munkácsi Mária élt 55 évet 
Orosz István Sándor élt 30 évet 
Chereches Alexandru élt 65 évet 
Szabó Sándor  élt 76 évet 
Fangli Paul  élt 74 évet 
 

Nyugodjanak békében! 
 
 

 
 

Kedves gyerekek! 
 

Segítsetek a nyuszinak eljutni a hímes 
tojásokkal teli kosarához! 

 
 

–––––––––––– 
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