
 

  

A TARTALOMBÓL: 
 
Gyermeknapi rendezvény 
Falunk gyermekei igen gazdag 
gyermeknapi ajándékot, egy 
játszóteret kaptak ajándékba a 
gyermeknap alkalmából 
(2. oldal ►) 

A helyhatósági választásokról 
Rövid beszámoló a 2012-es 
helyhatósági válasz tások 
érsemjéni és Bihar megyei 
eredményeiről. 
(3. oldal ►) 

Tanulmányi kirándulás 
A Bihar Megyei Önkormányzat 
RMDSZ frakciójának támoga-
tásával az érsemjéni iskola I.-
IV. osztályos diákjai tanulmá-
nyi kiránduláson vettek részt.  
(6. oldal ►) 

Augusztus 18., szombat 
 
09:00 Kispályás teremlabdarúgó bajnokság (Sportcsarnok) 
10:00 Nemzetközi fogathajtó verseny (Futball pálya) 
10:00 Játszópark (szabadtéri gyermekprogramok, kézműves sátor - Nép-
kert) 
17:00 Gyermek táncház (Népkert) 
18:00 Táncos varázs (gyermek tánccsoportok fellépése, Népkert) 
19:00 MM Pódium – Lári-fári (operett slágerek, Népkert) 
20:00 Valcer Táncstúdió (Debrecen) előadása (Népkert) 
21:00 HAJDÚ IKREK ÉS ZENEKARUK - koncert (Népkert) 
22:00 Playtime együttes – koncert (Népkert) 
23:00 DISCO (Népkert) 
 

Augusztus 19., vasárnap 
 

8:00 Lovas-hívogató 
9:00 Ünnepi felvonulás 
10:00 Ökumenikus istentisztelet (Népkert) 
11:30 A Legszebb porta verseny eredményhirdetése és díjátadása 
(Népkert) 
12:00 Fráter Lóránd Emlékműsor – 140. éve született Fráter Lóránd (az 
Emlékmúzeum udvara) 
12:30 Emlékezés Kazinczy Ferencre majd koszorúzás (Kazinczy szobor) 
Ebédszünet 
16:00 Helyi óvodások és kisiskolások táncműsora (Népkert) 
17:00 Néptáncgála (Népkert) 
18:30 Nótaműsor Fráter Lóránd emlékére – Kovász nótazenekar (Népkert) 
20:00 Stand up comedy (Népkert) 
20:30 Show és hip-hop táncbemutató (Népkert) 
22:00 APOLLO 23 – koncert (Népkert) 
23:00 Dreamers – koncert (Népkert) 
24:00 Tűzijáték (központ) 
0:10 Szabadtéri retró-parti (Népkert) 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! 
 
*a műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják 

Jelige: 
„Az élet legszebb alkotása a szeretet, 
dolgozz, harcolj szeretı szívvel, 
hogy megnyerhesd az életet.” 

    Horváth Imre  

A XIV. Érsemjéni Falunapok programja 
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M ájus utolsó napján két 
figyelemreméltó ren-
dezvénynek adott ott-
hont az érmelléki köz-

ség. 
Közös utakon Európába 

A község lakosai elsőként a 
közéghez tartozó Érkenézben gyüle-
keztek, ahol 10 órától az érdeklődők 
és a község RMDSZ-es önkormány-
zati képviselői Balázsi József 
(Érsemjén) és  Orvos  Mihály 
(Bagamér) polgármesterek, illetve 
Szabó Ödön, a Bihar Megyei 
RMDSZ szervezet ügyvezető elnöke 
kíséretében meglátogatták a Kenéz és 
Bagamér között épülő, határon átnyú-
ló utat. Az út a Magyarország – Ro-
mánia Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program támogatásával épül, 
Romániában közel 2 km, míg Ma-
gyarországon mintegy 3,5 km út ke-
rül kialakításra, illetve felújításra. 
Érsemjénnek sikerült tartania az ere-
detileg május végére kiírt teljesítési 
határidőt, azonban partnerének, Ba-
gamérnak problémái merültek fel, 
melyek orvoslása miatt a teljes pro-
jekt futamidejét meg kell majd hosz-
szabbítani. 

Amint az út elkészül és amint 
ezzel párhuzamosan sikerül rendezni 
az átkeléssel járó adminisztratív fel-
adatokat, a két testvértelepülés közöt-
ti távolság, amit a jelenlegi politikai 
határok duzzasztottak 35 km-re, hoz-
závetőleg 4 km-re csökken, míg az 
utazási idő a jelenlegi 30-40 percről 
kevesebb, mint 10 percre zsugorítha-
tó. 

Tulipán gyermeknap 
 A munkalátogatást követően 

a fentebb már említett csoport vissza-
tért Semjénbe a Tulipán kalákák al-
kalmával felépített Tulipán játszótér 
hivatalos átadására. A ceremónia 11 
órakor vette kezdetét, de már jelentős 
késéssel kellett számolni, ugyanis a 
falu gyerekei már napokkal korábban 
átvették a beruházást, igen alapos 
ellenőrzőmunkát végezve, hiszen az 
ellenőrzés minden nap sötétedésig, 
mondhatni pizsamaosztásig tartott. 
 A szalagok átvágását meg-
előzően a község polgármestere, Ba-
lázsi József (aki egyébként a 2012-
2014 mandátumban is az RMDSZ 
színeiben jelölteti magát a funkcióra), 
üdvözölte a játékokról mindenütt 
csüngő-mászó gyerekeket, illetve az 
igen nagyszámú, felnőtt jelenlevőket. 
Beszédében örömének adott hangot 

amiatt, hogy a gyerekek szívesen tar-
tózkodnak a játszótéren és megkö-
szönte az önkéntesek önzetlen mun-
káját. Ezt követően ígéretet tett, 
amennyiben ismét bizalmat szavaz-
nak neki, folytatni fogja Érsemjén 
építését, természetesen a játszótere-
két is, majd átadta a szót Szabó 
Ödönnek, az RMDSZ ügyvezető el-
nökének. Szabó elmondta, hogy sze-
rinte a legfontosabb beruházásnak 
mindig a fiatalokba való befekteté-
seknek kell lenniük, hiszen csak álta-
luk van jövő, bármely közösségről is 
lenne szó. 
 A beszédeket követően Sza-
bó Ödön, Nagy Mirella (az érsemjéni 
általános iskola igazgatója) és Tămaș 
Éva (óvónő, az érsemjéni RMDSZ 
önkormányzati képviselőjelöltje) át-
vágták a szalagot, jelképesen is átad-
va az igencsak népszerű játszóteret. 
 A továbbiakban a helyi isko-
la pedagógusai aszfaltrajz- és ügyes-
ségi versenyt bonyolítottak le a fiata-
lok számára, akik nagyon jól szóra-
koztak és ennek nem egy ízben han-
got is adtak. Reményeink szerint ha-
sonló örömmel fogadják majd a köz-
ség területén, szintén a tulipán kalá-
kák alkalmával kialakított másik há-
rom játszóteret is. 
 

Csorba Sándor 

Munkalátogatás és Tulipán gyermeknap Érsemjénben 

Az nemzetközi út hamarosan teljesen elkészül 

A hivatalos átadás előtti ünnepélyes pillanatok 
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F olyó év június 10.-
én országszerte 
megszervezték a 
helyhatósági vá-

lasztásokat. A szavazók 
eldönthették, ki képviselje 
őket megyei, illetve helyi 
szinten. Egyszerre választ-
hattunk a megyei önkor-
mányzat elnökjelöltjei és 
képviselő-jelöltjei, illetve, 
helyi szinten, a polgármes-
ter és helyi önkormányzati 
képviselők között. A ma-
gyarlakta megyékben és 
településeken több politikai 
szervezet is állított jelölte-
ket. Bihar megye, illetve 
Érsemjén esetében két je-
lentős, magyar párt, az 
RMDSZ (Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetég) 
és az EMNP (Erdélyi Ma-
gyar Néppárt) jelöltjei in-
dultak. 

A választások eredmé-
nyeként a Bihar Megyei 
Önkormá nyzat e lnöke 
Cornel Popa (USL) lett, 
alelnökei pedig Kiss Sán-
dor (RMDSZ) és Ioan 
Mang (USL) lettek. A Bi-
har Megyei Önkormányzat-
ba hét magyar képviselőt 
sikerült bejuttatni, a követ-
kező RMDSZ-es képvise-
lőkről van szó: Szabó 
Ödön, Forró László, Kiss 
Sándor Elek, Szabó István 
Géza, Lőrincz Ferenc, 
Turucz Mária és Sárközi 
Sándor. 

Érsemjénben polgár-
mester jelölteket csak a már 
fentebb említett magyar 
pártok állítottak, míg a kép-
viselői helyekért összesen 
öt párt szállt ringbe, melyek 
közül kettő a magyar lakos-
ságot kívánta képviselni. A 
polgármesteri tisztségre 
Balázsi József (RMDSZ) és 
Ványi Attila (EMNP) jelöl-
tek pályáztak. A képviselői 
tisztségek tekintetében ér-
dekes eredmény született, 

ugyanis a 2012-2016 perió-
dusban Érsemjénnek kizá-
rólag magyar ajkú önkor-
mányzati képviselői lesz-
nek, a román pártoknak ez 
alkalommal nem sikerült 
bejuttatniuk egyetlen kép-
viselőt sem. A polgármes-
ter jelöltek közül Balázsi 
József nyerte el a szavazók 
túlnyomó többségének bi-

zalmát, míg a tizenhárom 
önkormányzati képviselői 
helyből tízet az RMDSZ-
nek, hármat pedig az 
EMNP-nek sikerült meg-
szereznie. Természetesnek 
tűnik, hogy a képviselői 
testület ilyen arányának 
betudhatóan, Timár Sorin 
személyében az alpolgár-
mesteri tisztséget is az 

RMDSZ-nek sikerült meg-
szereznie. 
A polgármester és a képvi-
selők 2012. június 26-án 
tették le a hivatali esküjü-
ket. Az esemény ezúttal 
ünnepi jelleget öltött, hi-
szen az eskütételt, illetve az 
alakuló ülést a Fráter Ló-
ránd Művelődési Otthon 
dísztermében bonyolították 
le, az eseményen minden  
érdeklődő részt vehetett. 
Az alakuló ülést a legidő-
sebb (Ciorba Terézia-
Mária) és a legfiatalabb 
képviselők (Szabó Imre és 
Serebán Ferenc) vezették. 
Elsőként a mandátumok 
igazolására került sor, ezt 
követően a képviselők, 
majd pedig a polgármester 
eskütételére. Ezzel a pol-
gármester a hatodik, az al-
polgármester pedig a har-
madik mandátumát kezd-
hette el. Miután kiválasz-
tották az önkormányzat 
négy szaktestületének tag-
jait az egyházak képviselői 
(Csáki Márta református és 
Duma Alexandru görög-
katolikus lelkészek) az Úr 
áldását kérték a képviselők 
munkájára.  
 

Csorba Sándor 

Érsemjén Község önkormányzati képviselőinek 
bejutási sorrendje 

Az érsemjéni helyhatósági választásokról  

Képviselő neve Párt 

Kereszturi Lajos RMDSZ 

Máté Zsolt Sándor RMDSZ 

Ciorba Terézia Mária RMDSZ 

Timár Sorin RMDSZ 

Tămaș Éva RMDSZ 

Gali András RMDSZ 

Geszti István RMDSZ 

Vég Sándor RMDSZ 

Szabó Imre RMDSZ 

Serebán Ferenc RMDSZ 

Ványi Attila EMNP 

Bányai István EMNP 

Sima Adalbert EMNP 

Az testületi tagok eskütételének ünnepi pillanata 
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Az Érsemjéni Községi Könyvtár mindennapjai 

A z Érsemjéni 
Fráter Lóránd 
kultúrház eme-
letén minden 

nap nagy a nyüzsgés, 
ugyanis a Községi Könyv-
tár igencsak forgalmas 
hely, nap mint nap gyere-
kek tucatjai látogatják. 
Vannak, akik még mindig 
a könyvet tartják a legjobb 
barátjuknak, inkább olvas-
ni szeretnek, míg mások a 
számítógépek iránt éreznek 
„vonzalmat”. A legkiseb-
bek az interneten számos 
játékot kipróbálhatnak, a 
nagyobbak barátkozhat-
nak, beszélgethetnek. 

Sokszor felhívom 
az iskolások figyelmét, 
hogy a könyvtár a kikap-
csolódás mellett a tanulás 
színhelye is. A számítógép 
és internet fontos segítség 
lehet számukra az ismere-
tek elsajátításában. Rajtuk 
keresztül rengeteg hasznos 
információhoz lehet hozzá-
jutni, nagy segítséget jelent 
házi dolgozatok elvégzésé-
hez. Már több kisdiák kér-
te ezzel kapcsolatban a 
segítségemet, amiben ter-
mészetesen a segítségükre 
voltam. Volt alkalom, ami-
kor az angol házi feladatot 
sikerült megoldanunk, bio-
lógia órára különböző álla-
tokat, növényeket vettünk 
szemügyre az interneten 
keresztül, néhány kis apró-
ság pedig a matematika 
tudását mérte fel különbö-
ző számtan feladatokkal. 
Ezeken kívül nő- és anyák 
napjára kerestünk verseket, 
a fiúkkal pedig a húsvéti 
locsolkodásra nézegettünk 
verseket. Ünnepek alkal-
mával a könyvtárat barát-
ságosabbá varázsolták a 
gyerekek az ünnepekkel 
kapcsolatos kifestőkkel. A 
téli, zord időt a színes al-

kotások felpezsdítették, 
még közelebb érezhettük 
magunkhoz a Karácsony 
szellemét. A karácsonyfá-
kat, télapókat 
„felváltották” a Húsvét 
alkalmával készített raj-
zok. Ekkor már a sok hús-
véti nyuszi és a szivárvány 
színeiben pompázó tojások 
váltak a könyvtár díszeivé. 

Az „Iskola más-
képp” program keretén 
belül a legkisebbek is ellá-
togattak a könyvtárba. A 
semjéni óvodások 
„felfedezték” a könyvtárat 
is. Csodálattal nézték a 
rengeteg könyvet. Elmond-
tam nekik, hogy lehet 
könyvet kölcsönözni és, 
hogy még közelebb érez-
zék magukhoz a könyv-
árat, hogy szeressenek ol-
vasni és könyvtárba járni, 
elolvastam nekik egy me-
sét. 

Ugyanezen prog-
ram keretén belül valósult 
meg az a tevékenység, 
mely alkalmával a nagyvá-

radi Iosif Vulcan iskola 
egyik osztálya ellátogatott 
falunkba, megtekintette a 
Kazinczy Ferenc, Fráter 
Lóránd és Csiha Kálmán 
Múzeumot, mely után a 
Fráter Lóránd Művelődési 
Központban ők mutatták 
be iskolájukat a mi nyolca-
dikos diákjainknak. Ezt 
követően Taar Erzsébet 
földrajz tanárnő segítségé-
vel elbarangoltunk a világ 
több tájára. Power Point-os 
bemutatót tartottunk a diá-
koknak, lenyűgöző felvéte-
lek segítségével jártuk be 
azokat a helyeket, tájakat, 
amelyekről a diákok az 
iskolában tanulnak. 

Kupás Enikő taní-
tónő az első osztályos di-
ákjaival jött „látogatóba”, 
ismerkedni a könyvtárral. 
Ők még az iskolakezdés-
kor jártak a könyvtárban, 
és azóta többen közülük 
hűséges olvasóimmá vál-
tak, aminek kifejezetten 
örülök, mert véleményem 
szerint a könyv iránti sze-

retetet már egész kora 
gyermekkorban kell kiala-
kítani a gyerekeknél. Áll-
jon itt egy idézet  Tendzin 
Gjacotól: „Azokban a csa-
ládokban, ahol szeretet és 
együttérzés fűzi össze az 
embereket, a gyerekek 
sokkal sikeresebbek és 
boldogabbak. Ha ettől a 
környezettől megfosztják a 
gyereket, azzal az egész 
életét, jövőjét tönkretehe-
tik. A gyereknevelésben a 
szeretet a leghatékonyabb 
eszköz”. Szerintem így van 
ez a könyv iránti szeretet 
kialakításában is. 

Az Érsemjéni Köz-
ségi Könyvtár, hétvége 
kivételével, minden nap 10
-15:30 óra között várja az 
olvasni vágyókat és azo-
kat, akik az internet ezer-
színű világában szeretnék 
eltölteni szabadidejüket. 
Az utóbbiakra 10 számító-
gép vár, ingyenes internet 
hozzáférési lehetőséggel. 

Ciorba Katinka  
könyvtáros 

A gyerekek számos szabadidős program közül választhatnak 
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É 
lt egyszer egy öreg király. Olyan öreg volt, hogy már ki sem mozdult a palotájából, 
egész nap csak feküdt az ágyban, és könyveket olvasott. Úgy nevezték, hogy a tudós 
király. Aztán mikor érezte, hogy közeledik halálának órája, magához hívatta a három 
fiat és így szólt- Fiaim, rátok hagyom hatalmas könyvtáramat, és a temérdek köny-

vet. De szeretném, ha előtte mindegyikőtök választana egyet közülük, ami a kedvence lesz, 
hadd lássam, hogy méltó kezekbe kerül-e a gyűjteményem és a királyságom. Az ifjak nem 
értették apjuk kérését, de azért bementek a nagy könyvtárszobába könyvet választani. El-
ámultak azon a rengeteg köteten, amit odabent találtak. Óriási polcok, mennyezetig érő áll-
ványok és azokon több ezer, vagy talán millió könyv. Tanácstalanul nézegetni kezdték őket, 
majd mindegyik választott egyet. Az öreg király már türelmetlenül várta őket vissza.- Én 
egy tudományos könyvet választottam. - mondta a legidősebb fiú. - Mindig szükség van ar-
ra, hogy tanuljunk, ezért úgy gondoltam, hogy ez lesz az én kedvenc könyvem. Igaz, hogy 
nem tudom, mi van benne, de mégis ez az enyém. A király legyintett, és a középső fiúhoz 
fordult.- Én egy szakácskönyvet vettem le a polcról. - mondta a fiú. - Enni mindig kell, úgy-
hogy egy biztos, hogy hasznos. Én ugyan nem tudok főzni, de mindig lesz, aki tudja majd 
használni ezt a könyvet. A király sóhajtott, és szólította legkisebb fiát. A fiú kezében egy vé-
kony kötet árválkodott csupán- Ez nem is könyv, csak egy füzet. - mondta szégyenlősen a 
fiú. - Az egyik hátsó polcon találtam. Semmi nincs benne, de majd én teleírom mindazokkal 
a dolgokkal, amit tapasztalok a világban. Aztán ha majd utódom lesz, átadom neki, hogy ta-
nuljon belőle. Én ezt választottam. Az öreg király arca felderült, és ölelésre tárta szét a kar-
ját.- Te vagy a legbölcsebb fiam, rád hagyom a királyságomat. - kiáltotta boldogan. - A test-
véreid talpraesett hercegek lesznek, okosak és alkalmasak arra, hogy bölcsen 
kormányozzák a birtokot, amit örökölnek. De az országomat csak te kap-
hatod meg, fiam, mert bízol magadban, és a tudásodban. A idő-
sebb fiúk csak bá- multak, nem értették apjuk szavait. De 
fejet hajtottak, és elfogadták legkisebb testvérüket ural-
kodójuknak.  
  
 
 

A három királyfi 

Színezd ki! 
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Érsemjéni diákok tanulmányi kirándulása 

J úlius 21-én, szombaton haj-
nalban, 55 személlyel indult 
útnak az az autóbusz, ame-
lyik érsemjéni diákok és pe-

dagógusok egy csoportját vitte ta-
nulmányi kirándulásra. A két na-
posra tervezett kiruccanást, nyertes 
pályázat alapján a Megyei Tanács 
RMDSZ frakciója támogatta. 

Az úti cél néhány főbb er-
délyi nevezetesség meglátogatása 
volt. 

Így Nagyvárad után délke-
let felé haladva átvágtunk a Nyu-
gati Kárpátok varázslatos hegyvi-
déki tájain, végig az Aranyos fo-
lyócskát követve. Kacskaringós 
hegyi falvakon át vitt az utunk, 
egyre magasabbra kapaszkodott az 
autóbusz, míg végül elértük első 
megállónk színhelyét, 
Verespatakot. (Roşia Montană). Itt 
felkerestük a Bányászati  Múzeu-
mot, diákjaink megismerkedhettek 
az arany-kitermelés munkálataival. 
Ezután folytattuk utunkat a magas-
ba nyúló hegygerincek mentén , 
míg végül elérkeztünk a Székelykő 
lábánál fekvő Torockóra. Itt el-
időztünk egy kicsit, ámulva néztük 
az fekvő embert formázó sziklákat, 
a falu egyforma fehér –falú, zöld-
ablakos házait, a számtalan kézmű-
ves árus portékáit. A forróságban a 

falu főterén levő csorgó forrásnál 
hűsöltünk, megmerítettük üvegein-
ket s indultunk tovább. Az első nap 
végállomása Nagyenyed volt, ahol 
a közel négyszáz éves Bethlen Gá-
bor Kollégium adott szállást a 
megfáradt utazóknak.  Este végig-
sétáltunk a Sétatéren 
(Kápolnadombon), megnéztük a 
várost 1704-ben  hősiesen megvé-
dő diákok és tanárok emlékművét, 
a várat, a Kollégiumot és környé-
két. Másnap délelőtt még megláto-
gattuk a Természetrajzi Múzeumot, 
s indultunk is tovább, Tordára. Itt 
töltöttük el a második napunkat. 
Elsőként meglátogattuk a Rudolf -

bányát. Közel három órát ámuldoz-
tunk a valamiféle jövőbeli utazásra 
emlékeztető sóbánya lélegzetelállí-
tó nagy csarnokában, ahol minden 
igényeket kielégítő szabadidőköz-
pontot rendeztek be. Gyerekek, 
tanítók jól szórakoztunk. Aztán 
megebédeltünk egy kellemes kis 
vendéglőben, s indultunk másik fő 
úti célunkhoz, a Tordai-
hasadékhoz. Fárasztó gyalogtúra 
során bemerészkedtünk az óriási 
sziklák közé, Szent László kirá-
lyunk emlékét idézve fel diákjaink-
nak. 

Emelkedett lelkülettel ül-
tünk késő délután autóbuszunkra, s 
indultunk immár hazafelé. Az elő-
ző napitól eltérő útvonalon, Ko-
lozsvár, Bánffyhunyad, Nagyvárad 
felé, minden vidéken megemlékez-
ve az adott hely, település neveze-
tességeiről. 

Élményekkel telve érkez-
tünk haza Érsemjénbe. Köszönjük 
a szülők, a gyerekek, a kollégák 
segítségét és hozzáállását, hogy 
ilyen jól sikerült ez a tanulmányi 
kirándulás. Úgy érezzük  annyi ér-
dekes látnivalóban és közösségépí-
tő élményben volt részünk, hogy 
jövő nyáron mindenképpen szeret-
nénk, ha más helyszínekkel is, de 
megismételni. 

 
Vanyó-Kecskés Éva Andrea 

Nagyenyeden, Bethlen Gábor fejedelem szobránál is jártak 

Egy csoportkép erejéig Torockón is sikerült megállítani az örökmozgókat 
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Vonós hangszerekkel ismerkedtek a gyerekek 

A  semjéni isko-
la diákjainak 
június 13.-án 
nem minden-

napi élményben lehetett 
része. Erre a napra 
ugyanis az iskola zeneta-
nárnője, Ghitea Angéla 
egy rendhagyó zeneórát 
szervezett számukra a 

helyi Fráter Lóránd Mű-
velődési Otthon díszter-
mében. A Debreceni Fil-
harmónia munkatársa, 
Bersenszki Ildikó és fia-
tal tanítványai segítségé-
vel a gyerekek egész kö-
zelről szemügyre vehet-
tek, majd ki is próbálhat-
tak néhányat a vonós 
ha ngs ze r e k  kö zü l . 
Bersenszki elmondta, 
hogy a program célja 
nem más, mint a fiatal 
generációk megismerteté-
se a hangszerekkel, a ko-
molyzenével, továbbá az 
említett zenei műfaj meg-
kedveltetése az ifjakkal. 

Elsőként egy rö-
vid, szóbeli ismertetés 
hangzott el, majd egy kis 
koncert keretén belül a 
diákok meghallgathattak 
néhány, könnyed ko-

molyzenei darabot, mint 
például Schumann Falusi 
dal című darabját, vagy 
Mendelson Gyermekjáték 
nevet viselő szerzemé-
nyét. A zenészek a szín-
padon egyaránt megszó-
laltatták a hegedűt, a brá-
csát, a csellót és a nagy-
bőgőt. Ezt követően min-

den résztvevő kezébe ve-
hette, megnézhette az 
említett hangszereket, 
többek között a ¾-es he-
gedűt, ½ -es hegedűt, ¼ -
es hegedűt és a 1/16 –os 
hegedűt is.  

 
Csorba Sándor 

Rövid szünet az előadások között 

Egy bátor jelentkező 

F olyó év június 
26., illetve július 
5.-e között, a haj-
dúböszörményi 

(Magyarország) székhelyű 
Zöld Kör környezetvédel-
mi egyesület Érsemjénben, 
az emlékmúzeum udvarán 
rendezte be a táborhelyét. 
A múzeum udvarán felvert 
sátrak csak szálláshelyként 
szolgáltak, ugyanis a 
Határmenti eltűnő szigetek 
védelméért nevet viselő 
természetvédelmi tábor 
résztvevői a legtöbb időt a 
természetben töltötték. A 
természetjárásokat pedig 
szinte minden este tudo-
mányos előadások követ-
ték, amelyek számos eset-
ben nyitottak voltak a falu 
lakosai előtt is, mint pél-
dául a következő előadá-

sok: Mi az a Natura 
2000?, Rétisas védelem a 
Hortobágyon, Csillagá-
szati bemutató, A Kárpát-
medence hüllői és kétéltűi 
stb. 

A táborozók saját bevallá-
suk szerint nagyon örültek 
az őszinte vendégszeretet-
nek és biztosították telepü-
lésünk vezetőit, hogy alka-

lomadtán szívesen vissza-
térnek még Semjénbe. 
 
 

Csorba Sándor 

Környezetvédık vertek tábort Érsemjénben 

A táborozók teljes csapata (fotó: www.erdon.ro) 
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H onnan lehet tudni, hogy a gyermek-
nek szeretethiány van? Hasonló ez a 
vitaminhiányhoz. A gyermek szinte 
mindent megkap, amire szüksége 

van, mégis egyre ijesztőbb tünetek mutatkoznak 
rajta. Eleinte úgy tesz, mintha sok szeretetet kap-
na. Minden apróságban a feléje áradó szeretet 
bizonyítékát látja, és erre rengeteg energiát paza-
rol, úgyhogy a világ megismerésére nem is jut 
ideje. Jellemző még a szeretet hiányában szenve-
dő gyermekre a figyelemfelkeltő kísérletek soro-
zata: a gyermek szinte tapad a felnőttre, sir, nya-
fog, úgy viselkedik, mintha kisebb lenne a korá-
nál, vagy a családon kívül próbál szeretetet talál-
ni. Előfordul, hogy rongálásokkal, botrányokkal 
próbálja felhívni magára a figyelmet. Szinte kihí-
vóan keresi az elfogadhatatlan viselkedésformá-
kat. 
 Hogyan tudjuk elkerülni a szeretethiány 
érzetét? A legfontosabb, hogy figyeljünk a gyer-
mekre, ezáltal ő is megtanul másokra figyelni. 
Például, ha az óvodás vagy iskolás mesélni kezdi 
az aznapi élményeit, ne vágjuk közbe a saját 
problémáinkkal. Ezzel csak azt érjük el, hogy a 
gyermek sem fog másokra figyelni, he el akarnak 
neki mondani valamit. 
 Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy min-
denkit csak a saját gondja érdekli, a másokéval 
kevésbé törődik. Éppen ezért ne sajnáljuk az időt 
és energiát, hogy megtanítsuk gyermekeinket má-
sokra figyelni. Nagyon fontos, hogy a szülő eb-

ben példát mutasson úgy, hogy gyermekét meg-
hallgatja, nem kezd éppen akkor valami mással 
foglalkozni. Amikor a gyerekünkhöz beszélünk, 
tanítsuk meg, hogy ránk nézzen és úgy hallgas-
son meg bennünket. A gyermek, ha a másik sza-
vába vág, állítsuk le azzal, hogy „mindjárt rád 
figyelünk, csak a másik is mondja el, amit szeret-
ne”. Ha hozzánk beszél, akkor csak rá figyeljünk. 
Ne mondjuk türelmetlenül már az elején, hogy 
„tudom mit akarsz mondani”, „ezt már mondtad”, 
inkább azt mondjuk: „mondjad csak, figyelek”. 
 Végezetül, ha a gyermek figyelni tud a 
környezetében élőkre, akkor ezzel gazdagodik 
érzelmi világa. Kezdetben a szeretetre nagy szük-
sége van, majd később saját tevékenységével 
nyújt szeretetet, amikor először készít saját kezű-
leg ajándékot a szüleinek. Ekkor azt az új érzést 
tapasztalja, hogy ő is tudott szeretetet adni. Tehát 
a gyermeki szeretet azt érzékelteti, hogy 
„szeretem, mert szükségem van rá”, míg a szülői 
szeretet pedig azt, hogy „szükségem van rá, mert 
szeretem”. 

 
Varga Piroska 

ny. tanítónő 

A gyermekek szeretethiánya  

G.P. Hatsatouris: Anya és gyermeke 

Nagyon fontosak a közös tevékenységek 
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A Szunyogh család 

É 
rsemjénben az évszázadok 
folyamán több földbirtokos 
család élt. Közülük legis-
mertebbek a Fráter, Krajnik, 

Fuchs, Csiha és más famíliák. Egye-
seknek a kúriái még ma is léteznek. 
 A Szunyogh család már a 
XVII. század óta itt élt, ma a határ-
ban a Szunyogh-tag, valamint a ka-
tolikus temetőben található omlado-
zó sírboltjuk őrzi a nevüket. Itt lát-
ható a címerük (Csorba, 85. o.). 
 A család eredete a XIV. szá-
zadba, Zsigmond király idejébe nyú-
lik vissza. Részletesen bemutatja 
történetüket Nagy Iván 
„Magyarország családai” című mun-

kájában (MEK, X. kötet, 900-901 
oldal). Szerinte a Szunyoghok való-
színűleg az egykori Trencsén és 
Abaúj vármegyékből származtak. 
Volt egy grófi águk is, de ez később 
kihalt. 
 A nemesi ág leszármazottait 
régi bihari birtokosokként ismerték. 
Ősük Demeter, akit Zsigmond király 
udvarnokaként említenek. Nemesi 
előnevüket (szunyagdi) a Bihar me-
gyei Szunyogd (Suiug) községről 
kapták, ahol birtokkal rendelkeztek. 
Később a család a szomszédos me-
gyékbe is szétterjedt. Közülük töb-
ben jelentős szerepet játszottak a 

közéletben. Így például Gáspár nevű 
ősük Bethlen Gábor főudvarmestere 
volt, később pedig Gömör vármegye 
főispánja lett. A XVIII. század ele-
jén egy másik ősük, Imre, Árva me-
gyében volt főispán. Ugyanakkor 
Istvánt Szabolcs megyében ország-
gyűlési követnek választották. Ké-
sőbb ugyanott Ferenc alispánként 
tevékenykedett. 
 Csorba Mihály „Érsemjén” 
című monográfiájában megemlíti az 
itt született Szunyogh Ágostont, aki 
1848-1849-ben századosként vett 
részt a szabadságharcban (34. oldal). 
 Az I. világháború végén 
Szunyogh Rudolf feleségül vette 

Tüdős Klárát, a Debreceni Reformá-
tus Kollégium tanárának és későbbi 
igazgatójának a lányát. A fiatal há-
zaspár egy évet töltött Érsemjénben, 
majd gyerekükkel együtt átteleped-
tek Magyarországra, 400 holdas bir-
tokukat pedig kisajátították. 
 Tüdős Klára a két világhá-
ború között, mint divattervező és 
néprajzkutató vált ismertté. Életútját 
bemutatja Borus Judit a „Tüdős Klá-
ra, a magyar ruha megteremtője” 
című tanulmányában (Rubicon, 
2011/12., 33-37.oldal). Már az Ipar-
művészeti Főiskola diákjaként ér-
deklődéssel tanulmányozta a népvi-

seletet és a néprajzot. Budapesten 
először az Operaház jelmezműhelyét 
vezette. Később saját divatszalont 
nyitott „Pántlika” néven. Az általa 
tervezett ruhákon népies motívumo-
kat használt. Ezzel nagy sikereket 
ért el a felső körökben, ugyanakkor 
sok falusi asszonynak adott munkát. 
 1928-ban elvált Szunyogh 
Rudolftól, majd később férjhez ment 
Zsindely Ferenc politikushoz. Ez-
után is folytatta ruhatervezői tevé-
kenységét és szerepet vállalt a társa-
dalmi életben. Egy ideig a Reformá-
tus Nőszövetség elnöke volt és részt 
vett egy női lap elindításában. 

A II. világháború vége felé, 

férjével együtt üldözötteket, balol-
daliakat és zsidókat bújtattak el a 
villájukban. Ezért halála után Izrael 
állam posztumusz kitüntetést ado-
mányozott Tüdős Klárának. 
 Bár az ’50-es években kite-
lepítették, akkor sem veszítette el 
életkedvét. Megszervezte a helyi 
református gyülekezetet és segített a 
karitatív munkában. Idős korában, 
bár egészsége megromlott, még két 
könyvet is irt. 
 1980-ban halt meg egy re-
formátus szeretetotthonban. 

Szuhányi Sándor  
nyugalmazott tanár - Érmihályfalva 

A Szunyogh család érsemjéni kúriája - ma orvosi rendelő 
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C illey Borbálával való 
házasságából egyetlen 
leánya született, akit 
1422-ben már összehá-

zasított Habsburg Albert osztrák 
herceggel. A házasság megkötésé-
ben Magyarország erejének növe-
lése volt a főcél, vagyis a törökök 
elleni védekezésben kitűnő utóda 
lesz Albert, a vitéz katona. De erre 
a nagy feladatra a sors egy más 

férfit jelölt ki: Hunyadi Jánost, a 
köznemest, aki Zsigmond uralko-
dásának utolsó idejében tűnt fel, a 
teljes ismeretlenségből. 
 Amikor az első Habsburg, 
Albert Magyarország trónjára lé-
pett, akkor már tizenöt éve volt 
Erzsébet férje. Minden nehézség 
nélkül lépett Zsigmond örökébe. 
Kötelezte magát, hogy állandóan 
Magyarországon fog lakni, ide-
gennek sem hivatalt, sem jószágot 
nem adományoz, s német királlyá 
történt választása is csak a magyar 
országgyűlés beleegyezésével tör-
ténhetett meg. Hadra termett, vitéz 
katona volt Albert, s mint magyar 
királyra új, nehéz feladat várt rá: a 
mind előbbre nyomuló törökök 
visszaverése. Alig, hogy trónra 
lépett, a török 1438-ban betört Er-

délybe, vagy 70 ezer foglyot ejtett, 
mialatt Albert Csehországban járt, 
hogy biztosítsa magának a cseh 
koronát. A következő évben újra 
betört a török, megmozdult Albert 
is, de csekély haderővel. Ütközés-
re sor sem került, mert a magyar 
táborban ragályos betegség ütött 
ki, ő maga is súlyos beteg lett, út-
közben Neszmélyen, 1439-ben 
meghalt. 
 Alig két évig volt az első 
Habsburg Magyarország királya. 
Halálával felborult a rend az or-
szágban. Fiú nem maradt utána, 
csak két leány. Halálakor a felesé-
ge áldott állapotban volt, s a hal-
dokló király abban reménykedett, 
hogy a harmadik gyermek fiú lesz, 
ráhagyta Magyarországot, Csehor-
szágot és Ausztriát. A magyar 
urak nem akarták király nélkül 
hagyni az országot, s az akkor ti-
zenöt éves Ulászló lengyel herce-
get kínálták meg a koronával, úgy-
hogy vegye feleségül a 31 éves 
özvegy királynét. Ezt sem az öz-
vegy, sem az ifjú herceg nem 
akarta, de elfogadták az ajánlatot. 
Míg a magyar urak Ulászlóval 
egyezkedtek, az özvegy királyné-
nak megszületett a fia. Ezután hal-
lani sem akart a természetellenes 
házasságról. Ellopta a Visegrádon 
őrzött koronát és a tizenkéthetes 
csecsemőt 1440 pünkösd ünnepén 
Székesfehérváron megkoronáztat-

ta. Megjött Ulászló is a magyar 
urakkal, akinek Szent István sírjá-
ból vettek egy másik koronát, ami-
vel őt is megkoronázták. Így egy 
helyett két királya lett szegény 

Magyarországnak: az egyik serdü-
lő ifjú, míg a másik csecsemő. Az 
ország két részre szakadt, ki az 
egyiket, ki a másikat ismerte el. 
1443-ban meghalt az özvegy ki-
rályné, de hívei tovább folytatták a 
harcot Ulászló ellen. Ennek elle-
nére nem ment ki az országból, 
hanem fegyverszünetet kötött Fri-
gyes császárral, a kis László király 
gyámjával, és nekilátott a török 
ellen való készülődésnek. 
 Míg bent az országban dúlt 
a harc, egy köznemes ember egy-
maga vívta az élet-halál harcot a 
törökkel. Ez a köznemes lelkében, 
szívében igaz magyar, a legszebb 
vitézi erényekkel ékeskedő férfiú 
volt Hunyadi János. Mint magyar 

Zsigmond és a török veszély (folytatás) 

Cilley Borbála 

Nándorfehérvár vára a XVI. században 

Cilley Borbála pecsétje 
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nemes kapta adományként a hu-
nyadi uradalmat és Vajdahunyad 
várát Zsigmond királytól. Egysze-
rű köznemesként lép a történelem 
színpadára. Amikor a köznemes-
ség húzódozik a török elleni harc-
tól, Albert királynak ebben az egy-
szerű köznemesben van a legna-
gyobb bizalma. Megbízzák Nán-
dorfehérvár, majd Erdély védel-
mével. Később Erdély vajdája lett. 
Ekkor már ismert. Előkelő család-
ba házasodott, feleségül vette a 
horogszegi Szilágyi László Erzsé-
bet nevű leányát. 
 Első nagyobb győzelmét 
Nándorfehérvárnál aratta. Kitört a 
várból és Szendrőig űzte az ost-
romló hadat. Ezután Erdélybe sie-
tett és 1442-ben megütközik 
Mesid bég roppant hadával. Ekkor 
már rettegett híre volt a török had-
seregben. El is határozták, hogy 
megölik, Hunyadi a tervet meg-
tudta, ruhát, fegyvert cserélt és a 
székelyek élén halálmegvető hősi-
ességgel vágtatott a török sereg 
legsűrűbb sorai közé. Kihasználta 
győzelmét, bevonult Havasalföld-
re, az elpártolt román és moldvai 
vajdákat visszakényszerítette a 
magyar uralom alá. Aztán 1443-
ban Szerbiába vezette hadát, on-
nan Bulgáriába, megszállta Szófi-
át, átkelt a Balkánon, s bármerre 
járt mindenütt győzelmet aratott. 
Murád szultán a sok szégyenletes 

vereség után maga ajánlott békét. 
Visszakínálta Szerbiát az összes 
várral, elismerte a magyar korona 
fennhatóságát Havasalföldön, vált-
ságdíj nélkül akarta visszaadni a 
magyar foglyokat, míg ő maga sok 
pénzt ígért egy-egy török fogo-
lyért. Mindezt tíz esztendei béke 
fejében ígérte a szultán. 
 A magyar nemzet hajlandó 
volt elfogadni a békét, de a pápa 
követe, Julián bíbornok, mind a 
háború folytatására tüzelte a ki-
rályt. Szegeden táborozott a ma-
gyar hadsereg, amikor újra megje-
lentek a szultán követei a már tett 
ajánlatokkal. Ulászló el is fogadta 
az ajánlatot, magát pedig a béke 
megtartására esküvel kötelezte. 
Amikor a magyar tábor oszlófél-
ben volt, jött a hír, hogy a pápa 
elindított egy hajóhadat a török 
ellen. Julián bíbornok, aki maga is 
hozzájárult a békéhez, rávette a 
király az esküszegésre. 
 A számítás szörnyű balul 
ütött ki. Ulászló jelentéktelen had-
erővel kelt át a Dunán. 
Brankovics, a szerb vajda felhábo-
rodott az esküszegésen és vissza-
pártolt a törökhöz. A szultán is, 
amit az esküszegés hírét meghal-
lotta 40 ezer vitézzel indult vissza 
Európába. A keresztények hajóha-
dának kellett volna elzárni a szul-
tán útját, de azok meg sem mertek 
moccanni. Sőt a török sereg a tő-

lük bérelt hajókon vitorlázott a 
szárazföldre. Eközben a magyar 
sereg Hunyadi vezetése alatt Vár-
náig nyomult. Itt már várta a hatal-
mas török sereg, ötszöröse a ma-
gyar seregnek. Visszavonulásról 
szó sem lehetett, meg kellett küz-
deni a török túlerővel. Már-már 
diadal mosolygott a magyar fegy-
verekre, Hunyadi megfutamította a 
törököt. A diadalból a király is ki 
akarta venni a részét, nekirontott a 
török hadnak nagy oktalanul. A 
szultán sátra elé tűzte ki a kettété-
pett békelevelet, a törökök rettentő 
dühvel támadtak arra a magyar 
seregre, amit az esküszegő király 
vezetett. A kétségbeesett viadal-
ban a király lova elbukott, egy ja-
nicsár levágta a király fejét. El-
esett Julián bíbornok is. Hunyadi 
nem esett el, de bolyongása köz-
ben fogságba esett. Az oláh vajda 
vetette fogságba, aki ismét a tö-
rökhöz, pártolt. Bántani nem merte 
Hunyadit, végül is szabadon en-
gedte. 
 Gyászos emlékű nap volt  
várnai csata napja: 1443 november 
10.-e. 
 

Lejegyezte Varga József 
ny. tanító 

Hunyadi János 

Jan Matejko (1838-1893): A várnai csata 
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Halottaink: 
 
 Pop Maria, Érselénd - élt 76 évet 

Nyugodjon békében! 
 

 
Újszülöttek: 

Stoica Zsuzsa Kamilla,  Érsemjén 
Herman Arnold,  Érsemjén 
Balog Nicolas József,  Érsemjén 
Pante Erik Flórián Érselénd 

 Gârdan Liviu Adrian Érsemjén 
 Bakró Márk Dávid Érsemjén 

Gratulálunk! 
 
 

Házasságot kötöttek: 
 
Pál József - Molnár Lilla Noémi, Érsemjén 

Sok boldogságot  kívánunk! 

A z olajos magvak fokozzák a zsíranyagcserét, csökkentik a koleszterinszintet, harmonizálják 
a vérnyomást, növelik az érfalak rugalmasságát, csökkentik az éhségérzetet, segítik a mé-
regtelenítést. Éppen ezért naponta egy-egy marék magot együnk meg salátákra szórva vagy 
ételekbe sütve-főzve. 

Dió: Serkenti az emésztést, gyógyír gyo-
mor- és bélhurut ellen. Bőrbetegségek, 
pattanások, kelések, fekélyek esetén jó a 
diós lemosás, aranyérre pedig a diós fürdő. 
Remek bélféregűző. A leveléből főtt teát 
sokan fogyasztják idegesség, álmatlanság, 
kimerültség leküzdésére. Levelének forrá-
zata barnára színezi a hajat. 
Mogyoró: Nyugtató, immunrendszer erő-
sítő. Csaknem dupláját tartalmazza azok-
nak a jótékony anyagoknak, amelyeket 
más diófélék. Vértisztító, bátran használ-
hatják a cukorbetegek is. A leveléből fő-
zött tea izzasztó, vizelethajtó. Külsőleg 
pedig bőrkiütésre használhatjuk, ülőfürdő-
ként jó az aranyérre. 

Mandula: Élen jár az izomgörcsök oldásában, serkenti az agyműködést. Enyhíti a máj és hasnyálmi-
rigy panaszokat. Gyógyítja a székrekedést és segít a légzőszervi panaszok leküzdésében. 
Napraforgómag: Kalciumtartalma miatt, rendszeres fogyasztása segít a csontritkulás megelőzősében, 
illetve tüneteinek enyhítésében. Magas kálium- és magnéziumtartalma támogatja az idegrendszer meg-
felelő működését. Így feszült időszakok, stresszes helyzetek idején nyugodtan fogyasszuk. 
Tökmag: Növeli a testi és szellemi teljesítményt. Segít az infarktus, a hólyagpanaszok és a jóindulatú 
prosztata megnagyobbodás megelőzésében, illetve kezelésében. Vértisztító hatása révén megelőzhető 
vele a köszvény kialakulása. 
Lenmag: Fokozza a bél mozgását, így a bélrenyheség, székrekedés és bélgyulladások ellenszereként 
ismert. Nagyon jó a légúti gyulladások és hörghurut megelőzésében, a máj regenerálásában. Segít a 
prosztatagyulladás orvoslásában, az epe- és vesekő, illetve a vesehomok felszámolásában, a mellrák 
leküzdésében. Lenmagos pakolással gyorsíthatjuk a gennyes sebek, ízületi gyulladások gyógyulását. 

Lejegyezte Varga Piroska 
ny. tanítónő 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 
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Gyógyító magvak  

A dió egyike az elérhető, egészséges magvaknak 


