
 

 
 

Jelige:  
  Emlékezz, ember vagy ! 

     Ismerd meg önmagad ! 
     (latin mondás) 

 

Az érsemjéni polgármesteri hivatal közleményei 
 
1. Fűtési támogatás: 
Mindazok, akik nem részesülnek szociális 
segélyben és még nem kérvényezték a  fűtési 
támogatást továbbra is igényelhetik ezt, 
melyhez a következő iratok szükségesek: 
 - a családtagok érvényes,  hivatalos 
személyi igazolványainak fénymásolata 
(Buletin de identitate/ Carte de identitate/ 
kiskoruak esetén keresztlevél) 
 - a családtagok jövedelem igazolása. 
Nyugdíjasoknál az utolsó hónapi 
nyugdíjszelvény, kiskoruak esetén a gyerek-
pénz összegét igazoló szelvények. 
  - irattartó (dosar) 
 
2. Családi pótlék: 
Mindazok a családok, akik részesülnek családi 
pótlékban három havonta kötelesek  a 
polgármesteri hivatalnál lévő irataikat frissíteni 
(pl. a jövedelem igazolásukat ). 

 
3. Felkérjük mindazokat a családokat, akiknek 
adóhátralékuk van, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül fizessék ezt be  a helyi polgármesteri 
hivatal pénztárába. 

 
4.  Kérjük azoknak a gazdaságoknak a 
képviselőit (nagykorú személy), akik még nem 
tették meg az adóbevallásaikat, jelenjenek meg 

a helyi Polgármesteri Hivatalnál. A szükséges 
iratokat hozzák magukkal, melyek a 
következők: 
- A gazdaság vagy család összetételét igazoló 
iratok (keresztlevél, házassági, személyi 
igazolvány ) 
- A földterületek tulajdonát igazoló iratok 
(tulajdonlap, telekkönyv, adás-vételi szerződés, 
stb.) valamint bérleti szerződés abban az 
esetben ha a terület bérbe van adva. 
 
   5. A falu tisztasága, a lakosok biztonsága 
érdekében felhívjuk a figyelmet: 
- köteles minden lakos a saját portája előtti 
járdák, árkok rendbentartására. Így az 
elkövetkező téli hónapokban kérjük ezek 
tulajdonosait, hogy a havazás bekövetkeztével 
takarítsák  az előttük lévő járdákat, biztosítva 
ezáltal a gyalogosok biztonságos közlekedését; 
- az utcán, főleg az árkokban, vízelvezetőkben 
szemét, építkezési anyagok, tüzifa, stb. tárolása 
tilos. Ezek az anyagok gátolhatják az esőzések 
által felgyűlt vízmennyiség elfolyását; 
- minden magán, illetve jogi személy köteles 
ellenőrizni  a füstelvezető kémények állapotát,      
a tűzveszély elkerülése érdekében.  
Amennyiben ezek nem biztonságosak, kérjük 
állapotuk megjavítását. 
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Bővül az Érsemjéni Községi Könyvtár könyvállománya 

 
A Csiha család nagy szeretettel adományozott a könyvtárnak az elhunyt 

Csiha Kálmán református püspök magán könyvtárából könyveket. A 150 könyv 
között található több községnek, illetve városnak a monográfiája, verseskötetek, 
prédikációk, regények. 

A nyár folyamán új könyveket vásároltunk több alkalommal is. Pótoljuk a 
hiányzó gyermek- és ifjúsági irodalmat, beszereztünk számítógépkezeléssel, 
kertészettel, gyógynövényekkel valamint gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket. 

A Sárospataki Református Kollégium közel 500 könyvet adományozott az 
Érsemjéni Községi Könyvtár részére. Főleg a magyar- és a világirodalom neves szerzőinek a regényei, 
novellái, elbeszélései, költeményei találhatók meg ezek között, valamint a református hitélettel 
kapcsolatos írások. 

Mindenkit nagy szeretettel vár az Érsemjéni Községi Könyvtár hétfőtől péntekig 10-16 óra 
között a Fráter Lóránd kultúrházban. A könyvtár weboldalának címe www.biblioteca.extra.hu  
 
 
 

Iskolaélet 
 

Nincs új a nap alatt 
 

 
A cím jelzi, hogy minden 

szeptember 15 ugyanúgy 
elkövetkezik évről évre. 
Minden évben jönnek új 
arcok és eltűnnek a 
ismertekből. Az új óvodások, 
új elsősök félénken és 
izgalommal várják  a nagy 
napot, aztán minden  a 
megszokott rendben halad 
tovább. Köszöntők, versek és 
énekek váltják egymást, 
majd az első órák az új/régi 
tanítóval vagy osztály-
főnökkel. Ez minden év 
kezdete. 

Azért új is van a nap 
alatt. Az iskolánk új 

igazgatót kapott Gazsi 
Sándor tanár úr személyében. 

Nagyszerűen gyarapodik 
az ifjú tanerők köre, de azért 
az idősek is tartják még a 
frontot. Tapasztalatuk, böl-
csességük, türelmük nem 
csak a gyerekek, de a ifjú 
kollégák fejlődését is 
szolgálják. 

A megifjodott nevelői 
együttes és fiatal vezetőség 
szemléletváltást is hozhat az 
iskolai problémák megíté-
lésében. Természetesen  míg 
megmutatkoznak az eredmé-
nyek, addig el kell telnie egy 
kis időnek. 

A lemondott igazgatónő 
tapasztalataival, tanácsaival 
segíti új igazgatónkat. Az 
eredményekről egy év múlva 
többet mondhatunk. 

Mint minden évben 
ősszel felpörögnek a tevé-
kenységek, hamarosan kü-
lönböző programokon vesz-
nek részt a gyerekek, 
melyekre reményteljesen 
készülődnek. Ezek eredmé-
nyeiről következő lapszá-
mainkban is részletesen 
beszámolunk. 

 
   Taar Erzsébet 
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Érsemjéni eredmények a Ki Mit Tud-on 
 

Október 19-én Érmihályfalván zajlott a Bihar 
Megyei RMDSZ által szervezett V. Ki Mit Tud 
verseny egyik elődöntője. 
Érsemjénből  több csoport és diák is részt vett 
ezen a megmérettetésen. Volt aki nagy sikert 
aratva jutott tovább Nagyváradra a november 8, 
9- i középdöntőbe, de volt sajnos aki  talán 
felkészültsége, talán fedhetetlen lámpaláza 
miatt nem lehetett a továbbjutók között. 
Eredményeink: 
Gyermekkategória: 
Hagyományőrzés – néptánc - kategóriában –  
I. helyen jutott tovább az  Ezüstperje Gyermek 
néptánccsoport 
Szinpadi táncprodukciók – moderntánc - 
kategóriában – III. helyen jutott tovább a Gerő 
Tünde által vezetett Show Dance csoport 
Felnőttkategória: 
 Hagyományőrzés – néptánc - kategóriában –  
I. helyen jutott tovább az  Ezüstperje Ifjúsági 
néptánccsoport  
Szinpadi táncprodukciók – klasszikus tánc - 
kategóriában –  nagy sikert aratva II. helyen  
jutott tovább a Nagy Nóra és Torda Csaba páros 
Magyar irodalom kategóriában Lajter Márkó 
Ernestó III. helyen jutott tovább a 
középdöntőbe. 
Nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, 
akik sajnos idén nem értek el helyezést a 
továbbjutáshoz, de volt bátorságuk kiállni és 
tudásukat megmutatni. Dícséret illeti Vinkler 
Csillát valamint Karabin Erikát, akik 
hagyományőrzés – népdal - kategóriában 
indultak. 

 
 

Középdöntő 
 

November 8, 9-én  tartották Nagyváradon a 
Bihar megyei RMDSZ által szervezett V. Ki 
Mit Tud vetélkedő középdöntőjét, amelyen 
részt vettek az érmihályfalvi elődöntőből 
továbbjutott érsemjéni versenyzők is. 

Voltak akik csak dícséretben 
részesültek, de sajnos nem jutottak tovább a 
döntőbe. Így Lajter Márkó Ernestó, Nagy Nóra 
és Torda Csaba valamint a Show Dance modern 
tánccsoport. Ők emléklapot, édességcsomagot 
és könyvjutalmat vihettek haza. A  sikeresen 
szereplők pedig továbbjutottak a döntőbe. 
Gyermekkategória: 
Hagyományőrzés – néptánc - alkategóriában – 
ahol 11 csoport versenyzői mutatták meg 
tudásukat, I. helyen jutott tovább az  Ezüstperje 
Gyermek néptánccsoport.  
Felnőttkategória: 
 Hagyományőrzés – néptánc - alkategóriában – 
ahol 6 előadócsoport mérte össze tudását, III. 
helyen jutott tovább az  Ezüstperje Ifjúsági 
néptánccsoport  
Gratulálunk nekik az eddigiekért. A döntőbeli 
teljesítményükre  a következő számban 
visszatérünk. 
 

Sütő Judit 
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Ha elsős a gyermek 
 

Megkezdődött a 2008-2009-es tanév. Gyermekeink örültek a becsengetésnek és találgatták, 
vajon milyen új dolog várja őket majd az iskolában. Új tanév, új feladatok, új örömök, új gondok – 
szülőnek, gyermeknek egyaránt. 

Különösen vonatkozik  ez az első ostályosokra, akik a mesék világából indultak el a 
tudományok világába. Számukra az iskolába való beilleszkedés, az  írás-olvasás elsajátítása, a 
matematika mindenképpen újat jelent. Ezeknek az elsajátítása nehézségekbe ütközhet és lehet  nem is 
mindig lesz sikerélményük. Ezt a szülők veszik észre a leghamarabb és jobban féltik gyermeküket, 
mint eddig. A rossz az, ha ezt ki is fejezik. Igaz a mai elsősöknek többet kell dolgozniuk, de az is igaz, 
hogy sokkal hatékonyabban sajátíthatják el a tananyagot. Életkoruknak megfelelő módszerek és 
eljárások vannak. A játékosság jelen van mind  a számok, mind a betűk tanításában. Igy kedvezőbben  
viszonyulnak a tanuláshoz. Mindez azonban végtelen türelmet igényel  a tanító részéről is és a  
gyermek  részéről is, főleg akkor, ha nagyobb létszámú az osztály. Ebben az esetben a tanítónak nincs 
elég ideje eleget gyakorolni a tanórákon, marad az otthoni gyakoroltatás, megtartva az iskolában 
kialakult játékos hangulatot. Egy a cél, hogy az iskolában is és otthon is örömmel olvasson és 
számoljon a gyermek. 

Ami még nagyon fontos az első osztályban, hogy a szülő állandó kapcsolatot tartson a tanítóval. 
Így megismeri az éppen napirenden  levő módszereket, újdonságokat. Ha  a gyermek otthon mégis  
elbizonytalanodik, akkor ugyanúgy foglalkozzon vele, mint a tanító az iskolában. 

Még egyet! A szülő próbáljon meg olyan napirendet kialakítani gyermeke számára, hogy 
maradjon ideje játékra, pihenésre. 

 
Varga Piroska  

ny. tanítónő  
Kulturális hiradó 

Nyári-őszeleji körkép 
 
Elmúltak a meleg napok, a halványuló őszi 
napsütésben kellemes érzés felidézni a nyár 
emlékeit ünnepekről, találkozókról, 
barátságokról. 
Hagyománnyá vált az augusztusi 
“Falunapok”merrendezése. Az idén két 
alkalommal is szórakozhatott a falu apraja 
nagyja, hiszen a határmenti találkozót külön 
rendezték meg, elválasztva a komolyabb 
programokat kínáló Falunapoktól. 
Pillantsunk vissza a dús műsorszámokkal 
megtűzdelt határmenti találkozóra. 
A Bagamérral határos területen találkozott a két 
falu lakossága. Volt ott minden: főzőverseny 
Dr. Máté Zsolt rendező vezetésével. A 
győzteseket oklevéllel, ajándékokkal 
jutalmazták. Mindenesetre a díjazott étkeket a 
zsűri bekebelezte. 

A kézművestábort a nagykárolyi Rekettye 
kulturális egyesület szervezte, készítettek 
termésmagvakból képeslapot, foglalkoztak 
gyöngyfűzéssel, papírhajtogatással stb. A 
magyarországiak lufit hajtogattak és 
bohócsapkákat készítettek. 
Az erősember vetélkedőt Gazsi Sándor 
rendezte. 
A fotballmérkőzésekben felnőtt és 
gyerekcsapatok váltogatták egymást. 
A bagamériak modellezéssel foglalkoztak, 
távirányitós sportautókat és helikoptereket 
mutattak be. 
Bemutatót tartottak a Pusztai Farkasok nevű 
íjászok, sőt a gyerekek is kipróbálhatták az íj 
használatát. 
A felnőttek megcsodálhatták Tóth István 
fotókiállítását a bihari népi hagyományok 
témakörben. 
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Természetesen a tánc sem maradhatott el, 
csodálatos élményekkel térhetett haza  a 
kilátogató, hiszen a tánccsoportok egymást 
követték a színpadon : Nyíló Akác, Ezüstperje, 
nyírábrányi és nyíracsádi gyerekek tánca. 
A bagaméri Rigó szintetizátoros cigányzene 
mellett énekelt is. 
Gerő Tünde táncosai modern koreográfiát 
mutattak be, Cioban Tünde pedig a színpadi 
tánc iskolapéldáját szolgáltatta táncosaival. 
A székelyhídi Control Dance showtánc is 
élményszámba ment. 
Fellépett a Crystal és a Kerozin együttes is. 
A bagaméri Vismajor együttes többféle zenét 
produkált rockos stilusban. 
A élménydús napot a színpompás tüzijáték 
zárta. 
A Falunapok újabb programok közt engedték 
válogatni a nagyérdemű közönséget. 
A számtalan látványos műsorszám közepette 
sor került a Kazinczy-szobor előtti tisztelgésre a 
Nagy Katalin tanárnő által összeállított 
műsorral. 
 Kazinczyról ezt írja  a tanárnő: “Az író-unoka 
önéletrajzi műveiből megtudhatjuk, hogy az író 
a 1700-as években az egész vármegye 
tekintélyes személyisége volt szálas, egyenes 
termetű, sasorrú, keleti komolyságú, jó, szelíd 
és nemes ember aki a micskei Baranyi Gáborral 
és a szintén rokon Péchy Imrével igazgatta a 
vármegyét. Gyermekkorát Érsemjénben, 
nagyapja Bossányi Ferenc házában töltötte, 
később is megfordult a faluban, sőt nősülése 
után mézesheteit is itt töltötte. Kapcsolatba 
kerül Csokonaival, Kölcseyvel. Munkája 
nyomán megújult anyanyelvünk. 
Megérdemelten kapta 1907-ben a szobrot 
Érsemjénben. A szobor egy ideig bujdosott, ma 
már természetes, hogy beletartozik a 
faluképbe.” 
Másik jeles eseménye az ünnepeknek a Csiha 
Kálmán emlékszoba felavatása volt, mely a 
helyi önkormányzat támogatásával valósult 
meg. Az érsemjéni Kazinczy, Fráter, Csiha 
Emlékház egyik része ad helyet a 
méltóságteljes emlékszobának. A kivitelezéshez 
Csorba Sándor az önkormányzat munkatársa 
kapott megbízást. 

Csorba Sándor érdeme a bőséges anyag 
összegyűjtése, rendszerezése, természetesen a 
munkatársak részéről is megkapott minden 
segítséget. 
Beszédében vallja, hogy az emlékszoba 
létrehozásában az motiválta, hogy a falu 
szülötteként büszke erre a jeles emberre, aki 
nemzeti, sőt világszinten képviselte faluját. 
Ugyanakkor úgy érzi a magyarok adósai az 
ilyen nagy embernek, aki magánéletét 
félreállítva, fáradhatatlanul dolgozott a kultúra 
és szellemiség haladásáért. 
Csiha Kálmán olyan munkát hagyott maga 
után, amiből mindenki tanulhat, amitől jobbá 
válhat a világ, a szeretetét osztotta szét az 
emberek között. 
Csorba Sándor köszönetet mond a Csiha 
utódoknak a segítségért, azután vázlatosan 
ismerteti a megboldogult püspök életútját. 
A püspök érsemjéni születésű, fiatalon 
helytállásra kényszerült, szüleit elhurcolták. 
Alig nősül meg, a börtön veti árnyékát életére, 
sokáig lelkészkedik Marosvásárhelyen, 1990-
től püspök, élete 2007 nov. 7-én ér véget. 
Végül Csorba Sándor a saját érzelmeiről beszél, 
hiszen személyesen ismerte a neves erdélyi 
püspököt, felnézett rá, elismerte hatalmas 
műveltségét, bölcsességét, szerénységét. Tudja, 
hogy életében nagy erővel támogatta  a Magyar 
nemzet ügyét, templomokat épített, a 
keresztény ideológiát át tudta ültetni 
magánéletébe. Lényét áthatotta a krisztusi 
szeretet. Ezért érdemes a zarándokhelyet 
létrehozni, ahová letehetjük a kegyelet virágait 
– fejezte be szavait Csorba Sándor. 
 

 
Csiha Kálmán emlékszoba 
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14. Honismereti Konferencia 
 
  Szeptember 5-7 között tartották Érsemjénben  a Fráter Lóránd Művelődési Házban a Partiumi 
és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 14. honismereti konferenciáját.           

Közel száz nemes honismerettel foglalkozó szakember vett részt, akik településünk hírét 
elvitték határon innen és túlra.  Előadások sorát, dokumentumfilmeket a váradi várról és a felsőbányai 
plébániatemplomról, szoborkoszorúzást, emlékház-látogatást, s végül az utolsó nap szakmai kirándulást 
tartalmazott a többnapos  konferencia .  

Érdekessége, hogy magyarországi helyszíneket is meglátogattak, a magyarországi Nyíracsádon 
egy Árpád-kori templomot, az álmosdi Kölcsey emlékházat, s végül a siteri református templomot. 
Hazai és magyarországi meghívottak beszéltek történelemről és természetvédelemről, épületekről és 
utcanevekről, borturizmusról és orvosokról. A témák változatossága és szakavatott előadása tette 
kellemessé a konferencia napjait. 
           

 
Pillanatkép a konferenciáról 

      írta Taar Erzsébet 
 
 

 Amatőr Színjátszó Fesztivál Érsemjénben 
A megyei és a helyi önkormányzat, 

valamint a Communitas Alapítvány 
támogatásával rendezték meg, szeptember 27-
én, szombaton Érsemjénben az I. Bihar megyei 
Amatőr Színjátszó Fesztivált, a VIDIFISZ 
szervezésében.  

Az eseménynek az érsemjéni 
művelődési központ adott otthont. A délután 15 

órára meghirdetett kezdés előtt már találkoztak 
az amatőr színjátszók,  így a megnyitó előtt a 
Fráter Lóránd Kulturális Központban már 
szakmai munka zajlott, mely ismerkedésből, 
improvizációs-, mozgás- és 
helyzetgyakorlatokból állt.  

A rövid megnyitón Kiss Sándor Elek, a 
Vidéki Ifjak Szövetségének (VIDIFISZ) elnöke 
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a nagyváradi Oberon Csőszínház, az Ady 
líceum Létra, a székelyhídi Griffiti, az 
érmihályfalvi Móka és a margittai Horváth 
János Társaság ifjúsági csoportjának 
színjátszóit köszönthette. 

Ugyancsak üdvözölte a megjelenteket, 
mint házigazda, Balazsi József polgármester, 
kifejezve örömét, hogy a nemrég felépített és 
átadott kultúrközpont elnyerte rendeltetését, és 
helyett tud biztosítani a kultúra, a művészet 
terjedésének, szolgálva ezzel is nemzetünk 
értékeinek megőrzését és továbbadását a 
következő nemzedékeknek.  

A polgármester úr szavai után Borsi 
Imre Lóránt helyi tisztelendő, mint a szervezők 
és házigazdák közötti kapcsolattartó 
köszöntötte a meghívott színtársulatokat és a 
jelenlévő érdeklődőket. Beszédében kiemelte, 
hogy az egyházak mellett a művész világra is 
nagy feladat hárúl magyar nemzetünk 
fenntartásában. Az egyházi és világi szféra 
összefogva egységben kell szolgálja keresztény 
értékeink átadását. A tisztelendő, külön erre az 
alkalomra, egy saját verssel is készült, melyet 
Ádám Fanni, érsemjéni nyolcadikos diák adott 
elő. (a verset a cikk végén idézzük) 

Kiss Sándor Elek elmondta, hogy egy 
bevezető rendezvényről van szó, melynek célja 
mintegy összehozni a megye amatőr 
színjátszóit, lehetőséget teremteni számukra a 
kapcsolatteremtésre, egymás előadásainak 
megtekintésére, ennek folyományaként pedig a 
látottak elemzésére, tapasztalatcserére, a 

problémák megoldásának keresésére. 
Mindehhez a VIDIFISZ nem csak a találkozó 
megszervezésével járul hozzá – amit 
rendszeresíteni akarnak évi két, tavaszi/őszi 
alkalommal – de a későbbiekben,talán már 
jövőre, színjátszó tábort is megszerveznek.  

A megnyitó után a székelyhídiak 
Eper.Puncs.Háború.Csokoládé. című, Örkény 
István egyperceseiből összeállított műsorukkal 
kezdtek. Utánuk az Oberon Csőszínház Félszeg 
ballada címmel Kányádi Sándor verseiből 
készült balladaszerű játékot mutatott be, végül 
pedig a mihályfalviak álltak színpadra Csiky 
Gergely Buborékok című háromfelvonásos 
színművével.  
 

 
         A Móka színjátszó csoport 

 

 

Borsi Imre Lóránt: Add önmagad! 
 
Egy színház az egész élet, 
Barátom remélem, ezzel te is egyet értesz. 
Legyen az, mellék, vagy főszerep, 
A Jó Isten neked is biztosít egy helyet. 
 
Egy helyen, melyen nem megjátszani, 
Nem kijátszani és átjátszani, 
De kell, előadni önmagad, 
A vándor egyenesen előre csak így halad. 
 
 
 

Haladjunk előre és adjuk önmagunk, 
Lássa a Teremtő, hogy mennyire gyengék vagyunk, 
Mint gyermek ki játszik önfeledten, 
S nem látja, hogy a világ mily kegyetlen. 
 
Emberek, hogy állunk a világ színpadán? 
Vár-e taps a függöny túl oldalán? 
Tégy jót és tudj szeretni, 
S nevedet nem fogják sosem feledni. 

 
Összeállította: Borsi Imre Lóránt 
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                                 - Szeretne Ön színházba járni? 
                                - Most itt az alkalom 

 
 

 
A nagyváradi Állami Színház - Szigligeti Ede Társulata bérletet hirdet a 2008-

2009-es évadra Érsemjénben a Fráter Lóránd Művelődési Házban megtartandó 
előadásaira. Ezen bérletek megvásárlásával részt vehetnek a fent említett társulat három 
előadásán, melyek garantáltan kellemes kikapcsolódást nyújtanak önnek. 
A bérletek (mely tartalmazza  a 3 előadást) ára: 

 - Felnőtteknek 30 RON/ Fő (300.000 lej) 
 - Diákoknak 25 RON/Fő (250.000 lej) 

Az érdeklődők jelentkezzenek minnél előbb (november 25.-ig):  
- Sütő Szabolcsnál a 0742470003-as telefonszámon, 
- Sütő Juditnál a helyi Polgármesteri Hivatalnál. 
 

Figyelem: 
Azok a  személyek, akik már igényeltek bérletet, kérjük sziveskedjenek 

átvenni ezeket (november 25-ig) a helyi Polgármesteri Hivatalban Sütő Juditnál 
hétfőtől-péntekig  8,00-15,30 óra között. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A bérleten kívül váltott jegyek ára, melyek a helyszinen megvásárolhatók: 

-  felnőtteknek: 12 RON/Fő/ Előadás 
- diákoknak: 10 RON/Fő/ Előadás 

 
 

 2008 november 29-én – szombaton – délután 18,00 órakkor Érsemjénben a Fráter Lóránd 
Művelődési házban megkezdi bérletes előadásait a nagyváradi Állami Szinház Szigligeti Ede Társulata.  

Első bérletes előadásukban a Hülyéje című - három felvonásos - vígjátékot tekintheti meg a tisztelt 
közönség. A darab 14 éven felülieknek ajánlott. 

Nagy szeretettel várjuk a  kedves érdeklődőket. 
 
Fontos: 
 Kérjük kísérjék figyelemmel hirdető plakátainkat, mert amennyiben előre nem látható okok 
miatt  változás következne be a műsorainkkal kapcsolatosan, akkor azt  nyomon követhetik. 
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Az  Ezüstperje táncosai, mint derék várvédők 
 

 Valamikor június környékén megkeresett 
bennünket régi ismerősünk, barátunk László Csaba 
a Nagyvárad Táncegyüttes koreográfusa, aki  
felkérte az Ezüstperje néptánccsoportot, hogy 
vegyen részt egy váradi nagyműsorban, melynek a 
bemutatója augusztus végén lesz.  Nagyvonalakban 
elmagyarázva, hogy tulajdonképpen miről is lenne 
szó, élve a felkínált  lehetőséggel elvállaltuk a 
szereplést. Megtiszteltetésnek éreztük, hogy ránk  
gondoltak és tudtuk, hogy ez egy ujabb 
bemutatkozási lehetőség is lehet egyben. Ekkor még 
nem tudtuk, hogy valójában mibe is csöppentünk 
bele.  
 Tartva  a kapcsolatot a műsor rendezőivel, a 
nyár folyamán egyre többet tudtunk meg. Kiderült, 
hogy egy különleges műsorban, a Váradi Biblia 
diadala című táncjáték ősbemutatójában veszünk 
részt a nagyváradi várban, valamint Debrecenben. 
Mintegy 200 táncos közreműködésével (s ezek 
között mi is ott vagyunk) valósul meg Pálfi József 
váradréti református lelkész ötlete alapján  a több 
százéves történelmi esemény.  

Váradnak különleges kapcsolata van a 
Szentírással, ugyanis itt kezdték el  a váradi  Biblia 
nyomását az 1660-as években, azonban a törökök 
támadása majd győzelme után Kolozsvárott fejezték 
be.  A darab művészi szemszögből adja majd vissza 
azt a világon egyedülálló történetet, melyben a 
váradi végvár eleste után  a törökökkel sajátos 
paktumot kötöttek azért, hogy az ostrom alatt 
megmenekült Biblia-példányokat  és a 
nyomdafelszerelést kimenekíthessék a félig 
lerombolt várból. 

 Az ötlet megvalósítását az idei Biblia éve 
adta. A műsor rendező-koreográfusai László Csaba, 
valamint Dimény Levente a nagyváradi Állami 
Szinház Szigligeti Ede Társulatának szinművésze. 
 A nagy bemutatóra készülve augusztus 
elején elkezdődtek a felkészítőpróbák. A műsorban 
résztvevő csoportok vezetőik illetve nagyváradi 
aszisztensek segítségével saját próbatermeikben 
tanulták meg a műsor alapfiguráinak sorozatát. A 
folyamatos próbák alatt azt is megtudtuk, hogy a 
Ezüstperje táncosai a nagyváradi Csillagocska 
táncosaival együtt, mint derék várvédők vesznek 
részt ebben  a műsorban. A többiek,  így a borsi 
Galagonya-, az érmihályfalvi Nyíló Akác-, a 
nagyváradi Lioara román néptánccsoport, a 
kostancai Mini-Karadeniz török-tatár tánccsoport, 

az ankarai Hacet Tepe táncegyüttesek tagjai pedig a 
támadó török sereg szerepébe bujhatnak. 
 Augusztus 25-én reggel  23 érsemjéni 
táncossal “beköltöztünk” Nagyváradra, ahol már 
vártak ránk a többi ismerős, illetve ismeretlen 
táncos kollégák. A Partiumi Keresztény Egyetem 
kollégiuma volt egy hétig az otthonunk. 
Megkezdődtek a nagyváradi várbeli próbák. A 
rendező-koreográfusoknak és a mintegy 200 
táncosnak négy napja volt arra, hogy a már 
elsajátított táncfigurák sorozataiból összeálljon az 
augusztus 29.-i péntek esti bemutató.  
 A műsor fő vezérfonalát Kobzos Kiss 
Tamás neves magyarországi énekmondó művész 
vezeti, ő az egytlen, aki szöveges információt ad a 
nézőknek.  
 Augusztus 27-én a műsorban szereplő 
tánccsoportok serege Nagyvárad főutcáján 
felvonulással, rövid táncbemutatóval és 
szórólapokat osztogatva hívta fel a járókelők 
figyelmét a péntek esti bemutatóra. A megyei 
napilapok is részletesen beszámoltak a műsor 
próbáiról, felhívva  a figyelmet az egyedi 
produkcióra, hiszen a előadás ebben a felállásban 
nem lesz többé látható. 
 Augusztus  29. Elérkezett a nagy nap. 
Mindenki nagyon izgatott már. A szereplők, a 
rendezők is. Tudtuk azt, hogy a szülők is már 
nagyon várták ezt a napot. Biztosan mindenki  
készül már az estére hogy  ott legyen, láthassa a 
műsort, az ismerős arcokat, a gyermekét. 
 És  elérkezett az este, ahol mintegy 2500-an 
gyűltek  össze. Szülők, ismerősök, támogatók, 
meghívott vendégek várták a legmegfelelőbb 
környezetben a előadást. 
 Mindegyik tánccsoport ügyesen beszélt a 
tánc nyelvén, ezáltal eleget téve  feladatának, 
szerepének, így az  előadás végén mindenki 
learathatta  a dícséretek babérjait. Sikeres 
előadásnak könyvelte el mindenki és mi is ott 
lehettünk. 
 Másnap, azaz augusztus 30-án délután a 
táncos sereg Debrecen felé utazott, ugyanis ma este 
itt kap helyet  a műsor  a Nagy Templom előtti téren 
felállított szinpadon.  
 Itt már nem volt meg az  a varázs, mint a 
várbeli előadáson. Talán a környezet miatt is. Ezt 
mi előadók éreztük, de a jelenlévő közönség nagy 
tapssal fejezte ki tetszését.  
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 És ezzel vége. Mindenki igyekezett 
elfoglalni helyét az őt hazaszállító buszon. Fáradtak 
is voltunk már, de visszagondolva az elmúlt egy 
hétre minden fáradtságot elfeledtet és kárpótol a 
rengeteg élmény, az új barátságok születése. 
 Reméljük, hogy jövőre a török 
állampolgároknak is legalább annyira fog tetszeni 
az előadás, mint a itthoniaknak,  hiszen a Váradi  

 
 
 
 
 
 

 Reméljük, hogy jövő ilyenkor már a 
törökországi utunkról tartunk majd beszámolót a 
kedves olvasóknak. 
Biblia diadala című táncjáték meghívást kapott 
Ankarába, Törökország fővárosába.  

 
Sütő Szabolcs kultúrfelelős 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Hagyatékaink  
  

2008 tavaszán Érsemjén Község Polgármesteri Hivatala közreműködve a bagaméri Érmellék Kistérség 
Közhasznú Társasággal pályázaton keresztül anyagi támogatást kapott a budapesti Nemzeti Kulturális Alap 
Táncművészeti Szakmai Kollégiumától. A nyertes  pályázat címe Hagyatékaink, mely valójában egy 
rendezvénysorozat  főcíme is egyben. 

 E rendezvénysorozat romániai  hivatásos magyar  néptáncegyüttesek vendégszereplését teszi lehetővé 
községünk Művelődési Házában, akik műsoraikban nem mást mint az őseink által ránk hagyott  hagyományos 
néptánc szépségét mutatják be előadásaikon keresztül.  

A pályázat további támogatói: A hagyományos kultúra megőrzésének és népszerűsítésének Bihar 
megyei Központja, Érsemjén Község Polgármesteri Hivatala. 

A rendezvénysorozat első két előadása, melyet a Nagyvárad Táncegyüttes ad elő november 27-én lesz, 
mely a következő műsorokból tevődik össze: 
 - november 27. -  13,00 órai kezdéssel: 
Az eltáncolt cipellők - című táncos mesejáték 

László Csaba és Dimény Levente rendező-
koreográfusok a sokak által ismert népmesét vették 
alapul. A mesejáték alapjául a  nagymohai táncos és 
énekes hagyományok szolgálnak. Ezenkívül 
kalotaszegi legényest és verbunkot, továbbá 
moldvai, bihari román  és szenterzsébeti 
cigánytáncokat is láthatunk a együttesektől. 

 
 

-  november 27. -  18,00 órai kezdéssel: 
 A Marosmentiek – című folklórelőadás 

A műsor koreográfusai Kádár Elemér 
valamint Brugós Sándor. E műsoron belül 
bemutatásra kerülnek a Maros folyó mentén lévő 
tájegységek táncai. Így például: vajdaszentiványi, 
sárpataki, gernyeszegi, keménytelki, bukovinai 
székely és délalföldi táncok hiteles bemutatását 
viszik szinpadra autentikus előadásmódban. 

 

Az előadásokon való részvétel  díjmentes. 
 

“vagyunk és nem is kevesen, akik még szivesen elénekeljük nagyszüleink talpalávaló 
nótáját magyarul és táncolunk is hozzá szép, frissen vasalt tulipánosládából előhalászott 
népviselettel és ráncos csizmával ” 

 
Kérjük kövessék figyelemmel községünkben a hirdetőplakátokat,  

melyekről értesülhetnek a rendezvénysorozat további programjairól és az esetleges változásokról. 

A Váradi Biblia diadala című előadásról  
DVD készült, mely a  Duna TV munkatársai 
közreműködésével valósult meg. Ennek  
bemutatója 2008 október 12-én volt a 
nagyvárad-réti református templomban, 
majd október 18-án a műsorban szereplő 
csoportok is megtekinthették. A nagyváradi 
Csillagocska Alapítvány jóvoltából  minden 
egyes résztvevő egy eredeti DVD-t és egy 
Szent Bibliát  kapott ajándékba. A műsorról 
készült felvételt Érsemjénben a Fráter 
Lóránd Művelődési Házban is bemutattuk 
október 25-én, ez alkalommal került sor a 
fent említett ajándékok átadására a 
műsorban szereplő helyi gyerekeknek. 
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Történelem 
 
 

Az aradi vértanúk névsora a kivégzésük sorrendjében 
 

 
Lázár Vilmos honvédezredes,  
Dessewffy Arisztid honvédtábornok,  
Eleméri és ittebei Kiss Ernõ honvédtábornok,  
Schweidel József honvédtábornok,  
Lovag Poeltenberg Ernõ honvédtábornok,  
Török Ignác honvédtábornok,  
Lahner György honvédtábornok,  
Knézich Károly honvédtábornok, 
Nagysándor József honvédtábornok,  
Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
honvédtábornok,  
Aulich Lajos honvédtábornok,  
Damjanich János honvédtábornok, 
Gróf Vécsey Károly honvédtábornok 

Emlékezzünk hát Reájuk kegyelettel, a századfordulón élt költõ, Palágyi Lajos (1866-1933.) 1899-ben 
írott "Az aradi vértanúk" c. versének  utolsó versszakában megfogalmazott gondolatokkal is: 

"S õk élni fognak, élni mindörökkön, 
Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 

Amíg az eszmény ki nem hal e földön, 
Míg magyar szellem még magasba tör, 

Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szívébe írták az egész hazának, 
Utódtól fogja hû utód tanulni: 

Hogyan kell élni s hogy lehet meghalni."   
 
 

 
 
 
 
 

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 
 
Október 5-én hirdették ki a kötél általi haláláról szóló ítéletet. 
Utolsó éjjel sikertelenül próbálkozott öngyilkossággal, súlyos 
sebei miatt azonban másnap (október 6-án) golyóval 
kivégezték. 
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Emlékezzünk Kazinczy Lajosra ! 
 

 
 Sokat írtunk már Kazinczy Ferencről, a nyelvújítóról, aztán 
írtunk Török Zsófia grófkisasszonnyal való házasságáról, most 
megpróbálom bemutatni Kazinczy Lajost, a tragikus  sorsú  
tizennegyedik vértanut. 
 A Kazinczy családról az osztrákoknak lesújtó véleményük volt: 
javíthatatlan lázadók. Magyar szemmel nézve becsületes hazafiak 
voltak. A nyelvújító Kazinczy Ferenc jakobinus lett, ezért halálra 
ítélték. I. Ferenc a halálos ítéletet fogságra változtatta, de ez a 
kegyelem  így is  kétes ajándék volt, mert hat évig raboskodott Buda, 
Brünn, Kufstein és Munkács várában. Betegen, megtörten tért haza. 
Közhivatalt nem vállalhatott, így a nyelvújítás szellemi vezére lett. 
1804-ben feleségül vette a húsz évvel fiatalabb Török Zsófia 
grófkisasszonyt, aki hűséges társa volt. Ezzel a boldog pillanattal 
lezárult élete  szenvedésekkel teli szakasza. 

 Nehezen, gondokkal küszködve éltek, mivel felesége nem juthatott hozzá az örökségéhez, 
kapzsi bátyja eltüntette  a végrendeletet, s elperelte az örökséget. Lajos két bátyjával együtt a 
sárospataki kollégiumba került. 1831 nyarán kitört a kolerajárvány. Az apa  és Lajos fia is 
megbetegedett. A fiút az anya dörzsölésekkel és egyéb szerekkel kigyógyította, de hetvenegy éves, 
legyengült férjét nem tudta megmenteni. Lajos tizenegy évesen árva lett. Szerencsére nem  maradtak 
támasz nélkül. A jószívű rokon, Vay Ádám gróf saját költségén neveltette Patakon a Kazinczy-fiúkat. 
Majd Teleki József vette pártfogásába őket. Lajost a  turini hadapród iskolába küldte. Itt ismerte meg a 
nála két évvel idősebb, tizenhét éves Görgey Arturt, aki egész életében példaképe maradt. 
 Messzire került otthonától, a rideg katonaiskolában magányos. Leveleiben bevallotta, hogy 
sokat sírt, ha édesanyjára gondolt, de bánatában azon is törte  a fejét, hogyan is segíthetne imádott 
mamáján. Ezt írta: “Fogok egy évben talán száznál  több pengő forintot spórolni, s azt mindig el fogom 
küldeni, csak a mama ne szomorkodjon. Rólam ne gondolkozzon, nekem jól van dolgom. Bár 
mindenemet a mamának adhatnám.” 

Négy évig volt az iskolában , ahol kitünően tanult. Ezután besorozták a Miklós huszárezredhez. 
1840-ben hadnaggyá léptették elő. Feljebbvalói elégedettek vele. Levelében így írt: “Jó érzés ez, mert 
ezekkel anyjának örömet szerez, legalább így enyhíti gondjait. Továbbá, már írtam szerelmemről 
Fániról, aki teljesen boldoggá tesz. Igen nemes teremtés, ismerd meg őt jó anyám: örömet  fogsz lelni 
benne. Ti ketten vagytok nekem a legkedvesebbek, különben senkim sincs a földön.” Ám a tervezett 
házasságból nem lett semi, mert Pardubitzba, messze helyezték, ahonnan hazajönni sem tudott. Ott 
kapta a hírt, hogy édesanyja tüdőgyulladást kapott. Bármennyire sietett, váltott lovakon vágtatva, 
édesanyját holtan látta viszont. A sors kegyelméből így nem kellett megérnie édes gyermeke szörnyű 
halálát. Lajost nagyon emésztette a bánat, lefogyott, mégis ragaszkodott hozzá, hogy a nagy tél dacára 
a mamát hazavigye a családi sírboltba. Nagyváradról a jeges utakon, a hófuvásban csak lépésben 
haladtak a szekerek, hetekig tartott az út. A temetés miatt eladósodott, a kölcsönt nem tudta törleszteni. 
Főhadnagyi állását  adta el, így kénytelen volt megválni a hadseregtől. 

Gyulaházán, nővérénél tudta meg, hogy kitört a forradalom. Azonnal szolgálattételre 
jelentkezett, ahol megbízták a kisvárdai nemzetőrök kiképzésével. Pár hét múlva Pesten Mészáros 
Lázár hadügyminiszternél ajánlotta fel  szolgálatait a haza javára. Előbb Ivánka Imre helyettese volt, s 
mint ilyen oroszlánrésze volt a pákozdi győzelemben. Majd Győrben utász zászlóaljat szervezett. Az új 
csapattal 1848 karácsonyán a győri templom melletti téren  letette az esküt. Parancs volt, hogy azonnal 
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menjenek Budára. A nagy hideg ellenére újév első napjaiban csak megérkeztek. Fegyvert is kaptak és 
csatlakoztak Perczel Mór csapatához. Közben dandárparancsnokká nevezték ki, 2480 fős legénységével 
Dembinszky seregébe került. Klapka hadtestében ő vezette a három hadosztály egyikét. A tavaszi 
hadjáratban a nagysallói csatában tüntette ki magát. Ez volt a szabadságharc legvéresebb, de győztes 
csatája Kazinczy vezetésével. Igaz hatszáz embert vesztettek el, de az osztrákok kétezret és kétezren 
fogságba estek. A csatában Damjanich és Leiningen segítségével a város belsejébe nyomták az 
ellenséget. Valóságos utcai harc bontakozott ki.Végül már az egész város lángokban állt, holtak és 
sebesültek hevertek mindenütt. Kazinczy parancsba adta, hogy a legénység fele aludjon, fele ébren 
legyen.Ő is holtfáradt, de jelentést kért a sebesültek állapotáról, és azokról, akik  a csatában kitüntették 
magukat. Intézkedett, hogy katonái ételt és italt  kapjanak. Ez életének  legkeményebb, de  legszebb 
napja is. Alig félév múlva  bátran és büszkén vágta Aradon  a haditörvényszéki hiénák képébe: “Az 
április 19-i nagysallói csatában tanúsított jó magaviseletemért Görgey tábornoktól a katonai érdemjel 
harmadik osztályát kaptam.”A tábornoki kar szerint kiváló harcos volt, hősiessége lelkesítette katonáit 
is. A nyár folyamán azt a parancsot kapta Görgeytől, hogy katonáival őrizze a ország határát 
Zempléntől Máramarosig. Ahogy illett szózatot intézett  a polgárokhoz: “ Részemről legszebb 
kötelességemnek tartom hazám határait sértetlenül megtartani. A jó hazafi nálam mindenkor oltalmat 
talál, ám szent ügyünk árulói érdemlett büntetésüket veszik.” 

Szavát mindig megtartotta, mindent megtett ami emberileg elképzelhető. Pillanatok alatt 
felmérte, hogy kétségbeejtő  a helyzet, hiszen fegyvertelen sereget kapott Munkácson. Segítséget hiába 
kért, várt, nem számíthatott csak önmagára. Nyolcezer fős gyalogságot toborzott, két hadosztály 
lovasságot szervezett, huszonnégy ágyút öntetett harangokból. Ezekkel megtévesztette a kémeket, 
elhitték, hogy tekintélyes serege van. Ennek ellenére magára maradt. A parancs szerint Beregszászon 
kellett csatlakoznia az erdélyi csapatokhoz, de az eredeti terv kútba esett a főseregek sorozatos 
veresége miatt. Így Bem seregével nem egyesülhetett, a  világosi fegyverletételről  is megkésve 
értesült. Végül a megmaradt erdélyi sereggel Zsibóra vonult. Ott kapta kézhez Görgey levelét, hogy 
tegyék le  a fegyvert. Innen már nagyon felgyorsultak a események. A Wesselényi család ősi 
fészkében, a zsibói kastély nagytermében gyűltek össze a tisztek. A hosszú asztalra némán tették le a 
kardokat, körülöttük könnyes szemmel álltak a  honvédek.Ő és a többiek ettől a perctől hadifoglyok. 
Egy orosz könnyűlovas osztag kísérte őket Nagyváradra, majd szeptember 8-án százhúsz tiszttársával 
Aradra.Az aradi börtön dohos, vizes kazamatáiban várták az ítéletet. 

A haditörvényszék Kazinczy Lajost október 13-án ítélte el:”Vádlott felségsértés  bűntette miatt 
minden ingó és ingatlan vagyonának elkobzása mellett lőpor és golyó általi halállal bűntetendő.” 
Aláírás: Ernst törzshadbíró. Október 24-én regel nyolckor közölték vele, hogy másnap agyonlövik. Egy 
rokona szeretett volna elbúcsúzni tőle, de dúrván elutasították. Azt mondták: “A halálraítélt búcsúzzék 
az élettől, nem holmi asszonyságoktól.” 

Aznap délután felkereste Baló Benjámin református lelkész, akivel hosszan elbeszélgetett és 
búcsúleveleket adott át neki. A lelkész hajnalban elkísérte a vesztőhelyig. Körben  a várfalak  mentén 
katonák tartották távol a zokogó vagy bámészkodó embereket. Közöttük volt az aradi főispán felesége, 
aki minden módon igyekezett enyhíteni a rabok szenvedéseit. Őt még felismerte és búcsút intett neki. 
Aztán bekötötték a szemét. Fél térdre ereszkedve várta a lövést. A három katona közül egy a fejére, 
kettő a szívére célzott. Bátran várta az utolsó pillanatot: “Isten, ne hagyd el szerencsétlen hazámat !” – 
ezek voltak utolsó szavai. A sortűz után arcra borulva feküdt a várárokban naplementéig. Ezután 
temették el a várfal tövébe, szertartás nélkül, jeltelen sírba. De fölötte ragyogtak a csillagok. 

Huszonkilenc éves volt! 
Lejegyezte: Varga József 

ny. tanító 
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Októberi megemlékezés 
 

Október 24-én Érsemjénben rendhagyó módon emlékeztek meg az 1956-os forradalomról,      
valamint az aradi vértanúkról is, kiemelve Kazinczy Lajos személyét, akit a 14-ik vértanúként 
tartanak számon. A helyi önkormányzat és RMDSZ, valamint a katolikus egyház képviselője 
mellett  részt vett  a helyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola is,  melynek diákjai és pedagógusai 
méltóságteljes ünnepi műsorral emlékeztek. Az ünnepi műsort Kazinczy Lajos kopjafájának a 
megkoszorúzása követte. 
 

     
                 A Kazinczy Ferenc Általános Iskola            Az érsemjéni RMDSZ képviselői  
                               diákjainak műsora                Kazinczy Lajos kopjafájánál 
   

 
 
 

Egyházélet 

 

Templombúcsú Érsemjénben 
 
Augusztus 10-én, vasárnap a déli 12 órakkor kezdődő szentmise keretében ünnepeltük az 

érsemjéni római katolikus templomunk búcsúját, védőszentjeik, Szent Tibor és Szent Zsuzsanna 
ünnepét. Főcelebráns és ünnepi szónok Mons.Fodor József vikárius volt. 

 
,,A napsütéses időben a templom teljesen megtelt helyi és vendég, római katolikus és más 

felekezetű hívekkel, akik énekszóval várták az ünnepi szentmise kezdetét. Ministránsok vezetésével 
érkezett a templomba Borsi Imre Lóránt helyi tisztelendő mellett Mons.Fodor József vikárius, Duma 
Sándor, a községhez tartozó Érselénd görög katolikus lelkésze, Radu Sabau helyi ortodox parókus, a 
bűnbánat szentségét szolgáltatta az ünnepség előtt és nagyrésze alatt is Györfi József érmihályfalvi 
főesperes, időközben pedig megérkezett Fülöp János helyi református lelkész is. 

 
  A szentmise főcelebránsa, Mons.Fodor József vikárius elsőként megemlékezett a semjéniek 
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korábbi lelkészéről, b.e. Gámpe Károlyról, arról, hogy miként teremtett elő támogatást az egy földesúri 
kúriából lett templom átalakítására-renoválására, melyet Szent Tibor és Szent Zsuzsanna tiszteletére 
szenteltek fel. A püspökhelyettes prédikációjában a templom említett és egy napon, 295 augusztus 11-
én vértanúságot szenvedett védőszentjei életének méltatásával arról szólt, milyen nagy szerepe van az 
életben a hitnek és a példaadásnak, ami által hatással tudunk lenni a szeretetben embertársainkra. A 
szent áldozás során hosszú sorban járultak az oltár elé a hívek, majd Fülöp János tiszteletes és Radu 
Sabau tisztelendő olvasott fel egy igét, illetve áldotta meg az egybegyűlteket. Végezetül Fodor József 
fejezte ki örömét, hogy Szent Tibor és Szent Zsuzsanna – ünnepük által – vallástól és nemzetiségtől 
függetlenül egybegyűjtötte a híveket Érsemjén római katolikus templomába.” (lásd. Bihari Napló 
tudósítása) 

 
Az ünnepséget szeretet lakoma követte a plébánián melyen résztvettek a már említett egyházi 

elöljárók mellett világi elöljáróink is Balazsi József polgármester és Timár Sorin alpolgármester. 
Reméljük, hogy még sokszor tudunk így együtt ünnepelni és hálát adni a Teremtőnek.  
 

Templombúcsú Érselénden 
 
Július utolsó vasárnapján 14 órakor kezdődött az érseléndi római katolikus templom búcsú ünnepe. Az 
ünnepi szentmise keretében Szent Mária Magdolnáról emlékeztünk meg a templom védőszentjéről. 
Még az ünnepség előtt sikerült a templombelsőt újrafestenünk, úgy a falakat, mint a padlózatot. Így, 
egy megújult templombelsővel adhattunk hálát az Istennek. Az ünnepi szónok Ft. Kurilla Gábor 
micskei plébános volt. A szentmisén még részt vett Ft. Györfi József érmihályfalvi esperes és Ft. Duma 
Sándor érseléndi görög katolikus esperes is. Világi vezetőinket Timár Sorin alpolgármester úr 
képviselte. Az ünnepséget szeretetvendégség követett az érseléndi hívek jóvoltából. 
 
 

Templombúcsú Barantón (Bankasoron) 
 

Október 5-én, vasárnap 14 órától tartottuk, a barantói római katolikus templom búcsúünnepét, 
amelyet Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szenteltek. Akárcsak Érselénden, itt is megújult 
templombelső (új festés, új csillárok) várta az ünnepelni vágyókat. A rossz időjárás ellenére sok hívő gyűlt 
össze a helyi és környező településekről. Az ünnepi szónok Kiss Márton bélfenyéri plébános mellett, mint 
egyházi elöljáró, jelen volt Duma Sándor érseléndi görög katolikus esperes is. Világi elöljárók közül 
Balazsi József polgármester és Timár Sorin alpolgálmester vett részt az ünnepségen.  

Mint ahogyan előre meg lett hirdetve, a szentmisén összegyűlt perselypénzt a bélfenyéri 
gyermekotthon számára adományoztuk, amelyet Kiss Márton tisztelendő, mint a gyermekotthon vezetője, 
vett át. Beszámolt arról, hogy jelenleg 24 gyermekről gondoskodnak. A nagyobbak közül egyikőjük el is 
kísérte, aki történetesen éppen Barantórol származik és nyolc éve került a bélfenyéri otthonba.  

Prédikációjában kiemelte, hogy Kis Szent Teréz példája nyomán, mi is milyen sokat tanulhatunk a 
gyermekektől. Nem kicsinyességre, hanem kicsinnyé válásra nevelnek bennünket az alázat és a szeretet 
nyelvén. Az ünnepség végén megköszönte az összegyűlt adományt, jelezve azt, hogy nem az a lényeg, hogy 
mennyit adunk, hanem, hogy milyen szívvel tesszük azt.  

A szentmise után, a bankasori hívek hozzájárulásával, ebéddel fogadtuk meghívott vendégeinket az 
érsemjéni plébánián. 

 
       Borsi Imre Lóránt 
        Plébános 
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November 9-én  az érsemjéni lakosok megemlékezést tartottak Csiha Kálmán püspökről,  
halálának I. évfordulója alkalmából. 
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Gyerekposta 

Élve eltemetve 
 

 Dicső emlékű Mátyás királynak többször is meggyűlt  a baja saját főembereivel, kivált azokkal 
akik neki és apjának, Hunyadi Jánosnak köszönhették állásaikat, temérdek vagyonukat. 
 A legveszedelmesebb lázadások egyikét Vitéz János és unokaöccse Jannus Pannonius  pécsi 
püspök szították. A nádor- Ország Mihály- figyelmeztette őket “a megkoronázott fejedelmet minden 
körülmények között tisztelni kell, s a hűséget iránta  megszegni nem szabad.” 
 Ők mégis  azzal a tervvel foglalkoztak, hogy Mátyást megfosztják a koronától. Tervük nem 
sikerült, Vitéz János elvesztette a király bizalmát, szabadságát korlátozták, a pécsi püspök pedig 
állásának elvesztésével fizette meg vakmerőségét. 
 Ennek az ügynek esett áldozatául sok más főúr is, valamint Péter kalocsai érsek, akit árva 
fiúként Hunyadi János neveltetett és Mátyás emelt magas polcra. 
 A megharagított király, kit egyébként igazságosnak ismerünk kegyetlenül elbánt vele. Maga elé 
vezettette  és azt mondta: “Árva voltál Péter, árva leszel és Árvában fogsz meghalni” (Arva fuisti Petre, 
Arva eris et  in Arva morieris) – latinul. Aztán átadta őt  a poroszlóknak, megparancsolta, hogy vigyék 
Árva várába Pétert, ott falaztassák be és tartsák fogva  élte fogytáig. Ezt a parancsot írásban is kiadta a 
árvai várnagy Meskó Mihály részére, fejvesztéssel fenyegette őt, ha hibájából a rab megszökne. 
 Kilenc évig sínylődött a boldogtalan főpap az ablaktalan fülkében, melyet az utókor is borzadva 
nézhetett. 
 Egyszer feszegetni kezdték az ajtó helyére épített falat, s egy vigyorgó arcú szörny lépett a 
rabhoz, karon ragadta és kivezette az éjszakába. 
 Mi lesz?  Vesztőhelyre viszik? Vagy még borzasztóbb börtönbe kerül nyírkos falak, éhes 
patkányok közé? 
 A vár alá érve a szörny felkapta a remegő főpapot, szekérre ültette és elindultak. Hajnalban egy 
kolostorban  találta magát, ahol azt mondták neki, hogy Galíciában van, ne féljen, nem lesz semmi baja 
többé. 
 A megmenekült főpap azt hitte, hogy a felsőbb hatalom szabadította meg, hosszú levelet írt a 
királynak, melyben arra kérte, helyezze őt vissza érseki székébe. 
 Mátyás király így értesült a szökésről, iszonyú haragra gerjedt, Meskó Mihály várnagyot vette 
vallatóra és elrendelte, hogy keményen  megbüntessék a főpap szökéséért. 
 Meskó Mihály ártatlannak vallotta magát, hiszen embereivel a morva határra hívták hadba,  a 
vár és a fogoly őrizetét hat kipróbált szolgájára bízta. Azok csak annyit tudtak, hogy a börtön falát 
kiásva, a börtönt üresen találták. 
 Már-már attól lehetett tartani, hogy a király a várnagyot és szolgáit börtönbe vetteti, talán ki is 
végezteti, amikor a várnagy leánya azzal a kéréssel járult az apja elé, hogy kísértesse őt Budára a 
királyhoz. 
- Bajban vagyunk, apám, én remélem, hogy ezt a bajt elhárítom, ha  a királyhoz mehetek. 
Egy napon, déltájban jelentették a királynak, hogy egy fiatal lány kér bebocsátást. 
- Hogy hívják? – kérdezte a király. 
- Meskó Katinkának mondja magát – válaszolta az ajtónálló. 
- Talán csak nem a lánya az árvai várnagynak, ki Péter papot megszöktette? 
- De az ! 
- Bocsássátok be!  Hadd mondja el az apja bűnét! 
Egy sugár növésű szép barna lány lépett be, s bátran megállt a király előtt. 
- Mi a  kívánságod gyermekem? –kérdezte jóságosan Mátyás. 
- El szeretném mondani, miként szabadult ki Péter érsek az árvai várból. 
- Ne mond őt érseknek, mert csak egy nyomorult rab, de azért csak beszéld el a dolgot – szólt a király. 
Katinka egyszerű, keresetlen szavakkal elbeszélte, hogy amikor apja a morva határon járt, ő maga volt 
az, aki szegény rabot kiszabadította. 
 Azt hitte, hogy már úgyis elfelejtették, szenvedett is eleget a vétkeiért. 
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 Nehogy valaki elárulja, a vár kertjében foglalatoskodó ügyefogyott, siketnéma legénnyel ásatta 
ki a börtön falát és vezettette ki a rabot, ő maga pedig parasztlegénynek öltözve elvitte egy galiciai 
kolostorba. Apjának nem szólt a dologról, mert félt a haragjától. 
- Aztán ismerted te azt a rabot? –kérdezte a király 
- Igen, ismertem - felelte Katinka bátran és nyugodtan. Esténként, mikor szüleim és az őrök 

nyugalomra tértek, fogtam a mécsest és átmentem a rabhoz, aki azon a kis nyíláson át, amit a falon 
meghagytak, megtanított engem írni, olvasni és imádkozni. 
Évekig tartott ez így, de a pap sohasem panaszkodott szomorú sorsa miatt, hanem mindig azt 
mondogatta, hogy nálánál jobb emberekre még súlyosabb csapásokat mért az Isten és a Megváltótól 
tanuljunk tűrni és megbocsátani. 
 Én nem tehettem másként, mint ahogy tettem, én vagyok a hibás, apám és emberei ártatlanok. 
Csak ezt kívántam elmondani. 
 Mátyás, az igazságos, mit tehetett egyebet, mint hogy a derék leány apját nem bántotta, 
kárpótlásul neki ajándékozta Árva várát. Katinkát pedig, a szép várkisasszonyt, a király egyik vitéze 
Thurzó István vezette  nemsokára oltárhoz. 
 Péter érsek száműzetésben halt meg, még mielőtt a jószívű király  visszahívhatta volna. 
 

    A történelmi legendát kiásta és  
az olvasókhoz eljuttatta Taar Erzsébet. 

 
Egészség, természegyógyászat                              Összeállította: Taar Erzsébet 
 

Az ősz gyógynövénye a galagonya 
 

 A napfényes őszi napokon érdemes kisétálni erdős-
bokros tájékra. Az ősz ragyogó színeit gazdagítja a még zöld 
levelek között pirosló galagonyabogyó. Zöld levelei 
szőlőlevélhez hasonlóan szabdaltak, csak jóval apróbbak, 
tavasszal hófehér virágai gyönyörködtetnek. Ősszel pedig a 
piros termést gyűjtjük. 
 A természet  a szív és az érrendszer gyógyítására 
alkotta meg. 
 Tavasszal levelét és virágját, ősszel pedig piros 

termését gyűjtjük. Természetgyógyászati készítmények fogyasztása ajánlott, de vidéken élő 
ember megtalálja eredeti állapotában az őt környező természetben. 
 Fogyasztása   a szív és érrendszer erősítésére ajánlott. Most begyűjthetjük és télen tea 
formájában használhatjuk idősek és fiatalok egyaránt.  
 Nyugtató hatású, javítja  a szív oxigénellátását is. Természetesen orvoshoz kell fordulni 
szívpanaszok esetén, de enyhébb problémák kezelésére és megelőzésére ez a gyógynövény 
kiváló. 
Természetesen be kell illeszteni a természetközeli étrendbe, azaz sok zöldség, vegyszermentes, 
természetes ételek, megfelelő mozgás. 
 Kiváló a teája, vagy a kivonata magas koleszetrinszint, vérzsír, magas vérnyomás 
esetén. Bármeddig fogyasztható, mellékhatása nincs, sőt hasznos hosszú távon a fogyasztása. 
 Támogatja a szív munkáját, erősíti  a szívizomzatot, javítja  a teljesítményt, stabilizálja a 
szívritmust, a koszorúereknek jobb lesz  a vérellátása és mivel nyugtat, sokkal eredményesebb a 
pihenés. 
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Mezőgazdaság 

  
Rövidülnek a napok, hosszabbak az éjszakák, bár dér még nem volt, de este hűvösödik a 

levegő. 
 A szabadban tartott növényeknél igyekszünk betakarítani a termést az éjszakai fagyokra  is 
számítva. Akinek még éretlen paradicsom van a kertjében, ládába  szedjük, gyermekláncfüvet  teszünk 
közé, hogy pirosodjon. 
 A érett sütőtök édesebb lesz dér után. A növények többségét pihentetjük tavaszig. Kevés vizet 
kapjanak egyéb tápanyagot nem. Cserepekbe tehetünk néhány fűszernövényt, snidlinghagymát, 
citromfüvet, rozmaringot, vetünk petrezselymet. 
 Mélyhűtőbe  kerül a kapor, zsálya, borsikafű. 
 Helyet készítünk a szabadból bekerülő növényeknek. El lehet ültetni a tulipánhagymákat. A 
jácinthagymát cserépbe tehetjük. A régi földet cseréljük ki a cserepes virágoknál. 
 A nagy kultúrákban zajlik a szüret, a kukoricaszedés, a zöldségek felásása. 
 Figyeljünk a zöldségeknél a hibátlan növények begyűjtésére. 
 Használjuk ki  az indiánnyárt és még napozhatunk, kirándulhatunk. De a kerti  és a mezei 
munka  is helyettesítheti ezeket az ajánlatokat. 
 Készüljünk fel alaposan a télre testileg-lelkileg, hogy egészségben  várhassuk  a természet 
ébredését, a tavaszt. 
Ezt kívánja minden olvasónak Taar László. 

 
 

RMDSZ  KAMPÁNYINDÍTÓ PROGRAM  ÉRSEMJÉNBEN 
 
November 7-én Cseke Attila szenátorjelölt együtt tapsolt a helybéliekkel a Szigligeti Társulat 

tagjai által előadott kabaréjeleneteken. A lassan szokásossá váló locsolóátadás is helyet kapott a műsor 
előtt: Cseke Attila ismételten gratulált Balazsi József polgármesternek a község szépítéséhez 
fejlesztéséhez, majd a jó gazdának szóló kívánságokkal együtt nyújtotta át a tulipános locsolót. 

 
                A tulipános locsoló átadása                             Kiss Csaba  a nagyváradi Szigligeti Ede 
                                                                                                            Társulat színművésze 
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Fizetett hirdetés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újszülöttek: 
Boros Renáta Ibolya 
Balog Bernadett 
Balog Raul 
Farcas István Giani 
Cservák Annamária 
Gardan Laura Adriana 
Balog Krisztofer 
Munkácsi Márk 
Szántó Anett Melánia 
Kovács Glória Erika 
Robotin Vanessa 
Zöld Milán 
Nagy Sándor Dominik 
Nagy Erik György 
Mészáros Denis Gabriel 
Venkli Patricia 
Soimusan Viktoria-Erika 
Horváth Jázmin-Nikolett 
Cutitar Denisa-Mihaela 
Bakró József 

Gratulálunk! 
 
Halottaink: 
Balázs Ottó   élt 31 évet 
Duma Floare  élt 73 évet 
Sas Erzsébet  élt 83 évet 
Haimana Stefan  élt 86 évet 
Sorban Gheorghe élt 61 évet 
Deák Juliánna  élt 87 évet 
Breban Gheorghe élt 56 évet 
Murin Margit  élt 58 évet 
                                  Nyugodjanak békében 

 
 
Házasságot kötöttek: 
Suciu Teodor-Ionel és Zohorák Anikó 
Dankó János és Czifra Nóra 
Gazsi Lajos-Róbert és Székely Mária 
Farkas Rémusz-Csabi és Mondrut Ibolya 
Vincze József és Szilágyi Annamária 
Zohorák Zsolt és Szilágyi Beáta 
Szilágyi Tamás és Rézműves Szeréna 
                  Sok boldogságot kívánunk! 
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Együtt, tovább 
2008. November 30-án szavazzon az RMDSZ jelöltjeire! 

Több szavazat a körzetben- 

több képviselő a megyében- 

több magyar a parlamentben. 


