Jelige:
„Légy állhatatos a keresztény hitben, harag, kevélység, irigység
távol legyenek tőled; hallgass az idősebbek, bölcsebbek tanácsára;
imádkozz buzgón, légy kegyes, könyörületes és erényes. Igyekezz
megtartani atyád parancsait, mert ha azokat megveted, nem lehetsz barátja sem Istennek,. sem az embereknek”.

A TARTALOMBÓL
Hajdúnánáson járt az Ezüstperje néptánccsoport . Az érsemjéni néptáncosok
ismét felléptek „A Nánási Vásártéren”
elnevezésű programon (2. oldal).

Szent István intelmei Imre herceghez

A XII. Érsemjéni Falunap programtervezete
Augusztus 21 – Szombat 10:00 Labdarúgó mérkőzések – Sportcsarnok
17:00 Néptáncgála – Népkert (érsemjéni Ezüstperje, érmihályfalvi
Nyíló Akác és a Holtma-ros néptáncegyüttesek )
20:00 Karaoke show – Népkert 22:00 INSECT koncert – Népkert
23:00 Disco – Népkert

Álmosdon versenyeztek a semjéni önkéntes tűzoltók. Barátságos hangulatú,
nemzetközi versenyen vettek részt
Érsemjén önkéntes tűzoltói (4. oldal).

Augusztus 22 – Vasárnap –
`8:00 Lovas hívogató
9:00 Ünnepi felvonulás
10:00 A XII. Érsemjéni Falunapok köszöntése – Népkert
- ökumenikus istentisztelet
- A helyi óvoda és ANL lakások avató ünnepsége
12:00 Kazinczy Ferenc emlékünnepség és koszorúzás - Emlékpark
- Borsi Imre Lóránt Isten tervez, ember végez című verseskötetének bemutatója – Fráter Lóránd Művelődési Otthon
- Az „Érsemjéntől Széphalomig - Kazinczy emlékhelyek nyomában” című kiállítás megnyitója
Ebédszünet
16:00 Fúvósok koncertje – Népkert
17:00 Táncos varázs – az érsemjéni gyermekcsoportok táncos műsorai – Népkert
19:00 Tini Dance Center – Székelyhíd – Népkert
20:00 Örökzöld slágerek a Szigligeti Társulat színművészeinek elő
adásában
21:00 Sztárvendég: MC HAWER ÉS A TEKNŐ – Népkert
22:00 Mohácsi Brigitta koncert
23:00 Disco
24:00 Tűzijáték
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

80 éve hunyt el Fráter Lóránd. Fráter
Lóránd halálának 80. évfordulóján cikksorozatban emlékezünk meg a híres nótaszerzőről (6. oldal).

Nyugdíjba vonult az érsemjéni iskola
igazgatónője. Több mit 20 év munka után
nyugdíjba ment Pásztor Ilona, az
érsemjéni iskola igazgatónője (9. oldal).
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Hagyományos rendezvények, hagyományos fellépői
Az Ezüstperje néptánccsoport fellépéseinek
időszaka újra elkezdődött,
mégpedig májusban a
szomszéd település,
Érmihályfalva meghívásának téve eleget. A XVIII.
Nyíló Akác Napok programjai sajnos a zord időjárás szempontjából nem
kedveztek sem a szervezőknek, sem pedig a fellépőknek. Csoportunk, valamint
a s z o m b a t d é lu t án i
néptáncgála további fellépői rövidített programmal
léptek fel a főtéren felállított szabadtéri színpadon.
Június 5-én, testvértelepülésünkre Bagamérba utaztunk, ahol a
bagaméri Kör Hagyományőrző Közössége által szervezett
Ablak Európára
elnevezésű programban
vettünk részt. Csoportunk
mezőségi táncokkal, míg
községünk énekesei, Venkli
István és Geszti László nótacsokrokkal szórakoztatták
a helybeli szervezőket és a
meghívott vendégeket. A
rendezvény egyik jelentős
része a környezeti, természeti szépségekből, valamint a tárgyi emlékekből
összeállított kiállítás megnyitója volt, melyen
bagaméri amatőr alkotók
kézműves termékeit, gyűjteményeit csodálhatták meg
az érdeklődők. A rendezvény résztvevői bizony jó
szájízzel tértek haza, hisz a
program részeként szerepelt az Ízes hagyományok
Bagamérban elnevezésű
étel kiállítás is, melyeket
nemcsak nézegetni, hanem
kóstolgatni is lehetett.
Június 25-26.-án
csoportunk immár harmadik alkalommal látogatott
el Hajdúnánásra, ahol a
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ XIX. alka2

lommal rendezte meg a
hagyományos „Nánási Vásártéren” nevű népművészeti vásárát, melyet kiegészített ezúttal a III. Kárpát
– Medencei Ifjúsági Néptánc Találkozóval, és a IV.
Öhönfőző Versennyel. Az
esti órában kezdődő
néptánctalálkozó nyitó beszédét Szólláth Tibor Országgyűlési képviselőtől
halhattuk, aki szerint: „A
hagyománynak számító
néptánctalálkozók célja,
hogy elődeink párolgásnak
indult kultúráját átvetítse a
mai gyerekekbe, akik ezáltal tovább ápolhatják hagyományainkat. A Kárpátmedencei Néptánc Találkozóra érkező csoportok pedig jó hírünket vihetik haza
ezután a vidám, hangulatos
táncest után”.
Fellépő csoportok voltak Nagybecskerekről,
Jászapátiból, Jászberényből, Békéscsabáról, Újtikosról, Nyíregyházáról,
Nagyivánról, valamint
meghívott fellépők voltak
Ezüstperje-, és az
érmihályfalvi Nyíló Akác
néptánccsoport tagjai.
Sajnos a kedvezőtlen
időjárás miatt kevés érdeklődőt vonzott az esti órában
megkezdett néptáncgála, de

aki ott volt az biztosan nem
bánta meg, hiszen megcsodálhatta a magyarországi
valamint az erdélyi néptánc
kultúrának, népviseletének
sokszínűségét.
A vacsorát követő, szabadtéren megrendezett
moldvai táncház része volt
a Szent Iván Éji Tűzugrás
is, melyet hatalmas ujjongások közepette próbáltak
ki a jelenlévő fiatal táncosok. A csoportok másnapi
fellépése, mely a strand
területén felállított szabadtéri színpadon lett volna,
sajnos az eső miatt elmaradt, így a táncosok már a
kora délutáni órákban hazautaztak.
A Szent Iván éj Szent
Iván napjának előestéje,
azaz a június 23-ról 24-re
virradó éjszaka. A kereszténység előtti időkből
származó hagyomány szerint ez a nyári napforduló
ünnepe. A szerelem, a termékenység és a megtisztulás éjszakája ez, mikor
örömtüzek lángolnak fel a
világ minden táján.
Tűzugrás
A szerelmesek ezen az
éjszakán szoktak tüzet
ugrani, ezzel erősítvén
meg kapcsolatukat. Egyes
országokban ezt a szer-

tartást nevezték Boszorkányesküvőnek. Ezt a
szertartást ti is elvégezhetitek az otthonotokban.
Tegyetek le a földre egy sorba annyi gyertyát, ahány éves vagy hónapos (esetleg hetes vagy
napos) a kapcsolatotok,
éjfél előtt pár perccel
gyújtsátok meg a gyertyákat, majd pontban éjfélkor fogjátok meg egymás
kezét és ugorjátok át a
lángokat. A legjobb teamécseseket használni ehhez a varázslathoz, mert
kis lánggal égnek és még
akkor sem okoznak nagy
kárt, ha valamelyiketek
felrúgja. Azonban érdemes vigyázni, hogy ne érjen bele a lábatok, mert
akinek a lába érinti a lángokat az megcsalja a párját.
A tűzugráshoz a hagyomány szerint zöld és
arany színbe öltöztek a
párok, a hölgyek vadvirágból font koszorút viseltek, a férfiak pedig smaragd, jáde, tigrisszem
vagy lapis lazuli talizmánt
tettek a nyakukba.
Ezzel a szertartással mágikus szinten erősítitek meg kapcsolatotokat, majdnem

Az Ezüstperje néptánccsoport kalotaszegi tánc közben.

3

teljesen ugyanaz a hatása
mint egy szerelmi kötésnek. Bizonyos esetben
még erősebb is lehet egy
kötésnél, hiszen együtt
hajtjátok végre, közösen
nyilvánítjátok ki egymás
iránti elkötelezettségeteket, szerelmeteket, így egy
igen erős mágikus kapocs
jön létre közöttetek.

toknak mutathattuk be tánctudásunkat.
Másnap, július 4.én már igazi nyári melegben utazhattunk a VIII.
Partiumi Néptánc—
találkozóra Micskére, ahol
mintegy 150-200 táncos
ifjú és gyerek ropta együtt a
táncot a már jól ismert szatmári muzsikára. A hatal-

Az érsemjéni aratóbrigád tagjai verseny közben
A tűzugrást tisztító szertartásként is szokás
alkalmazni, de ehhez igazi, szabadtéri tűzre van
szükség. Szintén zöldbe és
aranyba kell öltözni hozzá
és ugyanúgy éjfélkor kell
átugrani a lángokat, de
egyedül. A hagyomány
szerint a lángok megtörik
az átkot és rontást, elűzik
a negatív energiákat és
védelmet nyújtanak a
szemmel verés ellen.
Persze ehhez a
szertartáshoz nem hatalmas lánggal lobogó máglyát használtak, hanem
apró tüzeket, amiket
könnyedén át lehet lépni.
Július 3.-án már
kedvezett az időjárás a
csoport fellépéséhez, hiszen
kellemes napsütésben utazhattunk határon túlra, Álmosd községbe. Itt nem
fesztivál, nem is falunapi
program részeként léphettünk fel, hanem az álmosdi
nemzetközi megyei tűzoltóversenyen résztvevő csapa3

mas hangulatú, közös nyitótánc után Népviseletek
parádéja címmel felvonulás kezdődött, mely a jelenlévő csoportok Micske főteréről a helyi iskola udvarán felállított szabadtéri
színpadig való vonulásából
állt. Itt aztán minden résztvevő csoport egy vagy több

rát Kör által megszervezett
III. Arató fesztiválnak, ahol
a délutáni kulturális programok előtt aratóversenyre is
sor került, köszöntve ezzel
az idei aratás kezdetét.
A helyi lelkipásztor
áldásával, aratódalokat énekelve vonultak a fesztivál
versenyzői és az érdeklődők a Szabadidő Központ-

Itt már a babérokat aratják
ból a Puszta dűlői búzatáblához, az aratóverseny
helyszínére. A versenyzők
között ott voltak az
érsemjéni Ezüstperje néptánccsoport tagjai is, akik
első alkalommal vettek
részt a fesztiválon.
A paraszti világ
máig legszebb nyári mun-

A néphagyomány szerint
Vid napján a búza abbahagyja
a növekedést, Péter-Pálkor
megszakad a töve, e naptól már
csak érik, kezdődhet az aratás,
ha az időjárás kegyes az
aratókhoz.
tánckoreográfia előadásával
mutathatta meg a csapat
felkészültségét.
Július 10-én Földesen kedvezett az időjárás a
Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ és
a Balásházy János Kertba-

rendre, majd a marokszedő
fakampóval és sarlóval
szedte fel a gabona szálakat, melyeket az előre kiterített szalmakötelekre fektette a kévekötő, végül az
elkészült kévéket keresztbe
rakta. Nos, ha táncolni kellett volna a búzamező közepén, biztosan nagyobb
sikerélménye lett volna a

kájában háromfős arató
brigádok vetélkedtek. Az
érsemjéni csapatot ifj. Szabó Imre, Gazsi Csaba és
Kereszturi Mária, a néptánccsoport veterán tagjai
képviselték. Az aranyló
őszi búzát a kaszás vágta

benevezett táncosoknak,
mert sajnos helyezést nem
értek el, de azért a dicséret
nekik is kijutott. Gyakorlatilag nem volt idő felkészülni a megmérettetésre,
az elméleti képzés pedig
melyet Csiri Irma néni (84
éves, érsemjéni lakos) nagy
lelkesedéssel tartott nekik
elutazásuk előtt sajnos kevés volt a helyezéshez.
A délután folyamán
a gyógyfürdőzés mellett
népi kismesterek bemutatója és kirakodó vásár, táncos, zenés műsorok várták
a fesztiválra látogatókat.
Műsort adott Erdélyből
Székelyhíd Férfikórusa és
itt már büszkén elmondhatjuk, hogy Érsemjén aratta a
babérokat, hiszen az Ezüstperje Néptánccsoport tánckoreográfiáinak sikerét
nagy tapssal jutalmazták a
fesztivál látogatói.
Sütő Szabolcs és
Sütő Judit
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Önkéntes lánglovagok versenye
Július 4-én, Álmosdon nagyszabású nemzetközi tűzoltóversenyen vett részt az
Érsemjéni önkéntes tűzoltó csapat.
oltók szövetsége.
A kétnapos
rendezvényen
mintegy 270 tűzoltó vett részt. A benevezett csapatok
többsége magyarországi településekről
érkezett,
míg az Érmelléket
négy csapat képviselte: egy hivatásos
csapat Székelyhídról, az önkéntesek
Az érsemjéni csapat egy része.
Szentjobbról,
A versenyt az Álmosdi Tűz- Bihardiószegről és Érsemjénből éroltó-egyesület megalakulásának 120. keztek. A verseny első napján a jövő
évfordulója alkalmából szervezte meg ígéretes lánglovagjai, tehát az ifjúság
Álmosd község Polgármesteri Hivata- míg másnap a felnőtt önkéntes tűzoltó
la és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, csapatok mérhették össze felkészültvalamint a Hajdú-Bihar Megyei Tűz- ségüket és gyorsaságukat.

A staféta és motorosfecskendős próbák összesített eredményeként a legügyesebbek és a leggyorsabbaknak a kabaiak bizonyultak, a második helyezést a bárándiak
szerezték meg, míg a dobogó harmadik fokára az álmosdi és a bihartordai
önkéntesek állhattak. Az Érmellék
legeredményesebb csapatának az
érsemjéniek bizonyultak, míg a stafétavetélkedőben a székelyhídi hivatásos tűzoltók érték el a legjobb időeredményt.
Az érsemjéni önkéntes tűzoltó csapat tagjai: Litus György, Gali
András, Csányi Norbert, Kécz Levente, Szőke Miklós, Horváth György,
Újfalusi Dorel.
A verseny egy nagy közös
lakomával zárult.

Mentsük a nyári ízeket
Mikor tele van a
kertünk vagy éppen a piac
sokféle gyümölccsel, zöldséggel hajlamosak vagyunk
azt hinni, hogy ez örökre
így lesz. Sajnos hamar elrepül a nyár, ezért ajánlatos
már most gondolni kamránk feltöltésére. A gyümölcsöket is és a zöldségeket is többféleképpen tehetjük el télire. Így cukrozott
gyümölcsként, ezzel a házi
készítésű finomsággal nagy
sikerünk lehet télen. Továbbá tehetünk el befőzéssel, lekvárként és le is fagyaszthatjuk.
Azért néhány
szempontot nem árt figyelembe vennünk, mielőtt
rászánjuk magunkat a befőzésre.
Tisztázzuk, hogy
milyen céllal főzünk be. Ha
csak az a célunk, hogy télen legyen néhány üveg
házi befőttünk, akkor nyu4

godtan fogjunk hozzá. Ez a
munka még örömet is fog
szerezni és az eredménynek
is jobban fogunk örülni.
Viszont, ha nagyobb menynyiséget kívánunk befőzni,
akkor készüljünk fel arra,
hogy ez időigényes és a
segítség is jól jön.
Ne bonyolítsuk túl
a dolgot! A lényeg hogy
hibátlan alapanyagunk legyen és azokat tiszta, légmentesen zárható üvegekbe
rakjuk. A többit a receptből
kiolvashatjuk és tartósítókkal, cukorral könnyen megvalósíthatjuk.
Csak annyit és
olyat főzzünk be, aminek
úgy gondoljuk, hasznát
tudjuk venni. Amennyit
valóban elfogyasztunk, felhasználunk sütésnél—
főzésnél.
Fél adagot is készíthetünk a megadott receptből vagy ha többet ké-

szítettünk, el is ajándékozhatjuk. Gondoljuk végig,
mennyi befőttet tudunk
hűvös helyen tárolni. Nem
minden lakásban van kamra, vagy ha igen, mennyire
nagy.
A befőzni szánt
alapanyagot frissen, mielőbb el kell készíteni. Ha
már beszereztük, vagy
megtermett a kertben, akkor haladéktalanul végezzük el a munkát. Idejében
készítsük elő az üvegeket, a
cukrot, az ecetet, fűszereket
és tartósítószereket.
Ne feledjük, nemcsak a szokásos lekvárokat
és savanyúságokat, hanem
különlegesebbeket is készíthetünk, amelyeket valóban büszkén tálalhatunk a
családnak. Egy-egy alaprecepten a rendelkezésünkre
álló hozzávalókkal ízlésünk
szerint nyugodtan módosíthatunk. Íme egy nem szok-

ványos lekvár receptje.
Sárgarépalekvár:
Hozzávalók: 1 kg
sárgarépa, 4 db. citrom leve, 2 db. citrom héja, 1 kg
porcukor, 12 db. keserűmandula.
A sárgarépát megtisztítjuk és lereszeljük.
Lábasba tesszük és annyi
vizet öntünk rá, amennyi
ellepi. Lassú tűzön egészen
puhára főzzük.
A mandulát a héjával együtt megreszeljük és
a többi hozzávalóval együtt
a sárgarépához tesszük és
gyengén összefőzzük. Belekeverhetünk 4 evőkanál
rumot is (nem kötelező) és
forrón üvegekbe töltjük.
Lezárjuk, majd fejre állítva
szárazon kigőzöljük.

Varga Piroska ny.
tanítónő
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Mese a bölcs pásztorfiúról.
Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből.
Ostoba mendemonda, semmi más – jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte.
Hanem az udvarbéliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a fiút. –
Három kérdést adok fel neked – mondta. – Ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz
lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz! – Uram királyom, állom a próbát – felelte a fiú.
Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király
föltette az első kérdést:
– Mondd meg nékem, hány csepp víz van a tengerben!
– Uram királyom – felelte a fiú –, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak
több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne.
– Rendben van – mondta a király –, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is.
Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen?
– Uram királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papirost. Hozták a király tollnokai máris a papirost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú
azonban semmit nem számolt, hanem fogta a papirost, és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással,
átnyújtotta a papírlapot a királynak.
– Annyi csillag van az égen,
ahány pont a papíron, csak össze
kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tollnokok képe is;
megijedtek, hogy a király még
utóbb velük számláltatja meg a
pontocskákat. A királynak pedig
egyre jobban megtetszett a talpraesett pásztorfiú. Már egészen
kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést:
– Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökkévalóság. A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt:
– Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánt-hegy, akkora, hogy belefárad az ember, mire körüljárja. Arra a hegyre minden századik esztendőben leszáll
egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész
hegy elkopik ettől, akkorra telik
le az első másodperc az örökkévalóságból.
– Jól van – mondta a király –,
megálltad a próbát, egy bölcs
sem felelhetett volna különbül.
Mától fogva itt lesz a lakásod a
palotámban, és ezennel országSegíts a kisegérnek elvilág előtt fiammá fogadlak.
Jakob Grimm és Wilhelm
jutni a sajthoz!
Grimm
5
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Nyolcvan éve némult el az Érmellék pacsirtája
Emlékezés Fráter Lórándra, halálának 80. évfordulóján.
Ki
is
volt
Ő?
Az
érsemjénieknek Fráter „naccságos
úr”, a kortársak nagy részének a
„Nótáskapitány”, a szakértők számára a magyar dalművészet egyik
legkiemelkedőbb alakja. „Fráter
Lóránd egy darab tipikus magyarság, egy darab író, egy darab művész, egy darab muzsikus és egy igen
nagy darab magyaros jókedv „ írja
róla Rákosi Jenő a Genere Kuli előszavában.
1872 januárjában született
Érsemjénben a Nótáskapitány néven
ismert dalszerző, Fráter Lóránd. Apja,
Fráter Béla (I), az ősi nemesi Fráter
család sarja, akik nemesi mivoltukat a
XIII. századból származtatják, a Dobra nemzetségből. A háborúk és éhínségek idején a Dobra család rendkívül
emberséges módon viseltetett a nyomorban vergődő emberekkel szemben, ezért az elesettek, éhínséggel
küszködők felruházták őket az
„Utjessenith”
ragadványnévvel,
amely vigasztalót, enyhítőt jelent. Az
Utjessenith (vagy Utjesenich) család
a magyar történelemben, Utjesnich
György történelem formáló tevékenysége révén, vált ismertté. Pályafutását
apródként kezdte Corvin János mellett, aki Corvin Mátyás törvénytelen
fia volt. Corvin János halála után,
mint nemes apród Szapolyai János
udvarába került. Onnan a Pálos rendbe lépett. Szerzetesként a neve Frater
Georgicus, azaz György testvér. A
szerzetesi pályája gyors és szépen
ívelő. Először a rend sajóládi apát
ura, később nagyváradi püspök, végül
bíbornok. Hosszú időn át Szapolyai
János teljhatalmú tanácsadója, ennek
halála után kiskorú fiának, János
Zsigmondnak gyámja és Erdély kormányzója. Mindezen funkciók betöltésekor, leveleit, az általa kiadott rendeleteket, valamint okiratokat Frater
Georgicus néven szignálta, aminek
következtében a ragadványnév átvette
a családnév szerepét. 1551-ben az
Alvinc-i kastélyában meggyilkolták.
Unokatestvére, aki szintén az
Utjesenich György nevet viseli, 1526ban a mohácsi csatában hősi halált
6

halt és fiát Pált a szerzetes nagybácsi
neveltette fel, örökölvén tőle a Fráter
nevet is. A tőle származó utódok
mind a Fráter nevet viselik családnévként.
A leghíresebb Fráterek közül,
szeretnék megemlíteni egy néhányat.
Fráter István (I), Bocskai várkapitánya Szent-Jobbon, később Bocskai
titkára, majd 1617-ben Bethlen Gábor
ítélőmestere. Fiát, Fráter Pált (II), II.
Rákóczi György kinevezte a hajdúk
főkapitányává. Fráter Pálnak (II) fia
Fráter István (II.) Huszt várának kapitánya, de ugyanakkor érsemjéni földesúr, aki 1693-ban harangot adományoz az érsemjeni református egyházközségnek. A Fráter-család Egyesülete által l940-ben kiadott „IPPI,

magyar nemzetségből, az Aba nemből származtak, s nevüket a Heves
megyei Réde helységtől vették.
Rhédey Júlia nagynénje Mary Teck
hercegnőnek, aki V. György angol
királynak a felesége, tehát Anglia
királynéja. Rhédey Júlia gyermekei
pedig harmadfokon unokatestvérei
voltak Mary királynénak. Fráter Béla
(I) és Rhédey Júlia házasságából kilenc gyermek született: Zoltán
(1856), Gabriella (1857), Tamás
(1859), Emma (1861), Polin (1863),
Kata (1868), Béla (1870), Lóránd
(1872), Ernő (1873).
Fráter Lóránd iskolai tanulmányait Érsemjénben kezdte, a templom mellett álló iskolában, tanítóját
Kalmár Ignácnak hívták. Lórándot

Fráter Lóránd lányának, Boriskának esküvőjén.

ÉRKESERÜI,
BÉLMEZEI
ÉS
ROGOZI FRÁTER-CSALÁD LESZÁRMAZÁSI SORRENDJE című
kiadvány alapján, Fráter István (II)
minden ma élő Fráter közös őse és
általa vált Érsemjén a Fráterek ősi
fészkévé. Az Ő leszármazottai által
kötött házasságok révén kerültek
Érsemjénbe a Péchyek, a Bossányiak,
Krajnikok, Kölcseyek, Kazinczyak,
Szunyoghok, Szirmayak, Lovassok.
Talán kevesen tudják, hogy Kazinczy
Ferenc is anyai ágon Fráter leszármazott, éppen úgy, mint Kölcsey Ferenc.
Fráter Lóránd édesanyja,
Rhédey Julia grófnő, 1837 január 27.én született Disznajón. A Rhédeyek
az egyik leggyökeresebb Árpád-kori

szülei tíz esztendős korában a KrassóSzörény vármegyében lévő, nagyobbrészt német lakosságú Lugos város
római katolikus főgimnáziumába íratták be, ahol akkor már testvérbátyja,
Béla is tanult. Gimnáziumi tanulmányait a debreceni református gimnáziumba fejezte be. A középiskola elvégzése után, 1886 őszén a budapesti
honvéd Ludovika Akadémiára vették
fel. 1890 augusztus 18.-án, I. Ferenc
József király 60. születésnapján avatták címzetes őrmesterré.
Fráter Lóránd tizenöt évi
tényleges katonai szolgálatára és
helyőrségeire, illetve azok egymásutánjára vonatkozóan sok ellentétes
adat látott napvilágot.
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Nem nyújtanak e tekintetben
felvilágosítást „Genere Kuli” címen,
1927-ben kiadott bohókás, anekdotaszerű emlékezései sem. A nekrológok
és visszaemlékezésekkel ellentétben
tiszti szolgálatát nem Debrecenben,
hanem Aradon kezdte, a 3.honvéd

dése szempontjából is. Az erdélyi
előkelő társaság, mely tulajdonképpen itt ismerkedett meg vele, nagy
hatással volt rá. Erdélyben Ő nem
csak Fráter Lóránd volt, nem csak
nótás, mulatós fiú, de Rhédey Júlia
grófnő fia is, akinek rokonsága éppen
Marosvásárhely
környékén
volt
birtokos. A főúri,
erdélyi
társaság
szeretettel fogadta,
és invitálta egyik
kastélyból a másikba, főleg farsang és az őszi
vadászatok idején.
Lóránd könnyen
hevülő, szerelmetes
természetű
ember volt és ezt
nem is tagadja le.
Fráter Lóránd, felesége, Eugénia és lányuk, Borbála.
Inkább ábrándozó
huszárezrednél hadapród őrmester- szerelmes volt, mint gyötrődő. „A
ként. Ezredét az 1890-1891 év fordu- lelke folyton álomvilágban járt, bódílóján Szegedre helyezték át. 1891 tóan mélabús érzések között repdesett
november elsejével előléptették had- mindig, melynek nyomán sem fájdanaggyá. Szegedi szolgálata idején, a lom, sem boldogság nem járt. Boldog
fiatal Lórándot, már hegedűjéről és sosem volt szegény, mert ahhoz, hogy
mulatozásairól ismerték. 1894-1895- boldogok legyünk, szenvedéseinknek
ben a kassai honvéd huszárezredben is kell lenni...” vallja meg életfilozószolgált. 1895 november 1-től főhad- fiáját a Genere Kuli című művében.
naggyá léptették elő. Az 1896 év ele- Ezekből a hangulatokból születtek a
jén kiadott Honvédségi Névkönyv szebbnél szebb magyar nótái.
már a 9. honvéd huszárezred állomá- Zenei tehetsége már zsenge gyereknyában levőnek tünteti fel. Az ezred korában megmutatkozott. Még nincs
törzse és második osztálya Marosvá- öt éves, amikor kukoricaszárból késárhelyen állomásozott, első osztálya szít magának hegedűt a cselédek gyeSzamosújváron. Sok szerető szív, rekeit utánozva. A szülők, élete ötöszerelmes kebel mond hálát annak a dik karácsonyára, gyermek hegedűvel
zordon generálisnak, aki Lórándot a ajándékozzák meg és Debrecenből
„Strafregimenthez” tette, a 9-es hu- hegedűtanárt is szerződtetnek mellé,
szárokhoz, mert sok magyar nótájá- Szathmári Sándor személyében. Még
nak a Szamos ás Maros adott életet. A első éves kis diák a lugosi gimnázitiszteket időnként cserélték a két gar- umban, amikor egy iskolai majális
nizonban. Egy időben huszárosztályá- alkalmával az egyik ismert nótát ideval Segesvárra helyezték ki, 60 kilo- gen dallamra énekelte. Mikor az igazméterre délre Marosvásárhelytől. gató, Billman Márton erre figyelmez1902-ben a Központi Lovas-iskola tette, így felelt: „Tudom igazgatóúr,
hallgatója volt Budapesten, ami tulaj- de én megpróbáltam más nótát csináldonképpen tiszti továbbképzés volt, ni hozzá”.
jövendő századparancsnokok számá- Balázs Árpád híres dalköltő l938-ban,
ra. Katonai karrierjét 1904-ben hagy- a Rádióban így emlékezik vissza műja fel, miután 1904 november elsején vészi megnyilvánulásaira: „Lóránd
megkapta a kapitányi rangot.
szinte magától tanult meg hegedülni,
Erdélyi szolgálata döntő volt s a helybeli cigányprímástól hallás
további életére, katonai pályáját ille- után tanult meg minden dalt. Tíz éves
tően és muzsikus lelkének kiteljese- korában már muzsikával mulattatja a
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családot. Iskolát csinált azzal, hogy
hegedült és hozzá énekelt is. A hegedűsök tudják a legjobban, milyen nehéz megosztott figyelemmel egyszerre
hegedülni és dalolni. Fráter Lóránd
még táncolt is hozzá, ha csárdásba
kezdett”.
Aligha van húsz éves, mikor
első magyar nótája az „Őszi rózsa,
fehér őszi rózsa...” közismertté válik
szinte az egész magyar honban. Íme,
hogy emlékezik vissza az első nótája
„születésére”, Szilágyi Ödön újságírónak adott riportjában: „Egyszer
Nógrád vármegye alispánja, Zalár
József írt egy verset – mondotta Fráter Lóránd - úgy hajnaltájban, egy
mulatozás vége felé, mikor már csak
ketten maradtunk az asztal felett. Elolvastam és nagyon megtetszett. Valahogy úgy éreztem, hogy az én életemről szól. Reggel mikor haza mentem már dúdoltam is hozzá a zenét.
Így született meg az első szerzeményem az „Őszi rózsa”. Nagyon szégyelltem magam, hogy zeneszerző lett
belőlem és dugdostam mindenki elől.
Ha azonban el voltam keseredve, bizony elénekelgettem egy párszor. Két
hónap múlva arra ébredtem, hogy az
egész ország énekli”. Az csak természetes, hogy az első siker után egyremásra születnek a nótái és hírneve is
egyre nagyobb. A hivatalos zene- és
művészvilág számára – mint Herczeg
Ferenc írja – Jászai Mari fedezte fel
Kolozsváron. 1901 januárjában a
„Pesti Napló” egyik újságírója meginterjúvolta Jászai Marit kolozsvári
vendégszerepléséről. Az akkor már
51 éves művésznő szeme felcsillant:
„Ah, Kolozsvár, Ott érdemes
játszani. És micsoda társaság van
ott... Hallottam ott egy fiatalembert
egy négyszeres predikátumú huszárfőhadnagyot, aki úgy énekelte a klaszszikusokat és magyart, - hogy megríkatott az adta katonája. És csoda szépen hegedül, zongorázik. Valóságos
virtuóz, aki öt esztendős korában az
anyja cipője talpára húrokat kötött és
azon próbált játszani..”
Ciorba Terézia
(folytatás a következő számban)
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A tatárjárás
II. Endre halála
után idősebbik fia IV.
Béla lett a király (12351270). Ebben az időben
a hunok szörnyű áradatához hasonlóan megindultak a mongolok és tatárok, s egyéb ázsiai népek
nagy serege. Egyetlen
földi istenük Dzsingisz
kán volt. Hadaikkal végigpusztították Ázsia
nagy részét, ellenállás
nélkül törtek be Európába.
A rettenetes csapás nem érte váratlanul
Magyarországot. A vészes áradat már a XIII.
század elején megindult.
IV. Béla trónra lépésekor
az áradat indítója Dzsingisz kán már nem is élt.
Halála azonban nem állította meg hódító útjában
a hömpölygő áradatot.
Már II. Endre négy szerzetest küldött Ázsiába, az
őshazába, hogy hívják
haza az ott maradt testvéreket, s egyben nézzenek
körül, mi igaz a rémítő
népvándorlás híréből. A
szerzetesek közül csak
egy, Ottó tért vissza. Ő
megtalálta a magyarok
testvéreit és megerősítette a közeledő veszedelem
hírét is. IV. Béla is küldött négy szerzetest az
őshazába, de ezek közül
is csak egy, Julián jutott
el addig. Kettőt visszatérített a tatároktól való
rémület, egy meghalt útközben. Ez Gellért szerzetes volt. Mire Julián az
őshazába ért, a magyar
testvérek már ott harcoltak a tatárokkal. Julián
sietett haza a szörnyű hírrel, hogy jön a tatár. Ak8

kor már Batu kán be is
tört a mai Oroszország
területére. A kunoknak
sikerült egy pillanatra
megállítaniuk, de nem
bírtak a tenger néppel.
Királyuk, Kuten Magyarországtól kért menedéket
maga és népe számára.
Béla szívesen fogadta a
menekülő népet és a nagy
Alföldre telepítette le a
vad, nomád népet. Boszszúságot okozott az átvonulásuk, bosszúságot a
letelepedésük. Törvényt
nem ismertek, tulajdonjogot nem tiszteltek, loptak,
raboltak, erőszakoskodtak. Lassan vége szakadt
a békétlenkedésnek, a
király különböző vármegyékben szállásolta el
őket.
Jött, valóban jött
a tatár. Hirdették jövetelüket a menekülők. 1241-

ben a király Budára hívta
az egyházi és világi főurakat, Kutent is tanácskozásra, de ekkor már
nyíltan vádolták a kunokat a tatárokkal való titkos megegyezéssel. A
nép oly fenyegetően viselkedett, hogy Kuten ki
sem mert mozdulni pesti
szállásáról, őrséget kellett
mellé rendelni. A tanácskozás közben megérkezett Dénes nádor, aki a
vereckei szorost védte,
azzal a hírrel, hogy Batukán serege az ő csapatát
tönkreverte, ő maga alig
tudott megmenekülni néhányadmagával. Ez volt
1241 március 12-én és
már március 15-én a tatár
sereg előcsapatai Pest
határán voltak. Égő faluk
jelezték érkezésüket. Hamuvá égett Vác városa, s
a váci püspök, Ugrin ér-

Tatár lovas roham.

sek, megütközve egy tatárcsapattal, menekült
Pestre.
A főurak ahelyett,
hogy a kunok vitézségét
felhasználták volna a tatárcsorda ellen, inkább
felbőszítették a népet ellenük. Amikor a tatárok
betörtek Pestre, megrohanták Kuten házát, őt és
embereit felkoncolták.
Közben a kunok már útban voltak Buda felé, jöttek segíteni a magyaroknak. Útközben meghallották, hogy királyukkal
mi történt, visszafordultak nagy haraggal és
most már csakugyan szövetségre léptek a tatárokkal. Ők is égettek, raboltak, gyilkolták a magyar
népet és így vonultak ki
Bulgáriába.
Lejegyezte:
Varga József, ny. tanító
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Két évtized margójára

20 évi aktivitás után nyugdíjba vonul a semjéni iskola igazgatónője, Pásztor Ilona. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele a elmúlt két évtizedről

A semjéni iskola felújítása (2007) egyike a legnagyobb eredményeknek.

Talán kimondani is sok azt,
hogy mit jelent 33 évnyi munka egy
helyen, egyetlen intézményen belül.
20 évnyi munka egy olyan közösség élén, ahol a jövő nemzedékét
tanítják és nevelik, a tudományokra, a műveltségre, a helyes és megfelelő viselkedésre, az emberségre,
a tisztességre, a becsületességre, a
helytállásra, a talpraesettségre, hiszen ezek azok a nagyon fontos tulajdonságok, melyek nélkül az életben bizony nem sokra megyünk.
20 évnyi munka egy olyan
közösség élén, ahol a mindennapi
munkával nem csak megfelelni kell,
hanem példát is kell tudni mutatni.
Példát mutatni nap mint nap a diákoknak, a kollegáknak, a frissen
diplomázott pedagógusoknak, akik
ugyan lehetnek felkészültek, de a
rutin hiányában talán még szívesen
elfogadják a tapasztaltabb pedagógusok jól bevált nevelési, oktatási
9

módszereit. Talán a folyamatos
képzések, a szakmai tanácsok, az
építő jellegű kritikák során sikerül
nekik is egy olyan kerek 20 évet
egy helyben megfelelni, mint ahogyan sikerült ezt Pásztor Ilonának,
itt szülőfalujában, Érsemjénben, a
Kazinczy Ferenc I-VIII. osztályos
iskola igazgatónőjének.
A napokban felkerestük őt,
hogy néhány szóban beszéljen a
pedagógusi pályájáról, igazgatónői
tisztségéről, tevékenységének fényesebb és árnyékosabb oldalairól
egyaránt.
Tudtuk, hogy nem otthon
kell keresnünk, mert bizony az iskolai szünidő, csak a gyerekeké, a
pedagógusoknak, sőt még a nyugdíjba vonulását váró Pásztor Ilona
igazgatónőnek is akad bőven tennivalója az iskolában.
Kérdéseinkre szívesen válaszolt. Az elmúlt 35 év emlékeit

idézve, hangjában érezhető, arcán
látható volt egy-egy időszak rossz
emlékként megmaradt nehézsége,
vagy a sikerek, jó eredmények
okozta boldogság, öröm.
1975-ben végzett a kolozsvári Babeş - Bólyai tanárképző főiskola biológia szakán. Tanári pályafu t ás á t a S z at má r me gye i
Tasnádszántón kezdte, biológiakémia tanárként. 1977 őszén kerül
haza szülőfalujába, Érsemjénbe,
ahol nemcsak tanárként, hanem tanítóként is kipróbálhatta magát, hiszen az 1986-87-es tanévben az
érsemjéni iskolához tartozó
feketefalusi iskolában is dolgozott.
1990.-ben, mint helyi címzetes tanár, kollegái bizalmat szavaznak neki, majd javasolták a helyi I-VIII Általános Iskola Igazgatói
tisztségének betöltésére, melyet
meg is kap és 2010.–ig betölt.
Bizony az elmúlt 20 év nagyon sok változást hozott. Korunk
fejlődése, az igények való állandó
megfelelés bizony rárakott néhány
ráncot az ő homlokára is. Optimista
emberek lévén tudjuk, hogy minden
rosszat csak jó követ, de azért kértük térjen ki részletesebben az elmúlt időszak nehézségeire is.
Volt néhány probléma,
amely évről évre visszatért és
ugyanakkor talán ezek voltak legsúlyosabbak is, mint például a tanügyi
reformok instabilitása, állandó változása, ezen változások nyomon
követése nap mint nap, a szinte
minden évben cserélődő, ingázó
pedagógus közösség problémája is
ide sorolható, de súlyos gond a
szakképzett pedagógusok hiánya,
vagy a községhez tartozó falvak
ingázó diákjainak a szállítási és
egyéb problémái. Nem kerülheti el
figyelmünket a nem megfelelő oktatási körülmények, az infrastruktúrabeli hiányosságok, az oktatási
segédeszközök hiányának problémája sem.
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
A helyi önkormányzattal
való sikeres kapcsolattartás és
együttműködésnek köszönhetően a
múltbeli problémák nagy részét
sikerült orvosolni, vagy teljesen
megoldani. Ezek a sikerélmények
mindenki számára kedvezőek voltak, hisz az oktatás eredményességét segítették elő és mindig erőt
adtak egy újabb feladat véghezviteléhez.
1997-ben többszöri próbálkozás után végre a helyi iskola
hivatalosan is felvehette Kazinczy
Ferenc, községünk nagy szülöttének nevét.
2007-ben a központi iskola
épülete egy felújítási munka folyamán teljesen megújult, úgy kívülről, mint belülről. Ennek eredményeként az iskola 4 tanteremmel
bővült, helyet kaptak olyan jellegű
termek, melyek az oktatás előmenetelét segítik, például dokumentációs és információs központ
(nem sok falusi iskola büszkélkedhet ilyen jellegű teremmel), informatikai terem, biológiai laboratórium melyek felszereltségét pályázati támogatások révén tudták beszerezni. Az iskola teljes bútorzata

megújult, így az iskolában megteremtődött az egészséges környezetben való oktatás.
A modern oktatási segédeszközök, szemléltető anyagok
beszerzése és ezek használata
nagyban hozzájárultak és elősegítették a diákok felkészítését, így az
eredmény sem maradt el, hiszen a
tanulók különböző versenyeken
vettek és vesznek részt, jó eredményeket érve el.
Nagy örömmel tölti el,
hogy az utóbbi években az iskola
pedagógusai mindannyian szakképesítettek, melyet tükröz munkájuk eredménye is. A pedagógusok
szakértelme az iskola tanulóit hozzásegíti a pozitív eredmények eléréséhez, s nem utolsó sorban a
biztos továbbtanulásra való felkészítéshez. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a csapatmunkára,
mely elengedhetetlen a közös érdek és a közös cél elérésében.
Az óvodai épület felújítása
lehetővé tette, hogy az eddig megszokott három óvodai csoport mellett 2009-ben egy újabb magyar
tagozatos csoport is beindulhasson.
Régen dédelgetett álom

válik valóra 2010 őszétől, hiszen
az óvodai épület teljes felújításával lehetőség van a napközis óvoda beindítására.
A legjelentősebb eseményekre, legsikeresebb pillanatokra
mindig mindenki szívesen emlékszik vissza. De vajon mindezen
szép eredmények eléréséhez, elége egy ember? Elég-e, ha az illető
áldozatos? Alázatos? Körültekintő? Gondoskodó és gondolkodó?
Tud kapcsolatot teremteni és fenntartani? Tud kommunikálni az őt
segítő és mellette álló csapattal?
Talán igen, talán nem. Nos, ezt
mindenki ítélje meg maga, vagy
talán próbálja meg.
Megítélésem szerint Pásztor Ilonának sikerült, bár biztosan
nem volt könnyű. 20 év alatt bebizonyosodott ragaszkodása a szülőfalujához, alázata az itt élő emberekhez.

Sütő Judit Katalin

Modern oktatási eszközök a Kenézi és Selindi iskoláknak
Az érsemjéni iskola és a szintén semjéni Pro
hiszen
Semjén Egyesület együttműködésben egy
olyan projektre nyertek támogatást,
amely a selindi és kenézi általános iskolák felszerelésének bővítését teszi
lehetővé. A didaktikai eszközök vásárlására az Eurotrans Alapítványtól
4000 lej, vissza nem térítendő támogatást kaptak, amelyikből egy digitális
vetítőt és két, mágnese iskolatáblát vásároltak a két iskola számára. A táblák
a
előnye a hagyományos táblákkal szemben,
gyehogy matt üvegfelületüknek köszönhetően nem csilrekek
lognak, így bármilyen szögből olvashatóak, illetve meséket,
oktató filmágnesesek, így különböző rajzokat, képeket lehet meket képeket nézhetrajtuk elhelyezni. A vetítőt számítógéppel együtt nek segítségével, akár 2x3 m nagyságban is.
használva a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek,
Csorba Sándor
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Elsőáldozás Érsemjénben
Június 27-én vasárnap, ünnepi szentmise keretében, egyházközségünk 19 gyermeke
járult először szentáldozáshoz.

Az elsőáldozás
előtt álló gyermekek a
templom udvaráról vonultak ünnepélyesen a
zsúfolásig megtelt Isten
házába.
Legelőször őket, a
kis „mennyasszonyokat”
és „vőlegényeket” köszöntöttük, akiket ezen a
napon Jézus meghívott
egy menyegzős asztalhoz, hogy saját testét adja
táplálékul. Majd a szülőknek, keresztszülőknek
mondtunk köszönetet
azért, hogy hűek maradtak gyermekeik megkeresztelésekor tett ígéretükhöz, miszerint a hit
útján nevelik őket. Ezt a
keresztségi fogadalmat
aztán az elsőáldozók is,
immár tudatosan, megújították
Az első szentáldozáshoz
való járulás után, a gyer11

mekek ünnepi műsorával
zárult a templomi ünnepség. Az udvaron emléklapokat és könyvjutalmat
vehettek át, majd végezetül egy közös uzsonnán
vettek részt a plébánián.
Mintegy bonuszként, a
következő napon Nagyváradra kirándultunk,
ahol különböző programokkal igyekeztünk még
emlékezetesebbé tenni

ezt az ünnepi eseményt.
Az elsőáldozók
névsora:
Bakró Éva Andrea
Bakró Klaudia Szilvia
Bakró Mirella Kamilla
Balaj Erika Regina
Balog Róbert
Balogh Enikő Barbara
Balogh Krisztina
Bui Henrietta Debóra
Csányi Renáta
Horváth Brigitta

Kabai Renáta
Lukács Beatrix Alexandra
Lukács Klaudia Krisztina
Pap Márkó Sebastian
Papp Dénes
Sánta Erika
Sánta Krisztián
Solymosán Ferenc
Szabó Bianka
Borsi I. Lóránt
plébános

Halottaink:
Böszörményi István
élt 66 évet
Lakatos Juliana Margit
élt 71 évet
Szilágyi Eszter
élt 85 évet
Suciu Ioan
élt 70 évet
Németi János
élt 78 évet
Bányai János
élt 69 évet
Dalanyi Viorica
élt 84 évet
Szilágyi Julianna
élt 72 évet
Dongo Irén
élt 63 évet
Taladi Lidia
élt 84 évet
Nyugodjanak békében!

Újszülöttek:
Szánti Iasmina Corina
Rézműves Sabin Denis
Balazsi Kevin
Tatár Amanda Melani
Bánházi Benjámin
Horváth Larisa Gyöngyi
Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:
Badar Ferenc és Pánya Annamária
Sok boldogságot kívánunk!
ÉRS EMJÉNI HÍRMONDÓ
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármesteri Hivatal, Balázsi József polgármester
Érsemjén tel: 0259/356172
Szerkesztő bizottság: Varga József,
Csorba Sándor
Számítógépes szerkesztés: Csorba Sándor
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL
Készült az Europrint nyomdában. A
nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a felelősséget!
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Napszúrás és hőguta
A fedetlen fejet érő közvetlen és erős napsugárzástól alakul ki. A szervezet az erős izzadás következtében jelentős mennyiségű folyadékot és sót
veszít, melynek a pótlása nem és a felhevült testünk
nem képes a felesleges hőmennyiségtől megszabadulni. A helyzetet súlyosbítja, ha a magas hőmérsékletben valaki súlyos fizikai munkát végez.
Jelei: vörös, forró fej, forró, száraz bőr, a bőr
vörös gyulladása, erős szomjúságérzés, fejfájás,
nyugtalanság, szédülés, émelygés, hányinger, hányás, látászavarok, hőemelkedés (lehet 42-44 0C),
izomgörcsök (a sóvesztés miatt), eszméletvesztés.
Az enyhe esetek gyakoriak és ritkán életveszélyesek (tünetei: fejfájás, szédülés, bódultság), de
súlyos napszúrás halált is okozhat, a problémák elkerülése végett könnyebb a megelőzése.
Védekezés a napszúrás ellen:
• Ha az erős napsütésben kell lennünk, hordjunk
fejfedőt (szalmakalap, kendő, napernyő)
• Tartsuk a hajat vizesen
• Tartózkodjunk az erős fizikai megterheléstől
• Igyunk sok folyadékot
Tünetek esetén:
• Vigyük a beteget árnyékba vagy hűvös szobába
• Lazítsuk meg a ruházatát
• Fektessük le, megemelt felsőtesttel
• Hidegvizes kendővel borogassuk a fejét, mellkasát, hátát vagy alkalmazzunk langyos zuhanyt
• Enni ne adjunk neki, viszont ha tud, igyon folyadékot – ásványi sót tartalmazó gyümölcsleveket
vagy vizet, amiben egy kis só van
Ha a beteg állapota két-három óra alatt nem
javul, korházba kell vinni.
A hőguta legsúlyosabb formája a napszúrásnak. Az izzadás megszűnik, a belső hőmérséklet
életveszélyesen megemelkedik, gyors eszméletvesztés és halál következik. A test intenzív lehűtése és a gyors folyadék, illetve só pótlás életmentő lehet.
Dr. Forausberger Margaréta,
háziorvos

