
 

  

A TARTALOMBÓL: 
 
Az Ezüstperje tevékenységei 
 
Dióhéjban olvashatunk a köz-
ségünk néptánccsoportjának 
eredményeiről, sikereiről  
(4. oldal ►►►) 

Hagyományőrzés Biharban 
 
Érsemjénben is bemutatták azt 
a kötetet, amely a megyénk 
területén működő néptánccso-
portokat ismerteti 
(5. oldal ►►►) 

A Horogszegi Szilágyi család 
 
A történelem rovatban adato-
kat találhat a semjéni kötődé-
sekkel is rendelkező nemesi 
családról (8. oldal ►►►) 

B izonyára alig akadnak közülünk, akik ne tudnának róla, hogy december 9-
én folytak le a parlamenti választások, melynek kimenetelétől függött, me-
lyik politikai párt hány képviselőt, illetve szenátort tudott bejuttatni a par-
lamentbe. Természetes, hogy a semjénieket elsősorban a megyei eredmé-

nyek érdeklik, ennek ellenére úgy véljük, a Hírmondó hasábjain is érdemes említés 
tenni néhány országos vonatkozású eredményről is.  
 De seperjünk előbb a saját házunk táján. Figyelembe véve, hogy községünk-
ben főleg a magyar pártok rendelkeznek számottevő szavazótáborral, ezért a választá-
sok helyi eredményeiről beszélve csak a két konkurens magyar párt, a Románia Ma-
gyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Néppárt 
(a továbbiakban EMNP) által megszerzett szavazatokról beszélünk. Érsemjénben, 
községi szinten 3.175 személy rendelkezik szavazójoggal. December 9-én közülük 
1.605 személy tette tiszteletét a szavazóurnáknál. Az érvényes szavazatok közül a 
képviselők esetében 1.059-et az RMDSZ tudhat magáénak, míg az EMNP 204 képvi-
selői szavazatot könyvelhetett el. A szenátorokra leadott voksok esetében is hasonló 
az arány: az RMDSZ szenátor jelöltjeinek 1.085-en szavaztak bizalmat, az EMNP-nek 
pedig 217 szavazatot sikerült gyűjtenie szenátorjelöltjei részére.  

JELIGE: 
 Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás 
hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a 
földi élet elteltével sem veszítik el értéküket.  

É 
rsemjén Köz-
ség Önkor-
mányzata és az 
Érsemjéni Hír-

mondó szerkesztői sze-
retetben gazdag Kará-
csonyt és örömökben 
gazdag, boldog új évet 
kívánnak minden ked-
ves olvasónak! 

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése 

A parlamenti választások eredményeiről 

(Folytatás a következő oldalon ►►►)  
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 Bihar megyében is 
az USL (Uniunea Social-
Liberală) politikai szövet-
ségnek sikerült megszerez-
nie a szavazatok túlnyomó 
többségét. A bihariak ösz-
szesen 17 honatyát küldhet-
nek Bukarestbe, ebből 10 az 
USL sorait erősíti, 3 az 
RMDSZ soraiból került ki, 
két személyt az ARD 
(Alianța România Dreaptă) 
delegálhat, egy-egy politi-
kussal pedig a Romániai 
Szlovákok és Csehek De-
mokrata Szövetsége, illetve 
a  P P - DD ( P a r t id u l 
P o p o r u l u i  –  D a n 
Diaconescu) képviselheti 
szavazói érdekeit a követ-
kező mandátumban. A Bi-
har megyei magyarok hon-
atyáinak neve - akik kizáró-
lag az RMDSZ jelöltjei kö-
zül kerültek ki - már bizto-
san ismerősen csengenek a 
semjéni lakosok fülében is, 
hiszen mind Cseke Attila és 
Szabó Ödön képvise-
lők,mind Biró Rozália sze-
nátor igen gyakran kereste 
fel őket.  
 Országos szinten, a 
szavazati joggal rendelke-
zők (18.423.066 személy) 
közül 41,76% élt szavazati 
jogával (szám szerint 
7.694.180 személy). Az 
USL szenátorjelöltjei a sza-
vazatok 60,1%-át, az ARD 
16,71%-ot, a PP-DD 
14,65%-ot, az RMDSZ 5,24

-ot a PRM (Partidul 
România Mare) 1,47%-ot, a 
PER (Partidul Ecologist 
Român) az EMNP-vel holt-
versenyben 0,79%-ot szer-
zett meg. Ez a szenátorok 
konkrét számára fordítva a 
következő eredményeket 
jelenti: az USL 122, az 
ARD 24, a PP-DD 21, az 

RMDSZ 9 szenátort szá-
molhat majd, a PRM, a 
PER és az EMNP szavaza-
tai egyetlen mandátum 
megszerzésére sem bizo-
nyultak elégségesnek. Töb-
bé-kevésbé hasonló helyzet 
alakult ki a képviselők szá-
mának tekintetében is: az 
USL 58,63%-ot (273 képvi-

selő), az ARD 16,51%-ot 
(56 képviselő), a PP-DD: 
13,99%-ot (47 képviselő), 
az RMDSZ 5,14%-ot (18 
képviselő), a PRM 1,25%-
ot (0 képviselő), a PER 
0,79%-ot (0 képviselő), az 
EMNP: 0,65%-ot (0 képvi-
selő) tudhat a magáénak.  

Csorba Sándor  

Település neve Szavazásra jogosult 
személyek száma 

Az RMDSZ-re leadott 
szavazatok száma 

(képviselők / szenáto-
rok) 

Bihardiószeg 5409 750 / 792 

Biharfélegyháza 2338 699 / 702 

Érbogyoszló 1565 651 / 653 

Érkörtvélyes 2927 400 / 420 

Érmihályfalva 9174 2152 / 2087 

Érsemjén 3175 1059 / 1085 

Érszőlős 1040 531 / 522 

Értarcsa 2149 545 / 539 

Kiskereki 1865 640 / 635 

Margitta 15051 3007 / 2532 

Paptamási 1691 584 / 505 

Szalacs 2503 1022 / 1019 

Székelyhíd 9697 2554 / 2599 

Szentjobb 1776 623 / 647 

Tóti 3460 574 / 546 

Vámosláz 2578 432 / 430 

Néhány Bihar megyei település szavazási eredményei a magyar pártokra vonatkozóan 

Vedresábrány 2303 553 / 537 

Az EMNP-re leadott 
szavazatok száma 

(képviselők / szenáto-
rok) 

160 / 174 

51 / 57 

80 / 93 

46 / 55 

529 / 600 

204 / 217 

13.dec 

48 / 59 

73 / 78 

126 / 212 

82 / 97 

96 / 118 

447 / 513 

24 / 26 

09.szept 

38 / 42 

47 / 58 

Forrás: www.transindex.ro  

(Folytatás az előző oldalról  ►►►)  



 

3 

„Az Ige testté lett…”(Jn.1,14.a) 
 

K özeleg a karácsony. De jó 
lenne a lélek csendjében 
békességet őrizni és szét-
osztani, hogy terjedjen 

szerteszét. Jó volna, ha a lélek békes-
ségét nem zaklatná semmi meg. De 
sajnos sokszor csak ábránd marad, 
hogy minden lélek mélyén békesség 
legyen, szétáradjon és mindent befed-
jen, mint a tájat a hó. Karácsonyi 
ajándék és fehér hó. Erre vágyik min-
denki. És ekkor már "mindegy", hogy 
mi van a hóréteg alatt, mert minden 
fehér és tiszta. Milyen lesz az idei 
karácsony kedves testvérem? Mint a 
hó, amilyen fehér, hideg, tiszta, és 
szép? Milyen karácsonyod volt ed-
dig? Mert nem mindegy, hogy mi is 
rejlik a békesség hótakarója alatt: va-
lóban igazi békesség és csendesség 
van?! 

Mi történt a történelmi kará-
csonyok idejében?  Mi volt az első 
keresztény karácsonykor? Milyen 
lehetett 1054-ben a Karácsony, a ke-
leti és nyugati keresztények között, 
akik abban rivalizáltak, hogy ki szeret 
és hisz jobban, kinek van “igazi” Jé-
zusa? És milyen volt a reformáció 
első karácsonya? Milyen karácsonyok 
voltak a világháborúk idejében? Mi-
lyen karácsonyok voltak 1956-ban, 
1989-ben? - ez ma már senkit sem 
foglalkoztat.  
A "ma" viszont mindenkinek fontos, 
mert mindannyiunkat érint. Milyen 
jó, amikor egymás lelkéből átsugárzik 
a szeretet, aminek nincs sem feleke-
zete, sem nemzetisége?!  

És milyen karácsonyok vol-
tak a közelmúltban és milyen lesz a 
mostani? Szomorú lenne, ha a kará-
csony csak az eszem-iszomról, pusz-
tán a szokásaink gyakorlásáról szól-
na. Kerüljünk közelebb időben és 
térben a mi karácsonyunkhoz. Mind-
annyian úgy éljük meg az ünneptelen 
hétköznapokat, hogy rengeteget roha-
nunk, dolgozunk és közben fontos 
dolgokat szem elől tévesztünk. Aztán 
kesergünk, mert valahol érezni szok-
tuk, hogy a legfontosabb hiányzik az 

életünkből: a szeretet és a békesség. 
Ilyenkor ezt kérdezgetjük magunktól: 
Miért van ez így? Mi lesz ennek a 
vége? Hová "fajul" a világ? Mikor 
lesz már kicsit jobb az életünk? És 
még sok egyéb dolgot is mondani 
szoktunk kifejezve elégedetlenségün-
ket. De közben nem vesszük észre, 
hogy a világot mi magunk alkotjuk. A 
világ és benne mi, akkor változna 
meg, ha a szívünk megváltozik. Belül 
a szívben kell valami megváltozzon, 
de ehhez egy külső segítség kell és ez 
a testté lett Ige, ez pedig tudjuk, hogy 
az Úr Jézus Krisztus. Egyedül Ő vál-
toztathat meg bennünk mindent. Ez 
az átváltozás a szeretet, amit Ő tud 
adni az ember szívébe. Ha nem a sze-
retet lép az életünkbe, bekerül oda 
valami más, amit úgy nevezünk: sze-
retetlenség, meg nem értés, békétlen-
ség, türelmetlenség, büszkeség és 
még sok minden más. A karácsony 
Valakinek, a születésnapja, de csakis 
akkor igazi ünnep egy születésnap, ha 
az ünnepeltet kedvességgel vesszük 
körül és megajándékozzuk. Szomorú 
volna, ha ezen a születésnapon min-
dennel törődnénk csak az ünnepelttel 

nem. Krisztus számára a legnagyobb 
ajándék, ha a szíved viszed neki oda! 
Békés karácsonyt kívánok mindenki-
nek felekezetre, nemzetiségre való 
tekintet nélkül! 
 

Csáki Andrea Márta 
ref. lelkipásztor  

Karácsonyi üdvözlet 
Karácsony közeledtén 

 
Karácsony közeledtén 
Valami jótevő feszültség 
Izgalma árad szerte bennem: 
A tenni, a teremni-vágyás 
Meggazdagító kényszere. 
 
Nincs aranyam, tömjénem, mirhám, 
Csak íme, e gyümölcsöző vágy, 
E mindenkinek jót kívánó 
Öröm-sarjasztó akarás. 
 
Karácsony örök Gyermeke, 
Eljött és jövendő Messiásunk! 
Ó add, hogy adni tudjak, 
Hogy életemnek értelme legyen! 

 
Füle Lajos 
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Aranyos Ezüstperje  

A  nyári vakáci-
ós hónapok 
után, az ősz 
kezdetével 

már minden az iskoláról, 
a tanulásról és a dolgo-
zatírásról szól és így van 
ez az érsemjéni diákok 
mindennapjaiban is. Az 
Ezüstperje néptánccso-
port tagjai mind emellett 
szabadidejük egy részét a 
csoport folyamatos mun-
kájára áldozzák és nem 
eredménytelenül. Egész 
évi munkájuk gyümöl-
csét novemberi hónapban 
gyűjthették be idén, jó 
nagy kosarakba csoma-
golva. 

A novemberi hó-
nap egy programmal dús 
30 nap volt a csoport éle-
tében. Rögtön a hónap 
elején belevágtak a VII. 
Bihar megyei Ki Mit 
Tud? versenybe, melynek 
előselejtezője 
Érmihályfalván volt, ahol 

sikeresen szerepelve 
mindkét csoport 
(gyermek és felnőtt) to-
vábbjutott a nagyváradi 
középdöntőbe. 

A vetélkedő kö-
vetkező időpontja előtt 
még egyéb meghívások-
nak is eleget kellett tenni. 
Így: 
- egy régi diószegi barát-
ság kapcsán a felnőtt cso-
port Diószegre utazott, 
ahol a Szömörce nép-
tánccsoport fergeteges 
születésnapján vettek 
részt, 
- Nyírábrányba szintén 
egy régi ismeretség kap-
csán kapott meghívást a 
csoport, ahol néptánc ta-
lálkozón vettek részt, 
- a gyerekcsoport képvi-
selte Érsemjént a Bihar 
Megyei Hagyományőrző 
Kulturális Központ és 
Margitta város által szer-
vezett “Vetre Folclorice” 
elnevezésű 

néptánctalálkozón. 
November 23-án 

mindkét csoport Nagyvá-
radra utazott a Ki Mit 
Tud? középdöntőjére, 
ahol ismét sikert aratva 
tovább jutottak a döntő-
be, melyre november 30-
án került sor a nagyvára-
di Állami Szigligeti Szín-
házba. 

A döntőben kitű-
nően szerepelve learat-
hatták egész évi kitartó 

munkájuk eredményét, 
hisz úgy gyermek-, mint 
felnőtt kategóriában I. 
helyezést értek magyar 
hagyományőrzés -
néptánc alkategóriában. 

Köszönetüket tol-
mácsoljuk Érsemjén köz-
ség Polgármesteri Hiva-
talának a támogatásért! 

 
Sütő Szabolcs 
néptánc oktató 

A fogathajtás nemcsak izgalmas, látványos is volt 

A győztes produkció bemutatása az elődöntőn 

A gyermek csoport mindig mosolygó tagjai 
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B ihar megyében közel három 
évtizedes múltja van hagyo-
mányőrző néptáncnak. Ez a 
néhány évtized elég volt 

ahhoz, hogy 17 néptánccsoport jöjjön 
létre, melyek közül néhány már nem-
csak egyszerűen hagyományőrző cso-
port, de nevét sikerült beírnia a pro-
fesszionális néptáncegyüttesek soraiba 
is, amelyek nem kizárólag országunk, 
de Európa színpadain is büszkén kép-
viselik ezeréves kultúránkat. Mindezek 
tükrében könnyen érthető, hogy igény 
formálódott egy olyan kötet megalko-
tására, amely a már említett csoportok 
történetét mutatja be.  
A feladatot a micskei Hodgyai Edit 
vállalt magára, aki amellett, hogy igaz-
gatóként a helyi iskola problémáinak 
súlyát viszi a vállán, vezeti a Görböc 
néptáncegyüttest is. A feladat nem volt 
könnyű, figyelembe véve, hogy az 
évek során csak alig-alig jelentek meg 
a témával foglalkozó írások, szakdol-
gozatok.  
 A Hodgyai által szerkesztett 
kötet a Hagyományőrzés és tehetség-
gondozás Biharban 2012-ig címet vise-
li. Ahogy ezt a fentiekben már érintet-
tük, a kötet 17 csoport bemutatását 
tűzte ki célul, a szerzők ezeket megala-
kulásuknak sorrendjében mutatják be.  
Üdvözlendő elképzelés, hogy a köny-
vet több helyszínen is bemutatták, köz-
tük Érsemjénben is, ahol a szóban for-
gó könyvben is ismertetett Ezüstperje 
néptánccsoport működik.  
 A semjéni könyvbemutatóra 
december 5-én, délután 5 órai kezdettel 

került sor, helyszíne pedig a már szá-
mos kulturális programnak otthont adó 
Fráter Lóránd Művelődési Ház volt. Az 
eseményre szép számban gyűltek össze 
érdeklődők.  
 Az ismertetőt a helyi Ezüstper-
je néptánccsoport gyermek csoportjá-
nak tánca nyitotta meg, akik Semjén-
ben először mutatták be a Ki mit tud? 
vetélkedőn első helyezéssel díjazott 
produkciójukat.  A jelenlevőket Balázsi 
József, Érsemjén polgármestere kö-
szöntötte, elmondva, mekkora örömet 
jelent a község számára, hogy Semjén-
ben is működik néptánccsoport, ráadá-
sul olyan, amelyik dicsőséget hoz a 
falunak. Gratulált mind a gyermek-, 
mind pedig a felnőtt csoport tagjainak 
a Bihar megyei RMDSZ szervezet által 
2012-ben is lebonyolított Ki mit tud? 
vetélkedőn mindkét csoport által elért 
első helyezésért. Reményét fejezte ki, 
hogy a néptánccsoport jelenlegi tagjai 
majdan gyerekeiknek is át fogják adni 
a néptánc szeretetét, így fenntartva egy 
igen értékes hagyományt. Ezt követően 
biztosította a néptáncosokat a sikerek-
hez szükséges folyamatos támogatás 
fenntartásáról.  

Balázsit követően Csorba Sán-
dor vette át a szót, aki a kiadványt is-
mertette. Elmondta, hogy a kommuniz-
mus által gyakorlatba ültetett társadal-
mi, gazdasági illetve kulturális refor-
mok megszüntették azt a közeget, ami-

ben a népművészet különböző műfajai 
mindaddig kibontakoztak. Így különö-
sen fontossá vált, hogy a különböző 
hagyományőrző csoportok fenntartsák 
és továbbadják a népművészet sokszí-
nű értékeit. Ebben a munkában rendkí-
vül fontosnak találta hagyományőrző 
tevékenységek történetének összefog-
lalását, mint ahogy azt Hodgyai Edit is 
megtette. A továbbiakban a könyv 
szerkezetét ismertette, nagy vonalak-
ban bemutatva ennek tartalmát. Né-
hány mondatban bemutatta a kötet 
szerkesztőjét, majd át is adta a szót 
Hodgyai Editnek, aki a jelenlevők kér-
désére elmondta, hogy ő eredetileg 
kizárólag a micskei Görböc táncegyüt-
tes történetét kívánta megírni. Azonban 
az ő törekevése találkozott a Megyei 
Önkormányzat RMDSZ frakciójának 
kérésével, akik a megyében működő 
összes néptánccsoport történetét szeret-
ték volna látni egyetlen kötetben. Ezért 
felkérték Hodgyai Editet, végezze el a 
szükséges kutatásokat és ugyanakkor 
vállalja fel a könyv szerkesztői felada-
tait. Így született meg a 125 oldalas, 
számos színes képet tartalmazó kötet.  

A bemutatót követően, aki 
kívánta vásárolhatott is a Göröböc Kul-
turális Egyesület gondozásában megje-
lent könyvből, amit a szerkesztő - ké-
résre - helyben dedikált is.  

 
Cs.S. 

Bihar megye néphagyományai 

Balázsi József  polgármester üdvözli a résztvevőket 

A táncbemutató egyik mozzanata 
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P odjebrádnak, Csehország 
kormányzójának volt a fogja 
a tizenhét éves Hunyadi Má-
tyás, amikor a magyar nem-

zet királya lett. A korona Frigyes csá-
szár kezében volt, de nem volt bátor-
sága, hogy a nagy Hunyadi János fiá-
nak a fejére tegye. Az egész ország 
visszhangozta Mátyás nevét, ő mel-
lette dobbant meg minden igaz ma-
gyar szív.  
 1458 januárjában a királyvá-
lasztó országgyűlésre megjelentek 
nagy hadi kíséreteikkel Szilágyi Mi-
hály, Kanizsai László, Rozgonyi Se-
bestyén, Szentmiklósy Pongrác. A 
Duna jegén mintegy negyvenezer 
fegyveres várta az eredményt, a par-
ton és a városban óriási néptömeg 
éltette Mátyást, Magyarország kirá-
lyát, mielőtt megválasztották volna. 
Egyszer csak kihirdették az ered-
ményt: Mátyás lett Magyarország 
királya. Ez volt 1458. január 24-én és 
a következő hónapban, február 15-én 
vonult be az alig 18 éves ifjú Budára. 
Előbb azonban eljegyezte Podjebrád 
leányát, ezzel visszanyerte szabadsá-
gát. Akkor még alacsony termetű 
gyermek volt, orra feltűnően nagy, de 
nyílt, bátor tekintete volt. Később 
testileg is kifejlődött, megerősödött, 
így már a magyarok szeme gyönyörű-
séggel pihent meg a daliás királyon, 
aki nagyon hasonlított apjához. 
 Mátyás nagy műveltséggel 
lépett a trónra, s ehhez erős akarat és 

önállóság is párosult. A kezdet kezde-
tén megmutatta, hogy nincs szüksége 
gyámkodásra: saját esze és szíve sze-
rint akarta és tudta is kormányozni az 
országot. Az országgyűlés fiatalságá-
ra való tekintettel, nagybátyját, Szil-
ágyi Mihályt választotta öt évre kor-
mányzóul. A nehéz feltételeket a fia-
tal király nem volt hajlandó elfogadni 
és mind gyakrabban mellőzte nagy-
bátyját a fontosabb elhatározásokban.  
 Első dolga volt, hogy meg-
vesse alapját a később oly híressé vált 
fekete seregnek. Erdélyben is szer-
vezte a haderőt: nemeseket, székelye-
ket, szászokat és jobbágyokat jószág- 
és fejvesztés terhe alatt kötelezte a 
haza védelmére. Idővel negyvenezer 
főre szaporodott a fekete sereg, hát-
térbe szorítva a nemeseket, akiknek 
hadi szolgálatát adóval váltotta meg, 
mert jobban bízott a parasztságban. 
Az urak pünkösdi királyságot szántak 
Mátyásnak, nemcsak hogy akadályoz-
ni akarták a haza védelmében, hanem 
már uralkodása első évében pártot 
ütöttek ellene. 1459-ben Frigyes csá-
szárt országgyűlés tartása nélkül kiki-
áltották Magyarország királyának. 
Frigyes fel is vette a királyi címet, 
amire Mátyás hadüzenettel felelt. A 
hadsereg el is indult, de a pártütők 
meghódoltak Mátyásnak. Mátyás 
megbocsátott nekik. Minden erejét a 
Felvidéken garázdálkodó zsebrákok 
ellen fordította. Két év alatt megtisztí-
totta a felvidéket, Giskrának, a vezér-

nek megkegyelmezett, Délvidékre 
küldte a török ellen. Ugyanígy tett 
nagybátyjával is, aki hadakozásra 
születetett, nem kormányzásra. Az 
öreg vitéz több csatában megverte a 
törököt, mígnem foglyul nem esett, s 
levágott fejét Konstantinápoly kapuja 
fölé tűzette a szultán.  
 Már négy éve volt Mátyás 
Magyarország választott királya, de a 
korona még mindig Frigyes császár 
kezén volt. Ezért háborút indított Fri-
gyes császár ellen. A háború csakha-
mar békével ért véget. A császár ki-
adta a koronát 80.000 forint váltság-
díjért. Fiának fogadta Mátyást és es-
küvel fogadta, hogy segíti a török 
ellen. Viszont Mátyásnak köteleznie 
kellett magát, hogy Sopron kivételé-
vel meghagyja a császár kezén lévő 
területeket, és ha fiú utód nélkül hal-
na meg, akkor a császár vagy fiai 
öröklik a magyar trónt. Súlyos feltét-
elei voltak ennek a békének, de végül 
is visszakerült a szent korona. Má-
tyásnak még arra sem volt ideje, hogy 
megkoronáztassa magát, mivel indult 
a török ellen. Személyesen vezette a 
magyar hadakat 1463-ban. Kiverte a 
törököket a Szerémségből, Temes-
közből, aztán Szerbiából, onnan 
Boszniába ment, bevette Jajcát és 
fényes győzelemmel tért haza 1464 
telén Budára. Mire visszatért, felesé-
ge Podjebrád Katalin már nem élt. 
Meghalt a fiatal királyné és vele a 
csecsemő is. A 24 éves király már 
özvegy volt, amikor Székesfehérvárt 
1464-ben megkoronázták. 
 

Lejegyezte: Varga József 
ny. tanító 

Mátyás király 

Mátyás király Kolozsváron 1902-ben állított szobra  

Mátyás király kolozsvári szülőháza  
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 Az idei falunap egybeeset a 
Csiha kúrián megtartott Szilágyi csa-
lád találkozójával. Anyai ágon ebből a 
családból származik a Semjénben szü-
letett, boldog emlékű Csiha Kálmán. A 
rendezvény főszervezője, Heumann 
Erzsébet a következő levelet írta Balá-
zsi József polgármesternek: - szerk. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Semjéniek!  
  
 A sorsnak köszönhetően, meg-
adatott, hogy részt vegyünk az Önök 
által megrendezett ünnepségen. Nin-
csenek véletlenek, mi a horogszegi 
Szilágyi család leszármazottai, találko-
zónkat épp ezen a napon ünnepeltük. 
Jó volt együtt lenni és ünnepelni a kicsi 
falu népével . Gratulálunk és kívánjuk, 
hogy a jövőben is erőben, egészségben 
ünnepelhessék büszkén népünk Nagy-
jainak évfordulóját. 
 Tisztelt Polgármester Úr, egy 
pár sorban szeretném tájékoztatni a 

találkozónkról. Sajnáljuk, hogy nem 
tudtunk együtt is elbeszélgetni a mi 
„történelmi esemény”-ként jegyezhető 
napunkról. 
Röviden: mivel a családi nevet csak a 
fiuk viszik tovább, így a horogszegi 
Szilágyi nevet viselőknél voltak a csa-
ládi dokumentumok. Több dokumen-
tum igazolja, hogy 100-200 ével ez-
előtt is kereste a család a hitelességét 
hová tartozásának. Keresztlevelek, ha-
lotti levelek, régi kéziratok birtokában 
sikerült összeraknunk a családfát, a 
mai napjainkig. Az általunk kiadott 
füzetben található családfa 1900-ig, 
tartalmazza a horogszegi Szilágyi OS-
VÁTH leszármazottait. Ezek közzé 
tartoznak a találkozó résztvevői is. 
Osváth szülei: horogszegi Szilágyi 
László és Bellényi Katalin, nem más 
mint horogszegi Szilágyi Mihály kor-
mányzó és horogszegi Szilágyi Erzsé-
bet, Mátyás Király édesanyja szüleje. 
Tehát Osváttal testvérek.   

Szeretünk volna személyesen átadni a 
találkozóra készült füzetből . Több 
példány maradt önöknél, kérem vegye-
nek el belőle.  
 Ez a találkozó már a II-ik, az 
elsőt Csiha Püspök Úr rendezte. Ha 
Isten segít, a III-ik 3 év múlva lesz 
2015-ben. A találkozóra eljöttek Svájc-
ból, Németországból, Olaszországból, 
Magyarországról, na meg az Erdélyiek. 
Elolvastam a honlapjukat, a Hírmondó-
jukat is, gratulálunk és további sikert 
kívánunk. Kiváló gondolat és példaér-
tékű a falu rendes házáért járó adóen-
gedmény. A virágzó falu így felejthe-
tetlené teszi a látogatókat. 
Varga József tanító úrnak az Érsemjéni 
Hírmondóban jól jön ez a családtörté-
net. Szívesen küldök anyagot hozzá. A 
folytatást, az általa írt cikket kiegészíti. 
  
A viszontlátásig maradok  tisztelettel: 

Heumann Erzsébet 
Wiesbaden 

 

Adatok a Horogszegi Szilágyi családról 

Tisztelt Tanító Úr!  
Mellékelek egy cikket amit esetleg fel 
tud használni a Hírmondó lapjukban 
Üdvözlettel:  
Heumann Elisabeta 
Wiesbaden  
(A levélhez egy Zsigmond korabeli, latin 
nyelvű oklevél alábbi, magyar fordítását 
csatolták. - a szerkesztő megjegyzése) 
Mi Zsigmond, Isten kegyelméből Erdély, 
Moldva, Oláhország fejedelme, római 
szent birodalmi herceg, Magyarország 
Részeinek ura, székelyek ispánja stb. 
adjuk emlékezetül jelen levelünkkel: 
Hogy személyesen megjelentek előttünk 
egyrészről híveink vitézlő horogszegi 
Szilágyi János és Gáspár, vérszerinti 
testvérek fiai Zsigmondnak, ki fia Fe-
rencnek, ki fia Osvaldnak, ki viszont fia 
ugyancsak horogszegi Szilágyi László-
nak néhai Katalin asszonytól, törvényes 
feleségétől, másrészről Szokoli Benedek 
a János fia néhai Magdolna asszonytól, 
aki viszont lánya a fent említett 
Osvaldnak, ki Szilágyi Lászlónak ugyan-
azon feleségétől Bellini Katalin asszony-
tól származik. 
Szokoli Benedek, hogy fiai és leányi, és 
az ezután születendők is sérelmektől, 
háborgatásoktól mentesüljenek, fent em-
lített vérrokonaival minden közös ügyü-
ket rendezni kívánja. 
Első pont: maguk között szabadon és 

önként megállapodtak és élőszóval egy-
behangzóan előttünk kijelentették, hogy 
fent-nevezett Szilágyi János és Gáspár a 
Fehér megyei Tótfalva és Bokaj, a Hu-
nyad megyei Kis-Deng, Nagy-Deng, 
Marton-Deng és Piskinc településeken 
levő közös birtokukban levő minden 
jogukat, jobbágyukat, részüket, amelye-
ket osztályos vérrokonaikkal már megfe-
leztek, nevezett Szokoli Benedeknek 
még kiegészítésül 320 magyar forintot 
adnak. Ez összeget Szokoli Benedek 
mondása szerint Szilágyi János és Gás-
pár már letette, ő pedig felvette. Ezenkí-
vül fennmaradt még a Fehér megyei 
Szentimre birtok fele, melyet nevezett 
Szokoli Benedek egyenlő arányban és 
jogon birtokol Szilágyi Jánossal és Gás-
párral, ezt is meg szeretnék osztani, fele-
fele arányban osztandó fel. 
Végül a rokoni és testvéri kapcsolatokra 
való tekintettel olyan örökös csereszer-
ződést kötnek a fenti jószágra vonatko-
zólag, miszerint Szokoli Benedek a már 
említett Szentimre birtok feléből az osz-
tozás során ráeső birtokrészeket minden 
hasznával és tartozékával együtt úgymint 
megművelt és megműveletlen szántói-
val, földjeivel, rétjeivel, mezeivel, mo-
csaraival, erdeivel, berkeivel, hegyeivel, 
völgyeivel, szőlőivel, szőlőhegyeivel, 
vizeivel, folyóival, halastavaival, ma-
lomárkaival együtt élőszóval is kijelent-

ve minden bennük rejlő esetleges régi 
joggal együtt a fentnevezett Szilágyi 
Jánosnak és Gáspárnak, mindkettőnek 
mindkét ágon leendő örököseinek örökös 
tulajdonul átengedi. 
Ezzel szemben a már mondott Szilágyi 
János és Gáspár az ő tulajdonukban levő 
minden birtokrészt hasonló módon ... 
minden tartozékukkal és hasznukkal 
együtt úgymint ... és a bennük esetleg 
rejlő régi joggal együtt örökcsereképpen 
átadják. Az említett Szokoli Benedek a 
fenti birtokrészekre és birtokokra vonat-
kozó csereszerződést örök időkre betar-
tani ígéri és elkötelezte magát, hogy fenti 
Szilágyi Jánost és Gáspárt ezentúl ezek 
birtokában háborgatni nem fogja. Továb-
bá, ha a későbbiekben néhai vitézlő Szil-
ágyi Lászlónak valami birtokjoga még 
felmerülne a két megyében Szokoli Be-
nedek ezek miatt Szilágyi Jánost és Gás-
párt, ill. mindkét ágoni örököseit kielégí-
teni tartozik. 
Hogy ezt a csereszerződést Szokoli Be-
nedek és Szilágyi János és Gáspár már 
végre is hajtották, Szokoli Benedek beje-
lentette, amit mi ezen okmánnyal és pe-
csétünkkel megerősítjük. 
Kelt Kolozsvár városunkban, Szt. Má-
tyás apostol ünnepén az Úr 1597-ik évé-
ben. /P.H./ Előttem Deák mester Erdély 
felséges fejedelmi Urának főjegyzője 
előtt. s.k. 
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Nóri kívánsága, azaz a hó angyal 
Egyszer volt, hol nem 

volt, még az Óperenciás-
tengeren is túl, élt egyszer egy 
pici leány. Ez a leányka min-
dig nagyon boldog volt, csak 
egy szomorította el: ritkán lát-
hatta a távolban élő nagyszüle-
it. 

December vége felé járt 
az idő, gyermekek hada várta 
türelmetlenül a Szent Kará-
csony eljövetelét. 
Amikor szülei megkérdezték 
Nórit – ez volt ugyanis a le-
ányka neve –, mit szeretne ka-
rácsonyra kapni, ő így felelt: 
 – Nagyon örülnék egy babá-
nak és sok-sok könyvnek. De a 
legjobban arra vágyom, hogy 
láthassam a nagyszüleimet.  
Törték a fejüket Nórika szülei, 
hogyan is mondják meg kislá-

nyuknak, hogy a nagymamáit 
és nagypapáit még hosszú hó-
napokon át nem láthatja. Nem 
akarták elszomorítani, csak 
ennyit válaszoltak: 
– Norcsika, biztosan hoz majd 
a Jézuska neked egy szép ba-
bát, és Santa örömmel hagy 
majd a fa alatt könyveket és 
talán még mást is. 
A kislány másnap a kertben 
játszott a frissen hullt hóban. 
Mivel anyukája a lábujjától a 
feje csücskéig felöltöztette, uj-
jongva feküdt bele a nagy fe-
hérségbe. Lábacskáit és karjait 
mozgatva pillanatok alatt hó 
angyalt rajzolt, majd óvatosan 
felállt. Ránézett művére, és vá-
gyakozva így szólt: 
– Ó, be jó is lenne, Angyalka, 
ha tudnál nekem segíteni! 

Abban a szent minutumban a 
hó angyal életre kelt, és a meg-
lepett  kislány elé állt: 
– Szervusz, Nóri! Hallottam a 
kívánságodról, és szeretnék 
neked segíteni!  
Varázspálcájával néhány kört 
rajzolt a levegőbe, majd így 
folytatta:  
– Látod ezt a varázsbiciklit? 
Ha felülsz rá, becsukod a sze-
medet, és néhányat pedálozol, 
máris ott leszel, ahol szeretnél. 
Nórika fülig érő szájjal meg-
köszönte az angyal segítségét, 
és máris felpattant varázsbrin-
gájára. Először csak kétszer 
tekerte meg a pedált, és máris 
a Floridában élő nagyszüleinél 
termett. A sok-sok puszi és 
ölelés, na meg a fincsi almás 
pite után ismét a bringára pat-
tant, de most messzebbre ké-
szült. Csukott szemmel ötször 
is megtekerte a pedált. Amikor 
kinyitotta a szemét, erdélyi 
mamája és papája állt előtte. 
Mintha csak várták volna, fi-
nom sajtos pogácsával és citro-
mos teával kínálták meg. Az 
élvezetes találkozás után, ami-
kor haza kellett indulnia, nagy-
szülei hosszasan integettek 
utána. 
– Nóri! Nórika! – hallotta vá-
ratlanul anyukája szavát. – Állj 
fel a hóból, kislányom, mert 
megfázol! 
Nóri lelkesen mesélte el, mi 
történt vele: 
– Anya! Apa! Képzeljétek, a 
nagyiéknál jártam...  – közben 
éppen zsebébe tette pogácsája 
utolsó falatját. 

Színezd ki! 
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Viccek az új évre  
 Szilveszter éjszakáján egy savanyú 
arcú, rossz kedvű fickó őgyeleg az 
utcán. Egyszer csak megakad a szeme 
egy falfirkán, mely így szól 
"Ki nem szereti a bort, a dalt a nőt, 
Nem érdemel Boldog Új Esztendőt!" 
A pasas fanyar ábrázattal olvassa a 
rigmust, majd elővesz egy ceruzát, és 
a következőket írja alá 
"Innád savanyú boromat, 
Élnéd nőmmel a sorsomat, 
Anyósom tanítana a dalra, 
Nem írnál ilyet a falra,  
Te marha!" 

*** 
Január 1,korán reggel: 
-Mit csinálsz szomszéd? 
-Havat hányok. 
-Úristen,te mit ittál?! 

*** 
A szilveszteri buli már a javában tart, 
pia, tánc, miegymás. Egy srác 
odamegy egy már jó ideje ücsörgő 
lányhoz: 
- Veled nem táncol senki? 
- Nem. 
- Akkor feltennéd a virslit főni? 

*** 
Az év első napjának reggelén egy ré-
szeg férfi a járda szélén ül. Egy rendőr 
lép hozzá és kérdezi mit csinál, mire a 
részeg: 
– Biztos úr, miután a Föld forog, elül-
dögélek itten, mígnem a házam ideér. 

*** 
Két rendőrfeleség beszélget. 
– Képzeld, szilveszteri fogadáson vol-
tunk. Én nem csodálom, hogy azt 
mondják, a rendőrök kulturálatlanok. 
– Hogyhogy? 
– A Kovács főtörzs is ott volt a felesé-
gével. Amint ettünk, egyszer csak a 
asszony a villájával megvakarta a haja 
tövét. Hát majd' kiesett a kés a szám-
ból… 

*** 
– Na, vadász úr, jól fölültetett minket! 
– Hogyhogy? 
– Hát nem azt ígérte, hogy szilveszter-
re küld nekünk egy nyulat? 
– Nem ment el? Ó, az anyja! Pedig 
mennyire küldtem! Még a lakcímüket 
is odakiáltottam! 

*** 
 

Szabóék falun töltik a szilvesztert. A 
hajnali órákban hazafelé menet egy 
kecske szalad feléjük, és körülugrálja 
Szabónét. 
– Apa, egy kecske! – visít föl az asz-
szony. – Ments meg, segíts! 
Mire a pityókás Szabó bosszankodva: 
– Hát mi vagyok én? Torreádor? 

*** 
– A meghívottak közül egyedül csak ti 
nem jöttetek el a szilveszteri partinkra. 
Miért maradtatok távol? 
– Mert a feleségemnek rossz volt a 
hangulata. 
– És miért volt rossz a hangulata? 
– Mert nem akartam magammal hozni. 

*** 
Az év első napján két szőke nő telefo-
non beszélget: 
– Hogyan töltötted a szilvesztert? 
– Szokásom szerint, ágyban. 
– Mesélj! Nagy társaság volt? 

*** 
- Mondd Lajos, hogy van az, hogy te 
minden Szilveszterkor imádkozol, és 
engem soha nem foglalsz bele? 
- Még hogy nem? Hiszen mindig kö-
nyörgök az Úrhoz, hogy: “szabadíts 
meg a gonosztól”. 

*** 
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy 
karácsonyfát vágjanak maguknak. A 
térdig érő hóban gázolva órák hosszat 
keresik a megfelelő fenyőfát, de nem 
találják. A nap lenyugszik, feltámad a 
jeges szél, a távolban felvonyít valami 
állat. Az egyik rendőr odafordul a má-
sikhoz: 
- Na, ebből nekem elegem van! A leg-
közelebbi fát kivágjuk, akár fel van 
díszítve, akár nincs! 

*** 
Két szőke nő beszélget. 
- Képzeld idén a karácsony pont pén-
teki napra esik! 
- De remélem nem 13-ára... 

*** 
Két nőstény macska ül a háztetőn. 
Megszólal az egyik: 
- Te mit kérsz karácsonyra? 
Mire a másik: 
- Jó sok kismacskát. 
Megszólal az előző: 
- És te? 
- Én is sok kis macskát. 

Megszólal hátul a kandúr: 
- Hahó, megjött a Mikulás! 

*** 
A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
- Parketta, kisfiam. 

*** 
A férj állandóan veszekszik a felségé-
vel, hogy mire költi azt a rengeteg 
pénzt. A sokadik perpatvar után meg-
állapodnak, hogy ezentúl naplót vezet-
nek a kiadásokról. A hó végén a férj 
belenéz a könyvelésbe. Ezt olvassa: 
Kanári eledel: 20 lej. 
Csont a kutyának: 30 lej. 
Egyéb: 15000 lej.  

*** 
Hosszasan keresgél a férj a pénztárcá-
jában, majd gyanakodva ránéz a fele-
ségére: 
- Tegnap két darab százas volt benne, 
most meg csak egyet találtam. Ez 
hogy lehet? 
- Úgy - feleli az asszony -, hogy a má-
sik százast nem vettem észre.  

*** 
- Miért nem veszed el azt a csinos, 
fiatal nőt, akinél az estéidet töltöd? 
- Elvenném, de akkor hol töltsem az 
estéimet? 

*** 
Éva és Károly hosszú évek óta élnek 
együtt. 
- Nem gondolod Károly, hogy házas-
ságot kellene kötnünk? 
- Mit gondolsz, kinek kellünk mi 
már?  

*** 
Az első emeleten egy jóképű srác be-
lép a liftbe, és ott talál egy földszintre 
igyekvő fiatal lányt. Megakad a szeme 
rajta, odaszól neki: 
- Jössz? 
A lány feléje fordult, és így válaszolt: 
- Megdumáltál. 
Amikor kiléptek a liftből, azt kérdezte: 
- Akkor most hová megyünk? Hozzád 
vagy hozzám? 
Erre a fiú dühösen: 
- Ide figyelj! Ha vitatkozni akarsz, 
akkor hagyjuk a fenébe az egészet!  

*** 
 

BOLDOG ÚJ ÉVET! 
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Adj nekünk, Úristen egyszerű lakot, 
Napkeletnek néző vidám ablakot, 
Néhány fát, virágot a kis ház körött, 
S tisztes szegénységhez kedvet, örömöt. 
 
Friss jó egészséget, munkához erőt, 
Add, hogy ne hajlongjunk dölyfösök előtt. 
Aggódva ne csüggedjünk változó kegyen, 
Jóltevőnk és gondunk ekképp ne legyen! 
 
 

Adj kevés barátot, de minket ért 
S velünk együtt buzdul szép eszmékért. 
Add másnak a hívság rangos címeit, 
Nekünk add a jóknak hálás szíveit. 
 
Adj ajkunkra nótát, tréfát, nevetést,  
Bátor küzdő sorsban megelégedést. 
Sír fagyát legyőző nagy hit melegét, 
Soha ne adj többet, nekünk ez elég 
 

Kozma Andor 

Ilyenkor gyakran halljuk, hogy karácsony a 
szeretet ünnepe. Talán ezek csak üres szavak, mert 
kevesen teszik ezt az ünnepet igazán a szeretet ünne-
pévé.  
 Gyermekeink számára a karácsony pusztán az 
ajándékozásról szól, hogy több vagy kevesebb ajándé-
kot kapnak-e. A szülőknek pedig a mindennapi roha-
nások miatt egész évben nem jut elég idejük gyerme-
keikre, ezért úgy gondolják, hogy egy méregdrága 
ajándékkal bepótolhatják mindazt, amit egész évben 
elhanyagoltak. Vajon valóban erre vágynak a gyere-
kek? Nem, hanem szeretetre, együttlétre, törődésre, 
odafigyelésre. 
 Tehát fordítsunk több időt egymásra, legalább 
karácsonykor. Ne azzal törődjünk, hogy minél drágább 
legyen az ajándék, mi legyen az ünnepi ebéd, ne verse-
nyezzünk, hogy kié a legszebben feldíszített lakás 
vagy karácsonyfa. Ne ezekre figyeljünk, hanem arra, 
hogy mekkora szeretettel adjuk át ajándékainkat és 
hogy együtt, békességben ünnepeljünk.  
 Gondoljunk arra: ha elmúlik Karácsony a sze-
retet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem 
alszik ki még, mert a szeretet maga az örök Karácsony. 
Éppen ezért, szeretteinkkel tegyük az év minden napját 
karácsonnyá. 
 A karácsony, sőt mát az advent is mézeskalács 
illatú, mert ilyenkor sütjük, díszítjük ezt a finom süte-
ményt.  

Varga Piroska 
ny. tanítónő  

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármesteri Hivatal,  
Balázsi József polgármester 
Érsemjén, tel: 0259/356172 
Szerkesztő bizottság: Varga József, Csorba Sándor 

Karácsonyi gondolatok  

A szépen díszített sütemény a teríték dísze is lehet 

Íme a recept: 
 
Egy adaghoz fél kiló liszt, negyed kiló cukor, 4 
evőkanál méz, három egész tojás szükséges. 
Ehhez teszünk egy kávéskanál szódabikarbó-
nát, ízlés szerint szegfűszeget, fahéjat, őrölt fe-
keteborsot, gyömbért.  
Különböző formákkal kiszaggatjuk, megkenjük 
tojássárgával, előmelegített sütőben, közepes 
tűzön megsütjük. Mikor kihűlt, cukormázzal, 
színes cukorkákkal, csoki-reszelékkel díszítjük. 

Jó étvágyat!  

Vágyak netovábbja 


