A TARTALOMBÓL:

Jelige:
„Őriznünk, ápolnunk és gyarapítanunk kell hagyományainkat, mert az bizonyítja,
Ez készült el az idei évben hogy voltunk, vagyunk és leszünk, mert megtartóra van szükségünk, jobban, mint
Összefoglaltuk a 2014-ben, közsé- bármikor.”
günkben végzett közérdekű beruházások listáját.
(2. oldal ►►►)

„Messziről száll dalunk,
Halld meg, Ó Jézusunk!”
Református gyülekeztünk felnőtt
kórusa az idén sem pihent. Olvassa
el Ön is, milyen tevékenységeik voltak!
(3. oldal ►►►)

Helytörténet
Néhány adat a semjéni római katolikus templom 18. századi festményeiről
(6. oldal ►►►)

Szilágyi Domokos

Továbbra is beruházunk!

A lakodalmas ház a felújítási munkák idején

A

z Érsemjéni Hírmondó olvasói
már hozzászokhattak, hogy az
elmúlt évtizedben nem telhetett el úgy év, hogy lapunk ne számolt
volna be valamilyen, a községünkben
történt beruházásról. A globális szinten
meglehetősen problémás gazdasági
helyzet ellenére, a lehetőségekhez mérten községünkben folyó évben is pozitív változások történtek, amelyekről
örömmel tudósítjuk a kedves olvasót.
Egy régi álom megvalósulása
Selénd és Kenéz polgárainak egész
biztosan óriási örömére szolgált az
aszfaltozott út elkészítése. A kenézig
már korábban elkészített utat sikerült
me ghoss zabbíta ni, így immár a
Érselénd központjáig lehet aszfaltozott
úton eljutni. A legutóbb elkészült útszakasz hossza 1370 m, szélesség pedig 4 m. Az munkálatokat május 26-án
kezdték meg, lapzártáig pedig be is
fejezték őket. A Közigazgatási Minisztérium támogatásával elkészült út teljes

költségvetése 552.420 lej volt. Hogy a
szélesebb járművek közlekedését is
lehetővé tegyék, a tervezők 300 méterenként 2,5 m széles, 20 m hosszúságú
leállókat alakítottak ki.
Az egészség a legfontosabb!
Mint az európai államok zömében, az
egészségügyi alapellátás Romániában
is a házi orvosok segítségével valósul
meg. Korábban az érseléndi orvosi
rendelő felújításáról adhattunk hírt,
most pedig örömmel számolunk be a
semjéni egykori Szunyogh kúriában
(Fuchs kúriaként is ismert) orvosi rendelő teljes felújításáról. A munkálatokat a múlt év végén szerződték ki és
folyó év januárjának végén kezdték
meg. Amennyiben minden a tervek
szerint halad, a 350.905,502 lej összértékű beruházás az idén ősszel lezárulhat. Az épület tetőszerkezetét teljesen
kicserélték, a falakat betonkoszorúkkal
erősítették meg, emellett kicserélték
mind a belső, mind a külső nyílászáró-

A teljes tetőszerkezetet lecserélték
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kat. Az épület egésze hőszigetelést
kapott, de kialakítottak egy központi
fűtésrendszert is, ugyanakkor lecserélték a teljes elektromos- és vízvezetékrendszert. Kívánjuk, hogy minél kevesebben kössenek ismeretséget a teljesen megújult orvosi rendelővel, de ha
mégis szükség lesz rá, a 21. századhoz
méltó körülményekkel várja az orvosi
ellátást igénylőket!
A legszebb napra
Nem kevés fejtörést okozott a Semjénben házasságot kötni szándékozóknak
a Boldog lakodalmas ház bezárása.
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy
az ideiglenes megoldások helyett hoszszú távú megoldással segíti az ifjú párokat életük legszebb napjának megszervezésében, így megszavazták egy
új lakodalmas ház kialakításának határozatát. Az erre alkalmas épületet a
helyiek által csak Nagy boltként ismert
ingatlanban találták meg. A várhatóan
200-250 személyt befogadni képes
épület a település központjában található, így a templomokhoz, illetve az
önkormányzathoz való közelsége miatt
a lehető legjobb választás volt. A szükséges javítások mellet az épületet ki is
bővítik, ugyanakkor rendbe teszik
pincéjét is. Mindez összesen 469.713
lejbe kerül majd az Önkormányzatnak.
Első lépésben, jövő nyárig magát az
épületet újítják fel, a szükséges felszerelés beszerzése majd csak ez után következik.
Csorba Sándor

„Messziről száll dalunk, Halld meg, Ó Jézusunk…!”

N

o, kik is ezek a dalosok?
Akik Jézust és az Urat
magasztalják, nemcsak
szóval, hanem énekkel is.
Mi zengedezünk, a református egyház
kórusa. Megalakulása óta – immár
három éve – a kórus tagjai, hol elmaradtak, hol újak jöttek, de az összetartás, lelkesedés, az akarás eggyé kovácsolt bennünket.
A próbáinkat jó hangulat és a remény
lengi át, a remény, hogy ezzel is jó
célt szolgálunk, gyönyörködtethetjük
a templomba járó híveket, időnként
szolgálunk a faluközség előtt is és
nem utolsósorban énekelünk a saját
örömünkre is.
A csapat megalakulása óta részt vesz
a falunapi nyitóünnepségen, hangjával meghittebbé, magasztosabbá teszi
az egyházi ünnepeket és eleget tesz
más gyülekezetek felkéréseinek is.
Imaheti alkalmakon is felcsendül az

ének, nemcsak itthon, hanem más
gyülekezetekben is. A tél folyamán az
albisi református templomban szárnyalt dalunk, ahová az imahét egyik
estéjének fényét vittük, mint égő
gyertyát. Harmadik alkalommal vettünk részt az Érmelléki Reformárus
Felnőtt Kórustalálkozón, ahol jó alkalom nyílt arra, hogy tudásunkat összehasonlítsuk más gyülekezetek dalosainak tudásával. Ez év június 15-én
került megrendezésr e Berettyószéplakon a református templomban a
már hagyományossá vált kórustalálkozó, ahol 17 kórus és a kántorok
kórusa mutatta be tudását. Mi 25 taggal vettünk részt és három énekszámmal készültünk: két zsoltárral és egy
kánonnal. Alkalmunk volt végighallgatni mindenik kórus előadását és egy
szívet-lelket melengető délutánt töltöttünk együtt. A rendezvény szeretetvacsorával ért véget. Már leszállt

az alkony, amikor élményekben gazdagon, Isten áldásával hazatértünk kiki a maga hajlékába. Tavaly év decemb er éb en megh ív ást k ap tunk
Monospetribe az ökumenikus kórustalálkozóra, amit nagy szeretettel fogadtunk, együtt énekelve más felekezetek énekeseivel.
Munkánkat tovább folytatjuk. Legközelebbi szolgálatunk az augusztusi
falunapokon lesz, ahol ökumenikus
istentiszteleten fogunk szolgálni. Továbbá meghívásunk van a bagaméri
református gyülekezettől egy ottani,
szeptemberi fellépésre.
Magam részéről minden kórustagnak
és a vezetőjének kívánok kitartást,
erőt, egészséget, hogy még sokáig
zengjen dalunk az Úr dicsőségére!

A széklyhídi szolgálat alkalmával késztett felvétel
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Adorján Ilona
ny. tanítónő
kórustag

Iskola, óvoda kicsit másként

A

z idei tanévben április 7-11 között
került megrendezésre az Iskola másként egy
hetes oktatási rendezvénysorozat, mely az idén a „Tudj
többet, legyél jobb” címet
kapta.
Ez az oktatási program nem csak a nagyokat,
az iskolásokat érinti, hanem
a kicsiket, az óvodásokat is.
Az óvónők megpróbáltak
egy olyan programsorozatot
összeállítani, melyben minden gyerek lelhetett a kedvének valót, ezáltal többé és
jobbá válni.
Az óvodai programokat hétfőn egy fogorvossal való találkozás indította,

ahol a gyerekek megtanulhatták a fogak helyes ápolásának módját. A gyerekek
kötetlenül
kérdezhettek,
beszélgethettek a falu fogorvosával.
Második nap egy igazán
hasznos és aktív program
várta a gyerekeket, mégpedig az óvoda környékének
kitisztítása.
Egyszerű
„takarításról” beszélünk itt,
az eldobott papírokat, műanyag üvegeket gyűjtötték
össze a gyerekek szemeteszsákokba. A gyerekek láthatták milyen sok szemét
hever a földön, az óvónők
elmondták nekik, hogy a
szemetelés nagyon rossz
dolog, a szemetet mindig az

arra kijelölt helyre dobjuk
el.
Szerdán, a harmadik napon,
teljesen más vizekre eveztek
a gyerekek. Az eredeti program szerint a református és
katolikus templomokat látogatták volna meg, de egy
nagy eső miatt ez lehetetlenné vált. Azonban, ha a gyerekek nem tudtak menni,
akkor őket látogatta meg a
református lelkipásztornő,
Csáki Márta. A gyerekek
nagyon örültek, mikor meglátták, hogy a tiszteletes
asszony elhozta magával a
református gyülekezet ereklyéit. Igazi bámulattal nézték, ahogy ők mondták a
„kincseket”. A darabok be-

mutatása után még egy kedves református gyerekdalt is
megtanultak közösen.
Csütörtökön ismét megmozgathatták lábaikat a gyerekek, látogatást tettek a falu
kultúrotthonában, könyvtárában illetve parkjaiban. Ez
a rész tetszett legjobban a
kicsiknek, mikor kint lehettek a szép, zöld parkban a
friss levegőn.
A pénteki nap nemcsak a
gyerekek, de a szülők számára is kitárta az óvoda kapuit. Húsvéti ünnepváró
készületre hívták az óvónők
a szülőket, ahol a gyerekekkel együtt mindenki a saját
csoportjában tevékenykedett. A csoportokban lázasan folyt a tojásfestés, az
ünnepi asztali dísz és ajtókopogtató készítése. Mind a
gyerekek, mind a szülők
nagyon jól érezték magukat
és szebbnél szebb húsvéti
dolgok készültek.
Úgy érezzük, a
program üzenetének és céljának eleget téve zártuk a
hetet, hiszen mindenki többé
és jobbá vált ezen a héten,
úgy a gyerekek, a szülők,
mint az óvónők egyaránt.
Keresztúri Márta
óvónő
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„HOGY TÖBBET TUDJ, HOGY JOBB LEGYÉL!”
avagy „ISKOLA MÁSKÉPP” az I-IV. osztályban
2014. április 7. és 11. között immár
harmadik alkalommal került megszervezésre az „Iskola másképp” hét,
amelynek tavaly óta a „Hogy többet
tudj, hogy jobb legyél!” a hivatalos
elnevezése.
Mi, tanítók, tanárok már februárban
elkészítettük ennek a hétnek a tevékenységi tervét. A cél az volt, hogy a
tanítási órarendet betartva olyan változatos programokat szervezzünk a gyerekek számára, amelyek élvezetesek,
érdekesek és új ismeretekkel gazdagítják őket. Jó alkalom volt ez a hét arra,
hogy tanórákon kívül is megismerje
egymást pedagógus és diák, együtt játszunk, nevessünk, táncoljunk vagy éppen komoly bemutatóelőadásokon vegyünk részt.
Április 7-én, hétfőn Sportnapot tartottunk. A sportcsarnokban rendeztük
meg, minden alsó tagozatos osztály
jelen volt. Lakatos János testnevelő
tanár irányításával zajlottak az események, aki sikeresen „levezényelte” ezt a
nagy gyereklétszámú programot. Volt
közös bemelegítés, közös játék, de az
osztályok külön-külön is megmérettettek. Mindenki megmutathatta milyen
ügyes, még mi, tanítók is, mert a zsákba futó versenyből mi sem maradtunk
ki, a gyerekek nem kis örömére.
Április 8-án, kedden több tevékenység
is volt. A nap első felében a tanítók
különböző tevékenységeket tartottak:
volt mesehallgatás, mesefilm-vetítés,

népi gyermekjátékok tanítása-tanulása.
Ezen a napon volt vendégünk a Mária
Rádió Nagyváradról, amelynek képviselőit a Kultúrházban fogadtuk. Csorba
Mihály és kedves munkatársai bemutatták a Rádiót, beszéltek a gyerekeknek a munkájukról, s arról, hogy milyen más lehetne a világ, ha mi emberek odafigyelnénk egymásra és segítenénk egymást. Ezzel kapcsolatosan
rövid filmvetítés is volt, aztán közösen
énekeltünk mozgásos, vidám énekeket.
Összejövetelünk legfontosabb momentuma az volt, mikor élő rádióadásba
kerültünk. Hitoktatóink, Csáki Márta
református lelkész és Beke Csaba
katolikus hitoktató egy énekes-verses
műsorral készültek erre az alkalomra,
amelyet iskolánk diákjai mutattak be.
Nagy János Csaba helyi katolikus
plébános és hívei imádkoztak és énekeltek. Nagyon szép és megható esemény volt ez gyermekeknek és tanítóknak egyaránt.
Április 9-én, szerdán volt az Egészségnap. Meghívtuk az Orvosi Rendelő
képviseletében Csiri Melinda asszisztensnőt és Dr. Ciuciu Vlad Dumitru
fogorvost, hogy előadást tartsanak a
gyermekeknek. Mindketten beszéltek
az egészségmegőrzés fontosságáról, a
higiéniai szabályok betartásáról és a
helyes életvitelről. Volt vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, fogmosásbemutató… minden, amire a gyermekek kíváncsiak lehettek. Az előadások
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végén pedig kérdéseket tehettek fel.
A nap második felében Sütő Szabolcs
kultúrreferens szórakoztatta a gyermekeket. Népi versikét, népdalokat és
gyermekjátékokat tanított, amit a kicsik nagyon élveztek. Vidáman,
élménydúsan zárult ez a napunk is.
10-én, csütörtökön tartottuk az
„Ismerjük meg szülőfalunkat” elnevezésű programunkat. Ezen a napon
több tevékenység is volt, közös és osztályonként tartott is. Közös programunk
volt a helyi Emlékmúzeum meglátogatása, ahol Csorba Terézia tanárnő
várt és vezetett körbe minket. A II. és
III. A, B osztályos gyerekek tanítóik
felkészítésével bemutatták falunk nagy
szülötteit, verseket szavaltak és közösen Fráter-nótákat énekeltünk. Ezt követően az osztályok külön-külön folytatták a napot. Sétáltuk a faluban, megnéztük a nevezetességeket, a szobrokat,
a templomokat, meglátogattuk a temetőket, Fráter Lóránd sírját.
A IV. osztályos tanulók ezen a napon
kirándulni voltak a felső tagozatosokkal. Autóbusszal mentek, a cél Máramarossziget volt. Itt megnézték a várost és meglátogatták a híres politikai
foglyok börtönét. Megálltak még
Szaploncán, ahol a szintén nagyon
híres Vidám Temetőt nézték meg. A
hosszú nap után elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva tértek haza. Nagyon jól érezték magukat.
A hét utolsó napján, pénteken minden
osztály a saját termében a Húsvéti Ünnepekre készülődött. Több osztály
szervezett Locsolóvers-mondó Versenyt, Osztály Hangja Versenyt és Ki
Mit Tudot? is. Kézimunkáztunk, tojást
festettünk, énekeltünk, játszottunk, mesét hallgattunk.
Nagyon jól telt ez a hét, élménydúsan,
szórakoztatóan, új ismeretekkel gazdagodva. Csak úgy elrepült… Köszönjük
a minket segítőknek a részvételt, a támogatást és a közreműködést. Reméljük jövőre hasonlóan változatos programokról számolhatunk be. Rajtunk nem
fog múlni….
Vanyó-Kecskés Éva Andrea
tanítónő

Adatok az érsemjéni római katolikus templom festményeihez
nagyváradi templomok használaton
kívüli felszerelésének elkérése útján
szerezte be. Így kerülhetek Semjénbe
a Szent József intézet főoltára és padjai, a Szent László menedékház főoltárának, Szent Lászlót ábrázoló szobra, amelyek a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség levéltárának tanúsága szerint mind az Irgalmas rend
váradi templomában lettek összegyűjtve. Nem véletlen tehát, hogy a
frissen épített templomba felszerelést
kereső Gámpe atya valamikor az 50es évek végén, talán a 60-as évek elején az irgalmasok templomából egyéb
felszerelések mellett elhozott négy,

A megfeszített Krisztus

M

eggyőződésem, hogy nem
kizárólag a helybeliek, de a
Semjénbe, a római katolikus templomba látogató idegeneknek
is feltűnt már a helyi római katolikus
közösség két kiemelkedő eszmei értékkel bíró műkincse, az oltár jobb,
illetve bal oldalán elhelyezett két, 18.
századi olajfestmény. Úgy gondolom
a képek már önmagukban is figyelmet érdemelnek, de mivel Semjénben
találhatóak, így mindenképp érdemes
a helyi újságban is foglalkozni történetükkel.
Az alábbiakban bemutatásra kerülő
festményekről átfogó, minden részletre kiterjedő tanulmányt Kémenes Mónika, nagyváradi művészettörténész
írt (Kémenes Mónika: A nagyváradi
irgalmas rendi templom 18. századi
oltárképei in Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. Születésnapjára, 2011, p. 221-237).
Az 1950-es években, a volt Szirmai
kúria átalakítása révén létrehozott
semjéni római katolikus templom
felszerelését a templom akkori plébánosa, Gámpe Károly a kommunista
rezsim intézkedései miatt bezáratott,

Adam Schöpfnek fia, ugyanakkor
tanítványa. A kutatás mai állása szerint a négy kép közül kettőt (Istenes
Szent Jánost és a megfeszített Krisztust) Johann N. Schöph az irgalmas
rend nagyváradi rendházának megrendelésére készítette, az írott források tanúsága szerint 1775-ben. A
Borromeo Szent Károlyt, illetve a
Szent Ágostont ábrázoló festmények
esetében nem bizonyítható egyértelműen, hogy az irgalmas rend számára
készültek volna, ellenben stílusúk
egyértelműen alátámasztja, hogy
Schöph műhelyéből kerültek ki. Ez
teszi lehetővé keltezésüket is az 1773
-1779 közötti periódusra. Érdemes
megemlíteni, hogy az említett periódusban Váradon dolgozó festőművész
készítette el a befejezés előtt álló
nagyváradi Nagyboldogasszony székesegyház kupolájának freskóit és
ugyanazon templom főoltárképét (ez
utóbbi sorsáról ma sajnos már semmit
sem tudni), a nagyváradi római katolikus püspöki palota kápolnájának
freskóit és a püspöki kápolna szintén
Borromeo Szent Károlyt ábrázoló

Istenes Szent János

akkor értéktelennek ítélt, nagyméretű
olajfestményt is. A négy kép tematikája a következő: Istenes Szent János,
a megfeszített Krisztus, Borromeo
Szent Károly, illetve Szent Ágoston.
A fentebb már említett tanulmányában Kémenes teljesen egyértelműnek
tűnő bizonyítékokat szolgáltat a képek szerzőjével kapcsolatosan, aki a
kutató szerint nem lehet más, mint az
1773 és 1779 között Nagyváradon élő
és alkotó, bajor származású Johann
Nepomuk Schöpf, a bajor választófejedelem udvari festőjének, Johann
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Borromeo Szent Károly

oltárképét (nem azonos az érsemjéni
Borromeo Szent Károlyt ábrázoló
festménnyel).
Az irgalmas rendet Istenes Szent János alapította, a rend céljai a betegek
lelki és testi gondozása, emiatt rendházaik mellett minden esetben kórházak is épültek, amelyekben főleg nélkülöző, szegény betegeket ápoltak az
orvosi végzettséggel rendelkező rendtagok. Így történt ez a szerzetesrend

nagyváradi rendházának esetében is.
Forgács Pál, nagyváradi püspök 1753
-ban telket adományozott a rend számára, amelyiken Gyöngyössy György
nagyváradi kanonok adományából
rendházat, templomot és kórházat
építettek. 1760-ban már meg is érkezik Nagyváradra az első két irgalmas
rendi szerzetes.
A kommunizmus idején az irgalmas
rend nagyváradi házának minden vagyonát államosították, mindössze
templomukat hagyták egyházi kezelésben, amelyikbe az egyház – egyéb
épületek hiányába – összegyűjtötte a
váradon felszámolt templomok, kápolnák felszereléseit. Az irgalmas
rendi templom szomszédságában álló
többi épületet (az egykori rend- és
kórházat) pedig az állam is kórházként hasznosította.
Az olvasókban nyílván felmerül a
kérdés, hogy mi lett a Semjénbe szállított, barokk stílusú festmények további sorsa. A négy olajkép közül
kettő ma is a semjéni római katolikus
templomban látható, az oltár melletti
oldalhajókban. Az oltárral szemben
állva a jobb oldalon Borromeo Szent
Károly (1538-1584), míg a bal oldalon Szent Ágoston (354-430) ábrázolását láthatjuk. Borromeo Szent Károlyt vörös érseki ruhában, a feszület
előtt térdelve, imádkozva festette meg
a művész, míg Szent Ágostont aranyszínű, püspöki díszben, széken ülve
ábrázolja, amint egy nyitott könyvbe

ír. A megfeszített Krisztust ábrázoló
festmény ma az érseléndi római katolikus templomban látható, az oltár bal
oldalán. Az Istenes Szent Jánost
(1495-1550) ábrázoló festmény sajnos ma már nem képezi a plébánia
tulajdonát, kizárólag egy gyenge minőségű fénykép maradt utána, amit az
előző oldalon közlünk.
Csorba Sándor

Szent Ágoston

Istenes Szent János

Borromeo Szent Károly

Született 354-ben, elhunyt 430ban. A későn, harminckét éves
korában megkeresztelkedett Ágoston az észak-afrikai Hippó városának püspöke, egyike volt a legbefolyásosabb nyugati keresztény
egyházatyáknak. Vallásfilozófiája
évszázadokra meghatározta a keresztény ideológiát, de a klasszikus filozófiából is merítő filozófiája máig népszerű mind a katolikus, mind pedig a protestáns teológiában.

Született 1495-ben, elhunyt 1550ben. A Portugáliából származó
Ciudad János kezdetben gazdálkodott, majd zsoldosként szolgált.
Avilai János hatására, 42 éves korában kezdet betegápolással foglalkozni, majd kórházat alapított.
Idővel egyre többen csatlakoztak
hozzá. 55 éves korában hunyt el,
halála után 36 évvel a pápa irgalmas testvérek néven kánonilag
megerősítette a betegápoló közösséget. 1690-ben avatták szentté.

Született 1538-ban, elhunyt 1584ben. Befolyásos, gazdag családból
származó bíboros és érsek, a római
katolikus egyház egyik fontos,
belső reformere. Komoly érdemeket szerzett a tridenti zsinat határozatainak megvalósításában. Az
1567-es milánói pestisjárvány idején nem menekült el a városból,
hanem ápolta a betegeket. Részben saját vagyonából ideiglenes
kórházakat, menhelyeket állítatott
fel. 46 évesen halt meg, 1610-ben
avatták szentté.

Szent Ágoston
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Az érsemjéni római katolikus templom

Keresztes hadjáratból parasztháború

D

ózsa György a fősereggel az
Alföldre húzódott. Amerre
elvonult ez a félelmetes hadsereg, tömegestől csatlakozott hozzá
a parasztság. Egy hétig tartott az út
Ceglédtől Békéscsabáig, s az út végére már 80 ezren voltak. 2000 főnyi
sereget Dózsa előre küldött, hogy
alkalmas gázlót keressenek a Maroson át. Időközben a király elrendelte a
nemesség felkelését. Egy ilyen nemes
sereg Báthory István és Csáky Miklós
csanádi püspök vezetésével megtámadta a parasztokat, akik leverve futottak vissza Nagylakig.
Nagylakon ütöttek tábort a nemesek

Zápolyai János

is. Dózsa éjszaka összeszedte a szétvert csapatot és hajnalban megtámadta a nemesek hadát. Már-már úgy látszott, hogy a parasztok győznek, amikor Báthory közéjük ágyúztatott. A
parasztok ekkor megfutamodtak, de
aztán visszafordultak, s az üldözöttekből üldözőkké váltak. A nemesség
java, köztük Csáky püspök is a parasztok foglya lett. Testét előbb buzogánnyal összetörték, majd fejjel lefelé
karóba húzták, főpapi díszben. Egy
másik nemest, Ravazdy Pétert keresztre feszítették, soknak a hátából
szíjat hasítottak vagy máglyán égették
el. Telegdy Istvánnal is kegyetlenül
bántak el, aki a királyi tanácsban ellenezte a keresztes hadjáratot.

A szörnyű dráma gyorsan közeledett
a végső jelenethez. Temesvár előtt
volt a döntő ütközet. Ide menekült
Báthory, s ha Zápolyai János vajda
idejében nem jön a segítségére Erdélyből, Báthory kénytelen lett volna
feladni a várat. Július közepén érkezett Temesvár vidékére, seregét csatarendbe állítva dob- és trombitaszóval
vonult az ulicsi mezőre. Dózsának is
sikerült 40 ezer fős seregét csatarendbe állítania és beszédet is intézett
hozzájuk, mert a parasztok megijedtek az igazi hadsereg láttán. Mindkét
részről elkeseredetten harcoltak és
sokáig hol az egyik, hol a másik győzelme látszott. De végül a nemesek
hada Zápolyai vezetésével hátrálásra
kényszerítette a parasztok hadát. Dózsa serege futásnak eredt, a vezér bátorsága sem tudta visszatartani a sereget, különösen amikor Dózsa is lefordult a lováról.
A csata, a parasztlázadás sorsa ezzel
eldőlt, Dózsa György és öccse, Gergely is a nemesek kezébe került, csak
Lőrinc papnak sikerült elmenekülnie.
Sok ezer paraszt vére áztatta a harcmezőt, még azokat sem kímélték,
akik fegyverüket eldobva kegyelemért könyörögtek. A vezért és öccsét
megkötözve vitték Zápolyai elé. Följegyezték, hogy bátor lélekkel, nyugodt arccal állt a vajda előtt, nem kért
kegyelmet a maga részére, csak az
öccsének. Három napig börtönben
voltak és július 20-án végrehajtották
az ítéletet. Előbb Gergellyel végeztek,
lefejezték, ám a György kivégzését
nagy előkészület előzte meg. A parasztkirálynak trónt emeltek, erre ültették, ami egy megerősített vasszék
volt, a szék mögött pedig egy oszlop
állt, amihez derékig levetkőztetve
odakötötték. Ekevasból készített tüzes
koronát tettek a fejére és egy tüzes
vaspálcát is nyomtak a kezébe. Amikor már halottnak hitték, levágták a
fejét, testének belső részeit megfőzték, sütötték és megetették a parasztokkal. Aztán levágták a lábát, karját,
nyakát, testét pedig négy darabra vágták a hóhérok, majd elküldték négy
városba: Budára, Pestre, Fehérvárra
és Váradra, elrettentő példaként.
Negyven-hetvenezerre tehető az el8

DÓZSA GYÖRGY LAKOMÁJÁN
Sebő pajtás, mit szól a gyomrod?
Pajtás, ebeké a vérünk:
Fejünk fölött varjak kárognak.
Pajtás, meghalt a vezérünk.
Különb volt, mint nyolcvan apátúr.
Szentebb úr nem vala itten,
Ügy trónolt ott, a tüzes trónon.
Mint az egekben az Isten.
Tréfás gyilkosok csiklandozták
S' meghalt komoly, büszke fővel.
Háta mögött egy püspök állott
Szentelt vízzel és füstölővel.
Sebő pajtás, jóllaktunk egyszer,
Holt ember varjaknak étkük.
Pajtás, mi voltunk a rossz varjak,
Mi éhesen széjjeltéptük.
Gyomrunkban az élet s az átok,
Hajh, gyomor, hajh, kutya bendő.
Ti vagytok Magyarország sírja
S ti lesztek majd a jövendő.
Lesz böjtje a nagy lakomának,
Lesz új vezér és új Dózsa.
Sebő pajtás, ne köpködj: megvált
Bennünket a Dózsa trónja.

esett parasztok száma a nemesség
elleni csatában. A parasztlázadás leverése után mindjárt összeült az országgyűlés, ahol a 71 törvénycikkelyből 62 a parasztokra, a parasztlázadás
megtorlására vonatkozott. Eltörölték
a parasztok szabad költözködési jogát, a lázadásban résztvevő papokat
bebörtönözték és megtiltották, hogy a
parasztok fegyvert viseljenek. Ezek a
rendeletek bekerültek a Werbőczy
István törvénygyűjteményébe, az
úgynevezett Hármaskönyvbe. Bár ezt
az országgyűlés nem emelte törvényre, mégis 1848-ig a nemesség kiváltságos jogait tartalmazta, a nemesség
bibliája volt.
Befejezésül még annyit, hogy most,
júliusban volt éppen 500 éve a nagy
parasztlázadásnak. Emlékezzünk hát
mi is e jeles történelmi eseményre
nagy költőnk, Ady Endre versével.
Lejegyezte:
Varga József

Négy vándor
A világ végétől kilenclépésnyire, de az is lehet, hogy tízre, volt egy hegy. A
hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a
falevelek látták őket.
A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett
nagyobb, mint egy jókora kavics. De igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett.
Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy és a patak,
akkora lehetett, mint mifelénk az erdők.
Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban négy testvér élt, akiknek
az erdő közepén volt a házuk. A négy testvér neve: Tavasz, Nyár, Ősz, Tél.
Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ
elejétől is csak tíz évig és három napig. Mert tíz esztendő és három nap múltán a négy testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik
madár tud nagyobbat ugrani: a veréb vagy a rigó?
A Tavasz és a Nyár azt mondotta, hogy a veréb, az Ősz és a Tél azt
mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis
patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán,
hogy a Tavasz így szólott testvéreihez:
Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is. Én hát inkább elmegyek közületek. - Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen és az icipici patakon, míg csak a világ közepére nem ért. Beletellett vagy
három hónap, amíg visszajött az erdőbe.
Akkor aztán eldicsekedett testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az
emberek. Mindenki azt mondotta, hogy a Tavasz a legszebb a világon. Ezt bizony nem hagyta a Nyár. Ő is útra kelt, s ő is dicsekedve tért vissza.
- Énhozzám bizony úgy szóltak az emberek: "Te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb! Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy
kenyeret süthessünk a lisztből..."
"Hát ha így van, én is útra kelek" - gondolta az Ősz. S nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán mikor visszatért, így szólt:
- Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek! Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét.
A Tél se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy
hirtelen vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival, a szelekkel jött, s álló nap
arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat
tördelt az erdőben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek.
Álló napig ezt mesélte, de már csak ketten hallgatták: a Nyár és az Ősz,
mert a Tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a
világ.
Zelk Zoltán
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Színezd ki, majd írd be képek mellé az északok neveit!
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Egészségünk megőrzése az őszi-téli napokon

M

ost még javában tart a
nyár. Kertjeink tele
vannak különféle zöldségekkel, gyümölcsökkel. Vitamindúsan tudunk étkezni,
nem gond a főzés. Mire azonban ez a
cikk megjelenik a nyár tovatűnőben
lesz és nekünk gondolni kell az őszre,
a hűvösebb napokra. Előre fel kell
készülnünk vitaminpótlásra az őszitéli hónapokban.
Mindannyiunkkal előfordul, hogy azt
érezzük, úgy ennénk valamit. Figyeljünk oda, hogy a finomságok megkívánásával szervezetünk mit üzenhet
nekünk. Vigyázzunk, mert a csokoládétól roskadozó sütemény, a sok
édesség, a húst-hússal való evés nem
a szervezet igénye. Akkor mit fogyasszunk a borús őszi-téli napokon
egészségünk megőrzése érdekében?
Könnyű a válasz, részesítsük előnybe
a gyümölcsöket, zöldségféléket.
Alma: ha hirtelen almára vágyunk,
együnk belőle minél többet, mert lehet, hogy szerveztünk legyengült. Az
alma immunrendszerünk felvigyázója. Leggyorsabban lereszelve, kevés
narancslével, egy kis joghurttal kész a
megfázás elleni csodaital.
Szőlő. Vizet von el a szervezetből,
ezáltal méregtelenít, kimossa szerve-

zetünkből a kórokozó csírákat.
Mogyoró. Gyors energiapótló. A benne található enzimek szervezetünk
energiatermeléséhez, idegeink erősítéséhez járulnak hozzá.
Narancs. Hűti, megnyugtatja a gyenge gyomrot, sőt idegeinket is. Sok
vitamint tartalmaz, erősíti a kötőszövetet és védi a bőrt a megfázás ellen.
Citrom. C-vitamin hiányunkat jelzi.
Tabletták helyett jobb, ha citromot
nyalogatunk. Ez növeli a köhögést és
náthát okozó vírusokkal szembeni
ellenálló képességünket.
Banán. Az idegek tápláléka. Nyugtatóan hat a szervezetünkre. Táplál és
csemegének is nagyon finom.
Burgonya. Az ételeink egyik legváltozatosabban elkészíthető alapanyaga.
A benne található E-vitamin jó az
idegek, az izmok és az erek számára.
Káposzta. A hüvelyesek után a legfontosabb kultúrnövényünk. A zöld
fajták C vitamint és rákellenes növényi anyagokat tartalmaznak. A népi
gyógyászat is sokoldalúan használja:
a sebekre, zúzódásokra tett káposztalevelek gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatásúak, a nyers káposztalé pedig jó nyugtató. Frissen és
savanyítva, nyersen és főzve fogyasztjuk: levesnek, főzeléknek, salá-
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tának, köretnek, töltve és berakva,
minden formában.
Végül következzen néhány recept, ha
már baj van és úgy érezzük, hogy
szervezetünk legyengült.
Fűszeres limonádé
A méz, a citrom és a fűszerek hamar
enyhítik a torokgyulladást, csillapítják a kellemetlen, kaparó érzést.
Hozzávalók: 5 dl víz, 10 dkg méz, 4
szem szegfűszeg, ½ kávéskanál szegfűbors, 1 darab fahéj és citromlé. A
fűszereket vízbe rakjuk és az elkevert
mézet lassan felforraljuk, majd fedő
alatt még 10 percig melegítjük. Leszűrjük és a citromléhez öntjük. Ha
szükséges, kevés mézzel még édesíthetjük.
Káposztás sárgarépalé
Mindkét zöldség erősíti a kórokozók
elleni védelmet, fokozza a köpetürítést. Adhatunk hozzá zellert, ami nem
csak az ízét, hanem a szervezet vitamin- és ásványanyag ellátását is javítja.
Hozzávalók: 25 ml káposztalé, 125
ml sárgarépalé, 125 ml zellerlé. Turmixszoljuk (kavarjuk) össze a hozzávalókat. Naponta igyunk meg 3x1
csészével, 10-14 napig.
Varga Piroska
ny. tanítónő

HALOTTAINK
Kulcsár Zsuzsánna
Fekete Erzsébet
Ványi Irma
Balázs Ilona
Ungur Teodor
Kovács Mărioara
Bűtös Rozália
Bereczki Irén
Mádi Juliánna
Cuibuș Marcel
Șorban Gheorghe
Papp Mihai Gavril
Usvat Gheorghe
Tivadar Ioan
Kos Ioan
Csányi Juliánna
Mészáros János
Balog Lajos
Torda József
Kereszturi Zsolt
Bordás József

78
74
80
80
88
56
61
79
95
47
49
69
86
60
82
94
56
54
78
31
63

Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érselénd
Érkenéz
Érkenéz
Érsemjén
Érselénd
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Nyugodjanak békében!
ÚJSZÜLÖTTEK

Rácz Dávid
Bakró Otto
Varga Mădălin Daniel Nicolae
Gábor Gabriella Renáta
Venkli Zsolt
Breban Alexandra Cristina
Czakó Remus Olivér
Stoica Alin Cristian
Stoica Amira Csilla
Lucan Valentin Ioan
Böszörményi Attila Marin
Varga Tamás Benjamin
Angyal Lajos
Angyal Tibor Sándor

Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érkenéz
Érselénd
Érsemjén
Érsemjén
Érsemjén
Érselénd
Érkenéz
Érselénd
Érselénd
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Fülöp Róbert Zsolt és Kereszturi Márta
Oláh Béla István és Elek Irén
Mesaros Iosif Gavril és Diac Veronica

Érsemjén
Érselénd
Érkenéz
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ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
Felelős kiadó: Érsemjén Község Polgármesteri Hivatala,
Balázsi József polgármester
Érsemjén, tel: 0259/356172
Szerkesztő bizottság: Varga József, Csorba Sándor

Számítógépes tördelés: Csorba Sándor
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI TANÁCS
TÁMOGATÁSÁVAL
Készült az Europrint nyomdában.
12A nyomda az újság tartalmáért nem vállalja a felelősséget!

