
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelige: 
“Vizsgáljuk, mely szerek által gyarapodhatik; elmélkedjünk, tanuljunk, s tekintsük, mit 

csináltak mások, s mi használ nékünk. A maradék tanúja lesz tetteinknek...” 

Kazinczy Ferenc 
 

Polgármesteri beszámoló 
 

Visszatekintés 
 
Tudom, hogy sokan 

vannak közülünk, akik em- 
lékeznek az 1990-es évek 
nehézségeire. 1992-ben gon- 
doltam, hogy szeretett közsé- 
gem szolgálatára  adom a 
fiatalságom minden erejét. 
Elődöm 1991 szeptember 1-én 
úgy döntött, hogy nem folytatja 
azt az áldatlan munkát ami egy 
polgármester előtt állott. 1991 
szeptemberétől egészen 1992 
februárig nem is volt 
polgármestere a községnek. 
Jómagam fiatal ember voltam 
és elgondolkodtam rajta, hogy  
mi lesz szerencsétlen köz-
ségünkkel, ha nem vagyunk 
képesek a köz szolgálatára 
állani. Végül mikor láttam, 
hogy senki nem akar magának 
gondot és bajt és mivel ott 
álltunk egy folyamat előtt, 
ugyanis el kellett kezdjük a 
földtörvény életbeléptetését, a 
földosztást, úgy döntöttem, 
hogy szolgálatára állok a 
közösségemnek, szülőfalum-
nak és vállalom a polgármes-
terséget.  

Nagy merészség volt  
részemről, fiatalon, tapasztalat 
nélkül, de úgy éreztem, hogy 
meg kell tennem, nem nézhettem 
passzívan, mint sokan mások 
tették. Nagyon nehéz periódusa 
volt ez az életemnek. Az első 
négy év el is ment azzal, hogy 
megpróbáltam a szinte lehetet-
lent,  sok száz, sőt ezer  hektárt 
visszaszerezni és jogos tulaj-
donosainak juttatni. 

Higgyék el nem kívánom 
magamnak, sem de még 
ellenségeimnek sem azt a 
időszakot, hogy még egyszer 
átéljem. 

Községünk, Érsemjén 
abban az időben  egy kis 
elmaradt, sáros, poros, gazdátlan 
település volt az Érmelléken, 
szinte  a környék  legszeren-
csétlenebbje. Biztosan emlék-
eznek  még a  középkorúak és 
idősebbek, hogy a múltban nem 
volt egy ember sem, aki törődött 
volna  a község sorsával, mind 
idegenek voltak, akiket 
egyáltalán nem érdekelt a 
községünk sorsa. Nem volt 
semmi sem. Sem ivóvíz, sem 
telefon, az utak állapotairól nem 
is beszélek. 

Első eredményeink 
 
Polgármesteri tisztségemet soha 
nem hatalomnak tekintettem, 
hanem inkább szolgálatnak a 
községem javára. Lassan elkez-
dett a településünk is  a fejlődés 
útjára lépni. Nagyon sok utána-
járás, kilincselés után sikerült 
elkezdeni az ivóvízhálózat kiépí-
tését, amit aztán sikerült községünk 
minden kis csücskébe eljuttatni.  

Megkezdtük a járhatatlan 
utakat is rendbe tenni. Az elején 
még úgy, hogy a szomszédos 
Érmihályfalva állomásán cserélték 
a vasúti vágányokat és sikerült 
megoldanunk, hogy a követ mi 
kaphassuk meg, Mihályfalván 
fájóan nézték ezt, hisz az ő útjaik is 
ugyanolyan rosszak és ők nem 
kaphatták meg, mi viszont 
elhozhattuk. Higgyék el az akkor 
nagy dolog volt. Ezek után sikerült 
kövesutat építeni, asztfaltozni, 
minden kis utcát járhatóvá tenni. 
Nem feledkeztünk el a hozzánk 
tartozó falvakról sem, ott is 
vízhálózatot, utat építettünk, 
megkönnyítve a mindennapjaikat. 

(folytatása a 2. oldalon) 
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Első eredményeink 

 
(folytatás az 1. oldalról) 

Miután annyira amennyire 
sikerült vizet, telefont, utat 
biztosítani úgy gondoltam, 
hogy tenni kell azért is, hogy 
civilizált körülmények között 
tudjunk elhunyt hozzá-
tartozóinktól végső búcsút 
venni. Többszöri javaslatomra, 
hogy a temetőben ravatalozót 
építsünk, mindig azt a választ 
kaptam, hogy nincs rá pénz, az 
önkormányzat építsen ha  akar. 
Az önkormányzatnak sem volt 
sok pénze, de hozzákezdtünk a 
református temetőben  a 
ravatalozó építéséhez, ami sok 
nehézség és saját kétkezi 
munkánk után, kb. 80%-nyi 
önkormányati hozzájárulással 
felépült. Abban a időben volt 
olyan ember, aki azt mondta, 
minek ez, nincs erre szükség, 
hát elmondhatom, hogy mióta  
felépült senkit sem temettek 
háztól. Ezek után támogattam 
az érseléndi, és az érsemjéni 
római katólikus ravatalozó 
megépítését is. Lehetőség 
szerint minden egyházat 
bármilyen felekezeti  megkü-
lönböztetés nélkül folyama-
tosan támogattunk az elmúlt 
tizenhat évben.  

Miután sikerült egy 
modern vezetékes telefon-
hálózatot építeni elkezdődött a 
középületek rendbetétele, amit 
a múlt rendszer csak használt, 
de nem költött rá semmit. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Nyugodtan állíthatom, hogy a 
legtermékenyebb időszak volt. 
Sikerült modern községházát 
építeni, amire büszke vagyok, 
különösen mikor egy idegen 
bejön és gratulál, hogy még 
kisvárosokban sem lát ilyen 
rendezett, szép községházat. 
Kibővítettük és teljesen 

felújítottuk az iskolát, amit 
szintén büszkén mondok, mert 
az Érmellék legszebb iskolája. 
Itt megjegyezném, hogy azért 
volt fontos az iskolánk 
kibővítése és tetőtérbeépítése, 
hogy gyerekeink ne kénysze-
rüljenek hely hiányában két 
váltásban  járni az iskolába. 

Ugyanígy felépült az új 
kulturális központunk, amit sok 
kisváros megirigyelhet a közeli 
és távoli környezetünkben. 
Büszkék lehetünk, hogy a 
környékünkön hozzá hasonló 
létesítmény nincs.  

 
 

 
 
 
 
 
Munkám során mindíg 

különös gondot fordítottam a 
községi tulajdon visszaszerzésére 
és gyarapítására. 

Nagy utánajárással sikerült a 
község erdőit visszaszerezni. El 
kell mondjam, hogy  egyedül, 
különösebb ügyvédi segítség 
nélkül pert nyertem az állammal 

szemben és visszaszolgáltatták 
számunkra azt ami községünket 
jogosan megillette. Így sikerül 
minden iskolában  és közintéz-
ményben  biztosítani a téli tüzelőt 
és a még megmaradó jövedelmet a 
község fejlesztésére fordítani. 

Itt említeném még meg, hogy 
a köz vagyonát úgy is gyara-
pítottam, hogy megvásároltam a 
közismert néven, Moţi házként 
emlegetett Krajnik kúriát és 
berendeztük benne a falumú-
zeumot, amit nagyon sok vendég 
felkeres, és elviszik szülőfalum jó 
hírét szerte a nagyvilágban 
Magyarországtól Amerikáig, sőt 
még Japánba is. 

 
A felújított hivatal 

Az elmúlt négy év 



Érsemjéni Hírmondó 
 

 3 

Szintén felújítás alatt áll 
az óvoda, ami minden 
követelménynek  meg fog 
felelni, amikor felépül. 

A régebbi vízhálózatot is 
felújítottuk megszüntetve a 
korszerűtlen víztornyot, így 

próbálva javítani az ivóvíz 
minőségén. De eljuttattuk a jó 
minőségű ivóvizet Fekete-
faluba is. 

Megemlíthetem, hogy 
sikerült megoldanunk a  
hozzánk tartozó településről az 
iskolába járó diákok utaztatását 
is.  

Ellenfeleink részéről az a 
nevetséges bírálat ért, hogy 
miért kell ilyen nagy iskola 
vagy ilyen nagy kulturális 
központ. Erre csak annyit 
tudok válaszolni, hogy 
egyetlen egy érsemjéni 
lakosnak sem kell egy lejjel 
sem több adót fizetnie ahhoz, 
hogy mindez megvalósuljon. 
Sikerült mindíg támogatót 
találnom, hogy megkaphassuk 
a szükséges anyagi támogatást 
terveinkhez, ezzel is gyarapítva 
falunk értékeit.  

Sőt igyekeztünk más 
településhez viszonyítva az 
adókat a lehető legalacsonyabb 
szinten tartani, nem a lakosságot 
nyomorgatni mindenféle járulék 
kivetésével, mint ahogyan 
mások tették és teszik 

folyamatosan, semmibe véve  a 
lakosok anyagi teherbírását. 

 Itt szeretném még azt is  
elmondani, hogy a kultúrális 
központ alagsorában helyet kap 
egy  minden uniós elvárásnak 
megfelelő konyha és étkezde, 
ahol szándékunk szerint az 

iskolás gyerekeinknek mindennap 
meleg ebédet fogunk biztosítani. 

Ugyanúgy a felújítás alatt 
álló óvoda napközivel fog bővülni, 
ahol szintén ellátásban fognak 
részesülni az óvodás gyerekeink. 

Büszke vagyok arra, hogy a 
környező települések irigyelnek 
bennünket a fejlődés iramáért és 
azért, hogy egyetértve tudtuk a 
falunkat fejleszteni.  

Szívügyemnek tekintem 
hagyományunk ápolását és 
értékeink megőrzését. Büszke 
vagyok, hogy útjára tudtuk indítani 
az “Ezüstperje” néptáncegyüttest 
és megtaláltam azokat az 
embereket, akik szívvel lélekkel 
nevelik és oktatják gyermekeinket 
a hagyományaink őrzésére. Külön 
öröm volt számomra, hogy a  
2007-es Ki mit tud, megyei 
második helyezését érték el. 

A községi könyvtárat értékes 
magyar kiadványok megvásár-
lásával támogattam, hogy ezzel is 
biztosítsuk az információhoz való 

jutást. Pályázat útján Információs 
központot létesítettünk, ahol 
minden gyerek vagy felnőtt 
teljesen ingyenes információs 
képzésben részesülhet. Ugyan-
akkor honlapot tartunk fent, hogy a 
világ bármely részén láthassák a 
velünk kapcsolatos dolgokat. 

 
A központi iskolaépület 

 
Kultúrközpont 
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Az évek folyamán több 
Érsemjénnel kapcsolatos kiad-
vány megjelenését támogattam. 

 

Gyerekeinknek játszóte-
ret építettünk, amihez szintén 
pályázat útján nyertünk 
támogatást. Pályázaton elnyert 
pénzből újul meg a községi 
központ, ami ha elkészül igazi 
kisvárossá fogja varázsolni 
településünket. 

Gondot fordítottam a 
környezetvédelemre is, igye-
kezve az illegális szemét-
lerakóhelyeket megszüntetni, így 

például  a sárgaföldes gödör, ami 
igazi szégyenfoltja volt a 
falunak. Igaz, még vannak e 
téren hiányosságok, ami 
nagyrészt egyes emberek  
nemtörődömsége miatt van. 

Sikerült rendeznünk a  
tájvédelmi körzet kialakítását, 

ami ma már büszkesége környe-
zetünknek. 

Megemlíthetném még, hogy 
hosszú viták és idegfeszítő 
tárgyalások árán visszaszereztem a 
múlt rendszerben elrabolt, s 
harminc évig fogságban tartott 
úrvacsorai kelyhünket. 

Tevékenységem során 
mindig fontosnak tartottam ápolni 
emlékeinket, s emlékhelyeket 
állítva nemzeti öntudatra 
serkenteni a lakosságot. 

Munkám elismeréseként több 
kitüntetést is megkaptam, úgy mint 
az Ezüstfenyő díjat, amit csak 
kiemelkedő eredmények elisme-
réseként adományoznak, úgy-
szintén a Partiumi Bánság 
Műemlékvédő és Emlékhely 
Bizottság Fényes Elek díjjal 
jutalmazott. 

De, kedves választópolgárok,  
számomra a legnagyobb elismerés 
az, hogy megbíztak bennem és 
támogatnak abban, hogy munká-
mat a szülőfalum szolgálatára 
végezhessem.  

 
Balázsi József, 

   polgármester
 

Így látják falunkat 
 

Részletek a Kazinczy Ferenc Társaság 2007-es évkönyvéből 
 

Fehér József: Igaz barátok 
 

Utunkat Dukrét Géza nyu-
galmazott nagyváradi egyetemi 
tanár, a Partiumi Műemlékvédő 
Társaság elnöke tervezte és 
szervezte meg óramű pontosággal. 
Elindulásunk előtt kaptuk a hírt, 
hogy Géza váratlanul kórházba 
került, súlyos műtét vár rá, így 
nem jöhet velünk. Szorongó érzés 
fogott el: nem tudunk románul, 
nem ismerjük az útviszonyokat, a 
fizetési módokat, a pénzváltási 

lehetőségeket, s nélküle nehéz 
megtalálni azokat a helyeket és 
embereket, akik  várni fognak 
bennünket a megbeszélt 
időpontokban. Főtt a fejünk, 
persze visszaút nincs, minden-
képpen nekivágunk, Isten 
segítségével, a gondviselésben és 
magunkban bízva. A nagy 
Kazinczyra különben is nagyobb 
megpróbáltatások várhattak annak 
idején... 

 
Az ivóvíhálózat átadóünnepsége Érselénden 

Kazinczy Ferenc Társaság 
1985-ben alakult közművelődési 
és irodalmi egyesület. Székhelye 
Sátoraljaújhely. Működési 
területe a történelmi Zemplén és 
Abaúj megyékre terjed. 
Tevékenysége hármas célú:  
- A Kazinczy-kultusz ápolása, 
emlékhelyeinek gondozása,  
Kazinczy Ferenc életművének 
feltárása és ismertetése 
- A népi hagyományok kutatása, 
ismertetése és ápolása, irodalmi 
és történelmi emlékhelyek 
gondozása 
- A közműveltség, főként a szép 
magyar beszéd terjesztése. 
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Vasárnap hajnalban 
terveztük az indulást, pénteken 
késő este, már majdnem éjszaka 
csörög az otthoni telefonom. 
Balázsi József polgármester 
barátunk Érsemjénből. “Itt ülünk 

a polgármesteri hivatalban 

hárman, Tanító bácsi (Varga 
József nyugalmazott tanító, első 
barátunk Kazinczy szülő-
falujából), Keresztúri Lajos 
(hirtelenszőke, szeretetreméltó, a 
naivitásig őszinte fiatalemberként 
ismertük meg még 1991-ben, a 
helyi RMDSZ első elnökének 
választották akkor), meg én 
(Balazsi Jóska a Partium egyik 
legkitűnőbb polgármestere, még a 
románok is rá szavaznak 
Érsemjénben, csodaszámba-
menően sokat tett településéért az 
ismert körülmények között).Azon 

törjük a fejünket, hogy 

segíthetnénk nektek az utazásban. 

Azt találtuk ki, hogy az első 

napokban Tanító bácsi megy 

veletek, a hét második felében 

Lajos szabadságot vesz ki, ő lesz a 

tolmácsotok, az utolsó két napon 

meg én váltom őt, utánatok 

megyek Gyulafehérvárra.”  
Valami szorongatta a 

torkom, átmelegedett a szívem: 
van még ilyen barátság! Bajban 
ismerjük meg, ha segíteni kell. Így 
is történt. A nyírábrányi határ-
átkelőhelynél vasárnap délelőtt 10 
óra tájban három ünneplőbe 
öltözött magyar várt ránk. A 
polgármesteri hivatal dísz-
termében terített asztal, 
disznótoros, hurka, kolbász, 
frissen kisütött tepertő, jófajta 
pálinka, érmelléki borok, üdítők, 
kávé. 

Végigjártuk a Kazinczy–
emlékhelyeket, Kazinczy Ferenc 
barátunk megkoszorúzta a nagy 
Kazinczy szobrát (először járt 
szülőföldjén, nem ismerte a 
koszorúzás szokását és a tepertőt, 
pedig az ízlett neki a legjobban), a 
Kazinczy (és Fráter Lóránd)-
emlékház udvarán iskolás 
gyerekek  szép kultúrműsorral 
köszöntöttek bennünket. A 
gyermekeket nézve-hallgatva 
elhomályosult a mai Kazinczy 
szeme. Megérintette a hely 
szelleme… 

Így volt, nem így volt? Én 
így láttam. 

 
Fehér József  
a Kazinczy Ferenc 
Társaság elnöke 

 
 

 

Erdélyi út Kazinczy Ferenc nyomában 
 

Május 13-án reggel 6 órakor 
indultunk, és nemsokára már a 
határon voltunk. Ott várt  ránk 
Balázsi József, Érsemjén polgár-
mestere, Varga József volt tanító 
és Keresztúri Lajos, az RMDSZ 
érsemjéni titkára. Nagy szeretettel 
üdvözöltek, és elkísértek 
Érsemjénbe, Kazinczy Ferenc 
szülőhelyére. Ott egy számomra 
teljesen meglepő, nagyvonalú 
fogadtatás  várt ránk. Sokan 
gyülekeztek a községháza 
tanácstermében, ahol egy 
finomságokkal tele asztal volt 
terítve. Kölcsönös üdvözlő 
beszédek és koccintás után 
nekiláttunk a házilag készített 
harapnivalókhoz, én különösen a 
ropogós töpörtyűt szemeltem ki 
magamnak, amit nagyon szeretek, 
de Svédországban nem kapható. 
Kiválóan ízlett. 

A fogadtatás után kimen-
tünk a kis parkba Kazinczy Ferenc 
szobrához, amit megkoszorúztam. 
Meghatva éreztem  e pillanat 
nagyságát. Emlékművet én még 
soha sem koszorúztam meg, ez 
nálunk, Svédországban nem 
szokás. Csak hivatalos állami 
látogatások alkalmával tiszte-
legnek néha  a vendégek azzal, 
hogy koszorút helyezzenek el az 
ismeretlen katona sírjára vagy 
hasonlón emlékműre. Most 
néhány pillanatig az volt az 
érzésem, hogy ükapám kinyújtja 
felém kezét. Racionális mérnök-
ember lévén nem hiszek 
természetfölötti erőkben, de ki 
tudja... A kis parkban megnéztük 
még a faragott fejfát, amelyet 
Kazinczy Lajos emlékére 
állítottak fel nemrég, majd 
átvonultunk Kazinczy Ferenc és 
Fráter Lóránd emlékházához. 

Iskolás kislányok álltak előtte 
sorban, mint egy díszőrség, 
csodálatos megtiszteltetés volt ez, 
szemem nem maradt szárazon. 
Nem nekem szólt ez, azt tudtam, 
ükapámat képviseltem, de az ő 
iránta mutatott tisztelet és  szeretet 
mégis megható volt. Újdonság 
volt számomra ott a Bossányi-
kúria képe, ahol Kazinczy 
született. Az épület kisebb volt  
mint gondoltam, hiszen Bossányi 
nagyapát tekintélyes, jómódú 
birtokosként tisztelték. Tovább 
vonulva  a falun kersztül 
elsétáltunk az elég új iskolaépület 
és az épülőben lévő, meglepően 
nagy kultúrház mellett. Mindez 
bizonyítja, hogy a 4000 lakosú 
Érsemjén egy aránylag jómódú, 
ügyesen vezetett község. 

 
Kazinczy Ferenc 

(az ükunoka) 



Gondolatok a falumról 
 

Vasárnap van, hat óra 
múlt, és esik az eső. A budapesti 
lakásomban ülök és a falumra 
gondolok. Ha most ott lennék, 
akkor az eresz alatt ülnék, a 
templom bádogtetején kopogó 
esőcseppeket hallgatnám, és 
nagyokat szippantanék a friss 
földszagból, amit annyira szere-
tek, és amit itt soha nem érzek. 

Előrebocsátom, hogy elfo-
gult leszek. De ugyan ki nem 
lenne az a helyemben? 

Sokat gondolok a falura, 
és sokat mesélek róla. Jó volt ott 
nevelkedni, jó volt ott élni, és jó 
visszamenni oda. Most is emlékek 
kopogtatnak, és noha legtöbbször 
hagyom, hogy magukkal ragad-
janak, ma munkára kell fognom 
őket. 

Az élet úgy hozta, hogy 
már egészen korán tudatosult  a 
falu iránti bensőséges viszonyom. 
Mindenki életében vannak mér-
földkövek, és van úgy, hogy észre 
is vesszük ezeket. Én világosan 
emlékszem egyre. 

Kilencévesen, egy édes-
apámnak tett könnyű ígéretem 
következményeként, két hétre egy 
pionírtáborba kellett utaznom. 
Nem szerettem ott lenni: első 
kényszerű távollétem volt ez a 
falutól, és lankadatlan honvágy 
kínzott. Egyik délután a táborhoz 
közeli hegyoldalra kirándultunk. 
Gyönyörű júliusi nap volt, de 
nekem ismeretlen érzés szoron-
gatta a torkomat. Ültem a fűben, 
néztem a többieket, irigyeltem a 
jókedvüket, és közben az a  
megrendítő felismerés körvona-
lazódott bennem, hogy nemsokára 
végleg el fogom hagyni az 
otthonom. El fogom hagyni, és ez 
ellen nem tehetek semmit. 

Ez a pillanat megváltoz-
tatta a viszonyomat a faluval. 
Mint amikor egy szerettünkről 
megtudjuk, hogy el fogjuk veszí-
teni – jobban kezdjük szeretni, 

jobban figyelünk rá és elnézőbbek 
vagyunk vele. 

Az elválás pillanata 1988 
szeptemberében, egy szomorú 
vasárnapon érkezett el, amikor 
beköltöztem a Szováta utcai 
albérletbe, hogy Nagyváradon 
folytassam a tanulmányaimat. 
Ettől kezdve csak vendég vagyok 
a faluban, ennek ellenére az 
“otthon” szó nekem ma is 
Érsemjént jelenti. 

Ahogy múlnak az évek, 
egyre nagyobb utat kell 
megtegyek ahhoz, hogy hazaérjek. 
De ma is ugyanaz a kettősség 
jellemzi a viszonyunkat: nehéz 
szívvel indulok vissza, de tudom, 
hogy nem maradhatok. 

Egy érdekes párhuzam 
motoszkál a fejemben – muszáj 
leírnom. 

A faluval kapcsolatos első 
emlékeim egyike egy erőlködő 
traktor, amely a házunk előtt álló 
régi tornaterem utolsó állva ma-
radt falát próbálja ledönteni. Az 
egyik legfrissebb, pedig, a meg-
újult iskola avatóünnepsége. 

Úgy gondolom, hogy a 
helység képe az ott élő közösség 
tárgyiasult önbecsülése. Rombolni 
bárhogy lehet, de építeni csak 

úgy, ha megvan a közösség 
akarata és ereje hozzá. Ha egy 
közösség épít, akkor a  jövőbe 
fektet be. És  a közösség, amely a 
jövőbe fektet be, az okos emberek 
közössége. 

Nagyszerű dolog, ha 
megújul a falu. Örömteli, hogy 
Érsemjénben méltó Polgármesteri 
Hivatalt építenek, hogy új iskolát 
avatnak, hogy új kultúrházat 
emelnek. Én mégis annak az 
alkotó kedvnek örülök leginkább, 
ami ezt a teljesítményt létrehozta, 
annak az önbizalomnak és 
optimizmusnak, mert ez egyben 
annak a ígéretét is magában 
hordozza, hogy lesz, aki járjon az 
új kultúrházba, és lesz aki 
megtöltse a új iskolát. Annak 
örülök, hogy az én falumat olyan 
emberek lakják, akik tisztelik a 
múltjukat, kitalálják és ápolják 
hagyományainkat, és gondolnak a 
jövőjükre is.  

És erre büszke vagyok itt 
Budapesten  is, kétmillió ember 
között, akik a szívük mélyén mind 
ugyanarra vágynak: egy olyan 
falura, amilyen nekem van. 

Adorján Zsolt, Budapest 
2008, Április 

 

 
. 

A tavaszi Semjén 
Most kell megnézni Semjént, a házait, az utcáit, a virágba borult 

fáit, a sok dolgos, mosolygó, olykor bosszankodó embert, most tavasszal, s 
akkor megszereti mindenki ezt a községet. 

A állomásról hazafelé hosszú sétát teszek hol a főutcán, hol a 
kertek alatt, és mindig valami leírhatatlan derű üli meg a lelkemet, mintha 
tova tűnt volna minden csalódás, szomorúság, idegeskedés. Minden olyan 
meghitt és kedélyes. És most, ebben a  tavaszi ragyogásban még inkább 
szembeötlő annak a nagyszerű fejlődésnek a kerete, amely az elmúlt évek 
kemény munkájának a eredménye. Akik vagy húsz éve nem látták, rá sem 
ismernének a községre. Aki húsz év távollét után tér vissza, éppúgy 
elsüllyedhet egyes utcák sártengereiben, lát szegényes, düledező, 
elhanyagolt viskókat is, ugyanakkor lát aszfaltozott utakat, kirívóan szép és 
rendbe tett lakóházakat, ultramodern középületeket, befásított utcákat, 
virágos parkot... 

Nagyon jó érzés itthon lenni! 
Szeretném, ha ez a tavaszias derű és pompa állandó maradna, a 

semjéniek vidám, jóllakott és elégedett emberek lennének.  
Érsemjén 
2008. április 12   Papp Sándorné Kereszturi Matild 
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A fejlődés példaképe: Érsemjén 
 
 

Talán mindenki számára 
közismert tény, ha néhány hétre 
elutazik, hazaérkezésekor, a 
kertjében szembetűnő növeke-
désnek lehet tanúja, a virágok, 
dísznövények mintha csak a 
hazaérkezőt akarnák köszönteni 
szépségükkel. Ilyen köszöntés 
mellett szinte fel sem tűnik, hogy 
biza a gyomok is növekedtek, 
hiszen a szépség mindig eltakarja 
azt ami kevésbé gyönyörködtet. 

Jó néhány éve már, hogy a 
megyénknek is nevet adó Bihar 
községben lakom, és elkerültem 
szülőfalumból Érsemjénből. Az 
igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogy 1992 óta, amikor is 
középiskolai tanulmányaimat 
kezdtem, már csak a vakációk 
idején tartózkodtam otthon. Ezért 
ahányszor csak  hazaérkeztem, 
szinte minden alkalommal 
szembesültem, azzal hogy a 
falumban az élet nem állt meg, sőt 
mindig szebb érdekesebb lett. 

A 1989-es események után 
„gazdája lett” a falunak, hiszen az 
ott lakók kezükbe kellet vegyék 
sorsukat. Mint minden okos 
ember, a semjéniek sem 
feledkeztek el múltjukról, és 
legelőször az ősök emlékéhelyeit 
állították helyre, mint például a 
Kazinczy Ferenc emlékparkjának 
rendezése, de új emlékhely is 
születtet a Kazinczy és Fráter 
emlékszoba, Kazinczy Lajos 
emlékfejfája, a világháborús 
hősök emlékműve, és a 
milleniumi kettős kereszt. Jó azt 
tudni, hogy Semjénben mindenki 
tisztában van vele, hogy a múlt 
ápolása a jövő garanciáját jelenti, 
hiszen mindíg a gyökerek éltetik a 
fát. Viszont, ahogy a fának sem 

elég csupán a gyökér, de vízre is 
szüksége van, hogy az előbbi 
hasonlatnál maradjak, ezért 
fontos, hogy a település 
infrastruktúrájának fejlesztésére is 
hamarosan sor került, hiszen 
sikerült a falu minden pontjára 
iható vizet eljutattni. A napokban 
került átadásra a községhez 
tartozó Érselénden is az új 
vízhálózat, valamint néhány éve 
Érkenézben is jó ivóvízhálózatot 
adtak át. 

Annyira természetes, hogy 
jó utakon járunk, hogy annak 
hiányossága csak akkor tűnik fel, 
ha valóban rosszak, sőt 
járhatatlanok. Érsemjén nem 
tagadhatja le, hogy az 
Érmellékhez tartozik, és ennek 
függvényében, az utak is 
járhatatlanok voltak, legalábbis én 
így emlékszem vissza a 
gyerekkorombeli útviszonyokra. 
Nagy öröm számomra, hogy a mai 
fiatalság, már csak hírből kell 
ismerje, milyenek is voltak az 
utak évekkel ezelőtt Érsemjénben, 
hiszen most minden út járható, 
még a két községet összeköttő út 
is. Új járdák épültek ki, és 
aszfaltos útrészek is elkészültek, 
jó tudni, hogy a „vendég-
marasztaló” sártenger, kiszorult a 
falu belterületéről.  

A jővő garanciája mindig 
a fiatalság, ezért kell nagy 
hangsúlyt fektetni az iskolákra, 
hiszen a jövőnk, mindig az 
utánunk következő nemzedék 
kezében van. Az érsemjéni iskola 
modernizálása ennek a jövő-
belátásnak és előregondol-
kodásnak az erdeménye. Szép, 
modern épület vált abból az 
iskolából, ahol én is tanultam. A 

modern idők igényei 
megkövetelik a gyerekek 
informatikai oktatását is, és erre 
lehetőségük nyílt mind az 
iskolában, mind az iskolán kívül, 
hiszen számítástechnikai és 
internetes képzésben mindkét 
módon részesülhetnek. Nemcsak 
az ifjúság, de mindeki kulturális 
fejlődését szolgálja a felujított 
könyvtár, mely rengeteg kötettel 
bővült, valamint a kultúra 
terjedését szolgálja a hamarosan 
elkészülő új művelődési otthon is. 
Azt hiszem mindenki emlékszik 
még a régire, mely becsülettel 
kiszolgálta a falut, de tényleg 
szükség van egy újra, amit 
biztosan használni is fognak, ha 
nem más az Ezüstperje 
néptánccsoport, akikről mindig 
büszkeséggel beszélek, mert a 
szülőfalum hagyományait mentik 
át az új korokba. Mivel a játék, a 
lazítás is fontos egy gyerek 
életében, nagyon dicséretes dolog 
a játszótér megépítése, és lássuk 
be, kevés érmelléki település 
büszkélkedhet ilyesmivel. 

Nem lehet nem 
észrevenni, hogy mennyi virággal, 
facsemetével lett szebb az egész 
település, melyet rendszeresen 
gondoznak is. Értesüléseim 
alapján, már megkezdődtek a 
munkálatok a falu központjában 
épülő park kiépítésére. Nagyon 
várom, hogy elkészüljön, hogy 
még egy dologra büszke lehessek. 

 
 

Csorba Mihály 
Bihar, 2008 Április 
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A Polgármesteri Hivatal 
azt reméli, hogy ezeken a 
pályázatokon keresztül is 
sikerül  hozzájárulni ahhoz, 
hogy főleg a fiatalok, de nem 
kizárólagosan, minél jobban 
érezzék magukat Érsemjénben, 
ezzel csökkentve, esetleg 
teljesen megszüntetve a fiatalok 
elvándorlását és elérve a  
szakemberek ideköltözését. 

 

Közlemény 
Érsemjén Község két 

újabb fejlesztési pályázat 
nyertese lett. Az egyik egy 27 
lakrészes társas lakóház 
felépítését, míg a másik egy 
fedett tornacsarnok elkészítését 
teszi lehetővé. 

Lakóházak épülnek 
A Fejlesztési Középítkezési és 
Lakásügyi Minisztérium által 
meghírdetett program lényege, 
hogy olyan lakásokat alakítsanak 
ki mind városon mind pedig 
falvakban, amelyek bár hosszú 
távon, de igen kedvező feltételek 
mellet vállhatnak fiatal házasok 
tulajdonává. Ismerve az érsemjéni 
fiatalok anyagi gondjait és 
bizonyos szakemberek hiányát 
(például fogorvos, tanár) a falu 
vezetősége úgy döntött, 
hozzákezd egy ilyen társas 
lakóház megépítéséhez szükséges 
pénz megpályázásához. A 
pályázat nyert, így még az idén 
elkezdődhetnek az építkezési 
munkálatok a falu központjában, a 
mostani rendőrség szomszéd-

ságában (a volt szövetkezet udva-
rán). A munkák végeztével össze-
sen 27 kulcsrakész lakrész áll 
majd a feltételeknek megfelelő 
fiatalok rendelkezésére. Ezek  
egy-, két- vagy háromszobás 
lakások lesznek. A igényléshez 
szükséges feltételekről a 
Polgármesteri Hivatal 
munkatársai a továbbiakban majd 
értesíteni fogják az érdeklődőket.  

Új lehetőség a sportolni 
vágyóknak 

Nagy probélmát jelentett a 
falunak, hogy az időjárás rosszra 
fordulásával nem áll a 
rendelkezésére egy olyan fedett, 
fűtött terem, ahol az iskolások 
tornázhatnának, sportolhatnának. 
De az időjárás szeszélyei nem 
csak a gyerekek sportolási lehető-
ségeinek szabtak gátat, de sok 
esetben a falu szervezte egyéb 
rendezvényeket is megzavarták, 
esetleg tönkre is tették (elég csak 
a vihar miatt elmaradt koncertekre 
gondolni). Ezeket a problémákat 
szintén pályázati forrásból 

származó támogatással sikerült 
elhárítani. A Nemzeti Fejlesztési 
Társaság (CNI) jóvoltából 
rendelkezésre álló összegből egy 
150 férőhelyes fedett tornacsarnok 
lesz felépítve az Emlékház 
mögötti területen, tehát szintén a 
falu központjában. Az épület 
modern fürdőszobákkal és 
öltözőkkel is rendelkezni fog. 

 

Csorba Sándor 

 

 
 

Az anyanyelvi nevelésről 
 

Szeretném, ha ez a cikk 
eljutna a tanévkezdésig az érintett 
szülőkhöz és alaposan elgondol-
koznánk  a leírtakon. 

“Nem tudhatunk sem 
okosan cselekedni, sem okosan 
beszélni, ha előbb nem értjük 
meg helyesen azt, amit tenni és 
amiről beszélni kell”- írta e 
sorokat 350 évvel ezelőtt 
Comenius Ámos János, az 
oktatástan atyja. E gondolatoknak 
érvényességét aligha kell 
bizonygatnunk. Mégis évek óta, 
sőt naponta  kell érvelnünk  az 
anyanyelvi oktatás szükségessége 
mellett. 

Igazi, mély és tartós 
ismereteket csak anyanyelvén 
sajátíthat el a gyermek. 
Gondoljunk csak arra, hogy az 
óvodás játék közben tanulja meg a 
tárgyak nevét, azok használatát. 
Később már a tárgy képe is elég 
ahhoz, hogy megnevezze azt. 
Csakhogy, ha egy tárgynak más a 
neve otthon és más az óvodában, 
ez megzavarja a gyermeki tudatot. 
Így meghosszabbodik az idő, 
amíg a gyermek azonosítja  és 
megnevezi a dolgokat. A nem 
anyanyelven  kialakított fogalmak 
felszínesek, tartalmuk szűk. 
Csupán ábránd az, hogy a szülő 
majd otthon megtanítja az 

anyanyelvi kifejezéseket. Az ilyen 
szülő nem tudja, hogy egy-egy 
fogalom kialakulásához milyen 
sok gondolkozási műveletet végez 
el a gyermek. Erre  pedig a 
szülőnek ideje nincs. 

A nem anyanyelvén tanuló 
gyermek lényegesen több energiát 
és időt fordít a tanulásra. Ezzel  
szemben  a jól megértett és 
rendszerezett anyanyelvi fogal-
mak lehetőséget nyújtanak a 
dolgok és jelenségek gyors, 
pontos felismerésére és 
befogadására. Az így  felszabadult 
idővel és energiával kielégítheti 
más irányú érdeklődését, sőt még 
játszhat is. 
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Az a  gyermek, aki nem  
anyanyelvi közösségben tanul, 
meg kell keresse emlékezetében 
a  megfelelő szót, ezután ennek 
anyanyelvi változatát, ezt 
elhelyezi egy bizonytalan fogalmi 

rendszerben és  csak ezután kezdi  
a tanulandó jelenséget 
gondolataiban elemezni. Ha 
elkészült a  gondolati elemzéssel, 
vissza kell fordítania  a megfelelő 
nyelvre. A pedagógus mindebből 
csak annyit vesz észre, hogy a 
gyermek gondolkodása lassú, 
nehézkes a többiekéhez képest. A 

gyermek viszont, azt látja, hogy ő 
lemarad a többiektől. Ez 
kudarcélményt és a tanulási kedv 
csökkenését váltja ki. A szülő 
pedig döbbenten tapasztalja, hogy 
jóképességűnek hitt gyermeke 

hátul kullog. Előfordulhat még az 
is, amikor a gyermek egész 
gondolkodása már eleve nem 
anyanyelvi rendszerben alakul ki. 
Ilyenkor a szavakat anyanyelvre 
fordítja vissza. Így beszéde 
nehézkessé válik és nem szívesen 
beszél a otthoni környezetben. 

Az anyanyelvi művelt-
ségnek döntő szerepe van a 
személyiség kialakulásában is. 
Különösen a humán ismeretek 
adnak erős érzelmi töltést. Ezek 
az érzelmek meghatározzák 
viselkedését, a közösen átélt 
élmények elmélyítik a csoporthoz 
tartozás érzését. Példaképeit is az 
illető közösségből választja. Ha 
mindez elmarad és a gyermek 
mást kap az iskolában  és mást 
hall otthon, akkor sem egyik, sem 
másik kultúrát nem fogadja be 
tartósan és nem vallja magáénak. 

Az anyanyelv alapos 
elsajátítása alapfeltétele más 
nyelvek befogadásának is. A 
már anyanyelven kialakult 
fogalmi renszerhez egy-egy új 
más nyelvű szót könnyedén 
odakapcsol a gyermek. A 
legfontosabb talán mégis az, hogy 
könnyebben fogadja be más népek 
kulturális értékeit, jobban megérti 
nemzeti sajátosságait. Így lesz 
teljes ember népe és nemzete 
javára tenni tudó, művelt 
személyiség. Kívánom, hogy a 
szülők jól fontolják meg a 
leírtakat. 

Varga Piroska ny. tanítónő 
 

Az „Infótörpék” elnevezésű 
pályázat több mint 60 millió régi 
lejt hozott a falunak, amely 
összeget számítástechnikai 
eszközbeszerzésre fordítottunk 
(négy új, P IV számítógépet 
vásároltunk a könyvtárnak), 
amelyet a könyvtár látogatói 
használhatnak, akár interne-
tezésre is. 
 
 
 

 

 
 
 

A Községi Könyvtár munkájából 
Az Érsemjéni Hírmondó hasábjain már többször is szó volt a 

könyvtár által szervezett programokról. Boldogan mondjuk el, hogy a 
2007-es évben végzett munkájáért az intézményünket kitüntetésben 
részesítette a „Gheorghe Şincai” Megyei Könyvtár. Ezen tevékenységek 
között megemlítjük a rajzfilmvetítéseket, a számítógépkezelői 
tanfolyamokat és nem utolsó sorban a tavalyi év legnagyobb 
megvalósítását, az „Infótörpék” elnevezésű pályázatot.. Reméljük, hogy 
ebben az évben is bizalommal fordulnak hozzánk és együtt még többet 
tudunk majd megvalósítani! 

Csorba Katinka 
Könyvtáros 
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A szeretet sürgető formája 
 

VI. Pál pápa szerint a 
politika „a szeretet sürgető 
formája”. A gyakorlatban ez úgy 
mutatkozik meg, hogy állást 
foglalunk, és csatlakozunk a 
különböző kezdeményezésekhez, 
meglátásokhoz, elképzelésekhez, 
megoldási lehetőségekhez, ame-
lyekkel mindennap találkozunk 
elsősorban helyi szinten, majd 
pedig szélesebb körökben is. 
 A politikai tevékenység 
közéleti jellegű, a közösség 
sorsával törődik. A község, és a 
községet alkotó polgárok közjavát 
hivatott rendezni, szervezni, ezzel 
kapcsolatos döntéseket hozni. 
Minden  állampolgár sorsáról van 
szó, kötelességünk tehát 
beleszólni a sorsunkkal 
kapcsolatos ügyekbe. Nem 

szemlélhetjük némán és 
közömbösen. Főleg akkor nem, ha 
egy kisebbségben élő magyarság 
helyzetéről van szó. Ha magyar 
vagyok, akkor küzdök ennek a 
népnek a fennmaradásáért, és nem 
engedem, hogy egyesek meg-
osszák, és ezáltal veszélyeztessék 
e magyar nép egzisztenciáját. Egy 
kisebbségben lévő népet nem 
lehet pártokra osztva megváltani, 
csakis az egységben látható a 
fejlődés.  

A problémák megoldására 
nem az önuralom elnyerése, és a 
támadás a gyógyír, hanem csakis 
az összefogás. Ennek érdekében, 
jelen helyzetünkben a keresztény 
magyar ember nem vonhatja ki 
magát a politikai életből, a helyzet 
fontosságának súlya miatt. 

Számára fontos azonban, hogy 
néhány alapvető elvhez tartsa 
magát. Ezeket a hitéből kiindulva 
alkalmazza az életben. 

A keresztény ember a 
politikai tevékenységében arra 
törekszik, hogy megfogalmazza, 
támogassa és érvényre juttasa 
azokat a meglátásokat, amelyek a 
mindenki számára érvényes közjó 
érdekében történnek, hogy 
mindenki számára biztosítsák a 
méltóságteljes életet és az ember 
fejlődését. A keresztény ember 
alapvető politikai célja, hogy a 
közjó elnyerése, és a fejlődés 
esélye mindenkit megillessen 
csupán azért, mert ember.           

 
Borsi Imre Lóránt  
plébános

 

 
 

A különszám iskolahírei 
 

Termékeny időszakot 
tudhat maga mögött az iskola 
közössége az újság tavaszi 
számának megjelenése óta. 
 Számtalan versenyt, vetél-
kedőt tudhatunk a hátunk mögött, 
de még koránt sincs befejezve. 
 Elsőként  az I-IV. 
osztályok gazdag tevékeny-
ségéről számolok be. 
 A “Bendegúz” anyanyelvi 
versenyen a II-V. osztályokból 
jelentkező tanulók vettek részt. Az 
Adorján Ilona vezette II. 
osztályból Kévés Virág, aki 
eljutott a megyei fordulóig. A III. 
A. osztályból Ari László, 
Keresztúri Zsuzsánna, Haraji 
Andrea Tünde, Szász Krisztina, 
Boda Boglárka Enikő és Torda 
István Valentin tanulók voltak a 

versenyzők,  Ari László osztály-
tanító vezetésével. A III.-os 
tanulók közül Keresztúri 
Zsuzsánna eljutott a megyei 
fordulóra, ahol VII. helyezést ért 
el. Az ugyancsak harmadikos Ari 
László megyei elsőként  részt vesz 
a Szegeden rendezendő országos 
fordulón. 
 A III.B osztály tanulói 
Vanyó Kecskés Éva tanítónő 
vezetésével versenyeztek. 

A IV. osztályból Dávid 
Emese tanítónő Fórián Dávid 
tanulót küldte a versenyre. 

Az  ötödikesek a térségi 
fordulón vettek részt Balazsi 
Beáta, Demián Erzsike, Winkler 
Csilla, Tóth Kinga és Ványi 
Miklós  tanulók személyében. 

A másik tömegverseny a 
matematikatudást tette próbára 
“Zrínyi Ilona matematika-
verseny” címen. 

Az Ari László vezette III. 
osztályból  részt vett Ari László, 
Keresztúri Zsuzsánna, Szász 
Krisztina, Varga Zsolt, Haraji 
Andrea Tünde, Boda Boglárka 
Enikő. Kersztúri Zsuzsánna V. 
helyezést ért el, dícséretben 
részesült. 

A Dávid Emese vezette 
IV. osztályból: Fórián Dávid, 
Fórián István, Lakatos Jenna, 
Ványi Viktória vettek részt. 

Az V- VIII. osztályosok 
is szép eredményeket értek el. 

A kimondottan kicsiknek 
rendezett “Kenguru” matematika 
verseny résztvevői voltak az első 
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osztályos Czifra Emőke, Tivadar 
Emese, Kécz Máté, Bui Henrietta 
Debóra Ari Katalin tanítónő 
vezetésével; a második osztályos 
Kévés Virág, Oláh Tamás, 
Bersenczky Claudia, Kardos 
Ferenc tanulók, Adorján Ilona 
tanítónő vezetésével, a III.A 
osztályos Ari László, Keresztúri 
Zsuzsánna, Haraji Andrea Tünde 
és Varga Zsolt, Ari László tanító 
vezetésével, a IV.osztályos  
Fórián Dávid, Ványi Viktória 
tanulók, Dávid Emese tantónő 
vezetésével. 

A közlekedési versenyen 
a  IV. osztályos Ványi Viktória 
vett részt. 

A víz napja alkalmából az 
I. osztály és a III.A osztály 
rajzokat készített. 

A román tagozat I-IV. 
osztályának tanulói részt vettek a 
„Kenguru” matematikaverse-
nyen, Pantea Daniel II. osztályos, 
Szellő Alexandra, Fericel Cristian, 
Bersenczky Eduárd III. osztályos 
tanulók személyében. 

Iskolánk tanulói sokoldalú 
kulturális programokon kamatoz-
tatják tudásukat, talpraesett-
ségüket, kreativitásukat.  

Április 18.-án környezet-
védő nemzeti verseny résztvevője 
volt két nyolcadikos tanulónk: 
Erimescu Carmen és Cosma 
Ligia, Ciorba Terezia-Maria 
biológia szakos tanárnő 
vezetésével. 

A verseny színhelye a 
nagyváradi Gh. Bariţiu iskola 
volt. A téma a „Követendő 
hagyományok a tanulók 
környezetvédelmi nevelésében”. 

Bemutatták a új tipúsú, 
természetközeli, probléma-

megoldó nevelés tervezetét, 
megokolták a nevelés szükséges-
ségét. Összekapcsolták az 
elméletet a mindennapi gyakor-
lattal, belehelyezve elgondolá-
sukat a természeti környezetbe.  
Ez a típusú nevelés értékesíti a 
tehnikai-művészi érzékenységet a 
tanulók esetében. A környező 
világ védelmére ösztönöz.  

Az elsajátított ismeretek 
alkalmazása, hosszútávú követé-
sének záloga a verseny 
jelmondataként hangoztatott: „A 
Föld jövője a te kezeidben van” 
megállapítás.  

Erről a környezetvédő 
versenyről a tanulók a II. díjat 
hozták, öregbítve iskolánk 
egyébként is jólcsengő hírnevét. 

Ugyancsak dicsőséget 
szereztünk iskolánknak a Ladik 
Médiavetélkedőről elhozott II. 
díjjal. Öt tanulónk: a két hetedikes 
Ádám Fanni, Szűcs Emese és a 
három nyolcadikos: Nica 
Erzsébet, Perényi Nóra és Béres 
György három forduló 
nehézségeit leküzdve jutott el a 
megyei döntőbe, ahol szoros 
versenyben nyerték el a  II. díjat, 
amely a gyerekek számára nem 
remélt ajándékokat, fejenként 
mp3-as lejátszót, golyóstollat, 
BN-s csészét, pólót, és BN-s 
sapkát jelentett. A verseny 
felkészítői Taar Erzsébet és Nagy 
Katalin voltak.  

S végül, de nem utolsó 
sorban a vallási verseny 
résztvevői Ari László és 
Keresztúri Zsuzsa első és második 
díjat hoztak el Fülöp Zsófia 
tanárnő vezetésével. 

Mint a beszámolóból 
kiderül mozgalmas heteket 

tudhatunk magunk mögött. A 
pezsgő iskolai és kultúrális élet 
biztos háttere az önkormányzat 
által biztosított segítség, utaztatás, 
amiért köszönettel fordulunk 
feléjük. És azt se feledjük, hogy a 
tanulók felkészültsége, kreativi-
tása mögött kemény tanerői 
munka húzódik meg.  

Az összetartás, az 
együttműködés diák és tanerő, 
iskola és önkormányzat között 
nagyszerű eredményeket és sikert 
hozott. Sikereinkkel is köszöntjük 
a közelgő választásokat 
amelyeknek eredménye remél-
hetőleg nem bontja meg az 
összhangot közöttünk. 

 
Taar Erzsébet  

 
 
 
 
Míg a tanulók egy része 

vetélkedőkön küzdött a sikerért, 
addig a kisebbek kiránduláson 
vettek részt Taar László, Bakay 
Melinda és Csorján Árpád tanerők 
felügyelete alatt. Az úticél 
Nagybánya és környéke volt, ahol 
bizony még a havas táj látványát 
is csodálhatták. Az ásványtani 
múzeumnak ugyancsak kis részét 
láthatták, de a bányavirágok 
szépsége így is lenyűgöző volt. A 
Planetáriumban a csillagos égbolt 
titkait fürkészték, ez is maradandó 
emléket hagyott bennük. 

Igaz, az út az autóbuszon 
kissé viszontagságos volt, mert 
nem mindenki bírja az egész 
napos zötykölődést a négy 
keréken. Ám még így is megérte, 
romantikus út volt a Gutin 
szerpentinjeit végigjárni.  
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A következő cikket a Magyar Polgári Párt érsemjéni szervezetétől kapott kézirat alapján, változtatás nélkül közöljük.  
A cikk tartalmáért a szerkesztőség nem vállalja a felelősséget. 

 

A Magyar Polgári Párt-ról 
2008. Március 14-én Bukarestben bejegyezték a Magyar Polgári Párt-ot és ezáltal megteremtették a választás 

szabadságát a romániai magyarok számára. 
Március 25-én megalakult a M.P.P. érsemjéni szervezte másodikként a megyénkben,  26 belépő taggal, ami 

folyamatosan gyarapodik. A párt elnöke Ványi Attila, alelnöke Lajter Ernő és vezetőségi tag Bányai István. 
A Magyar P.P. öt jellemzője: szabadság, nemzet, erdélyiség, család és keresztény gondoskodás. 
A polgári szabadság megerősítése és fenntartása csak ott lehetséges, ahol a szabadsággal élni tudnak és élni is 

akarnak, ahol a felelősségüket átérző emberek, polgárok vannak, akik azt létrehozzák és védik egyben. 
Meg kell fogalmaznunk azokat az elveket és célokat, amelyek az elkövetkező időszakban a demokratikus 

intézményrendszer fenntartása és kiszélesítése irányába vezetnek, segítve nemzeti kisebbségünk gazdasági 
felemelkedését, jogaink érvényesítését. Fel kell mérnünk valós lehetőségeinket és kell végeznünk mindazt amire képesek 
vagyunk. A jövőnket mi alakítjuk. Felelősek vagyunk környezetünkkel és önmagunkkal szemben.  

Kitartó munkával most kell elsajátítanunk azokat az értékeket és technikákat, melyek a fejlett világban 
évszázadokon kersztül a körülmények átalakítását célzó alkotókészséget, az adottságokhoz való rugalmas alkalmazkodást 
és mindenekelőtt a szorgalmat, mértékletességet, pontosságot és méltányosságot ösztönözték. 

El kell érnünk, hogy a társadalom egyre nagyobb részének váljék közvetlen érdekévé a demokratikus 
intézményrendszer és a politikai stabilitás fenntartása, a tőke, a munkaerő és a gondolatok határokon átívelő szabad 
áramlása, valamint térségünk fejlődése. 

Mi szabadság alatt nem pusztán nyilatkozatok, deklarációk özönét értjük. Szabadságnak olyan életfeltételeket 
tekintünk, melyek között mindannyian a lehető legkorlátozásmentesebben változtathatjuk életünk valóságává saját 
adottságainkat, képességeinket anélkül, hogy mások hasonló törekvéseit sértenénk. Szabadságunk mértékéért 
mindannyian felelünk. Felelünk gazdasági eredményeinkkel, kulturánk fejlesztésével, jogaink érvényesítésével, szociális 
érzékenységünkkel, egész emberi méltóságunkkal. 

Az ember gazdasági tevékenysége csak a természettel összhangban valósulhat meg. Gazdaságos csak az lehet ami 
egyúttal környezetkímélő is. Nem lehet értéket teremteni úgy, hogy ugyanakkor elpusztítjuk környezetünknek a természet 
által felkínált értékeit. Meggyőződésünk, hogy az ilyen tevékenység végső mérlege  valójában  nulla vagy éppenséggel 
negativ. 

A tét az, hogy sikerül-e a M.P.P.-nak olyan erőt felmutatni, hogy mindenki számára világos legyen: vége az 
egypártrendszernek. Mert ha ez sikerül, akkor esély van egy magasabb integrációs forma megtalálásának. Elpocsékoltunk 
tizenkét esztendőt és több történelmi lehetőséget. 

Most viszont esély van arra, hogy ne pocsékoljunk el újabb tizenkettőt. 
A Magyar Polgári Párt 

Elnöke Ványi Attila 
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