„Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni. A TARTALOMBÓL:
Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az
emlékmű Érsemjén
kezdjen el valami jót tenni és meglátja, milyen sokan Újabb
nagy szülötteinek
állnak mellé.”
Emlékmű készült Kazinczy Laa 15. aradi vértanú emléFr. Böjte Csaba jos,
kére (2. oldal).
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Borongós napok tűnjetek tova,
Okkal szomorú ne legyél soha!
Lépteid kísérje töretlen szerencse,
Derűs percek rajzoljanak mosolyt szemedre!
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai,
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!
Új évet hozzon a nesztelen iramló idő,
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő!
Évek ha múltok, ha elszálltok napok,
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok!
Elfusson most az óévnek malaca,
Többé ne legyen senkinek panasza!
Kerüljön betegség, bánat messzire,
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe!
Vágyaid sorra valóra váljanak,
Álnok szavak többé ne bántsanak!
Növekedjen az igaz barátok tábora,
Okosan élj, ne legyél ostoba!
Kívánom neked, legyen 365 szép napod!

Istentől megáldott, békés Karácsonyt és örömökben gazdag,
boldog új évet kíván Érsemjén
Önkormányzata és az Érsemjéni
Hírmondó szerkesztősége minden kedves olvasónak!

Ki mit tud? zajlott községünkben
Semjénbe szerveszték meg a
Bihar Megyei RMDSZ 6. vetélkedősorozatának egyik területi
elődöntőjét (4. oldal).

Felavattuk a felújított orvosi
rendelőt Selinden Szerény
ünnepség keretén belül adták
át a megszépült és modernizált
rendelőt a selindi lakosoknak
(9. oldal).

2

Felavattuk Kazinczy Lajos szobrát
Október 24.-én a székesfehérvári Krajczáros Alapítvány és Érsemjén Község Önkormányzatának szervezésében avattuk fel Kazinczy Lajos tölgyfából készült emlékművét
Kazinczy Lajos, a
nyelvújító Kazinczy Ferenc legkisebb gyermeke
1820-ban született, az
édesapja által Széphalomnak nevezett településen, a mai Magyarország
Zemplén megyéjében.
Kazinczy Lajos az osztrák hadsereg tisztje volt,
a 9. huszárezredben szolgált. Önként adta fel katonai karrierjét, majd
1848-ban, a szabadságharc kitörésekor önkéntesként jelentkezik a forradalmi erőkhöz, ahol
csakhamar előre tör, rövid időn belül ezredes
lesz belőle, bizonyos vélemények szerint a tábornoki rangig jutott el.
A szobor állításával a kezdeményezőknek
az volt a célja, hogy méltó emléket állítsanak a
15. aradi vértanúként is
ismert hősnek, akit a forradalomban való részvétele miatt 1849. október
25.-én kivégeztek. Mivel
sírjának helye pontosan

nem ismert (az aradi vár
árkában nyugszik) a szobor és a mellette elhelyezett emléktábla, mint emlékhely is szolgálnak.
A szobor állításának és Érsemjénbe szállításának költségeit a székesfehérvári székhelyű
Krajczáros alapítvány
állta, a szobor megalkotója pedig Tóth Lajos,
soltvadkerti ács- és faragómester.
Az avató ünnepség 2010. október 24.-én,
vasárnap déli 12 órai kezdettel folyt le a szobor
felállításának helyszínén,
az érsemjéni Kazinczy
Ferenc, Fráter Lóránd és
Csiha Kálmán Emlékmúzeum udvarán.
Az ünnepség a
Himnusz eléneklésével és
Balázsi József, Érsemjén
polgármesterének ünnepi
beszédével kezdődött, aki
miután üdvözölte a jelenlévőket elmondta, hogy
talán nem véletlen, hogy
Kazinczy Lajos vértanú-

Jákob János és Borsi Imre Lóránt megáldják a szobrot
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Németh István és Balázsi József leleplezik a szobrot

ságának emlékünnepe
időben oly közel esik az
1956-os forradalom kirobbanásának időpontjához. Örömének adott
hangot, mivel annak ellenére, hogy nemrég még
magyar szó nem hallatszott az egykori Bossányi
kúria udvarán, ezen ünnepség alkalmával magyarok, honvéd és huszár
egyenruhás „katonák”
mintegy újra birtokba
veszik ezt az ősi magyar
épületet. A polgármester
után a Krajczáros Alapítvány képviseletében dr.
Börcsök Rudolf, ny. ezredes szólalt fel, aki néhány
szóba bemutatta az alapítvány történetét, fő célkitűzéseit és eddigi leg-

fontosabb eredményeit,
ugyanakkor reményét
fejezte ki, hogy az ehhez
hasonló rendezvényeken
keresztül talán sikerül
még közelebb hozni egymáshoz a trianoni határok
által szétszakított magyarokat.

A díszőrség egyik tagja
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Részlet az „Ezüstperje” ünnepi előadásából

A beszéde végén
ünnepélyesen átadta a
szobrot Érsemjén község
lakosainak és polgármesterének. Ezt követően Németh István (Krajczáros
Alapítvány) és Balázsi
József leleplezték a szobrot, majd Jákob János
protestáns tábori püspök
és Borsi Imre Lóránt
érsemjéni római katolikus
plébános megáldották
illetve megszentelték az
emlékművet.
Az ünnepség következő mozzanatában dr.
Kedves Gyula, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és
Múzeumának főigazgató

helyettese, az 1848-as
forradalom szakértője
mutatta be Kazinczy Lajos életét és munkásságának jelentőségét. Őt Sárközi Zoltán, a Pro Liberta
Partium Egyesület elnöke
követte, aki beszédében
kiemelte, hogy nem az az
igazi magyar, akinek az
ősei is azok voltak, hanem az, akinek az utódai
is azok. Kocsár István,
ny. alezredes harmonika
kísérettel előadott negyvennyolcas, katonanótáit
a közönség is énekelte,
különösen megható volt
az iskola kórusának részvétele a nóták éneklésében. A hazafias nóták fel-

Dr. Kedves Gyula előadást tartott Kazinczy életéről
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Az érsemjéni iskolások is felléptek

csendülését követően forradalmi Petőfi verseket
hallhatunk Szabó Imre és
Sütő Szabolcs tolmácsolásában. Az érsemjéni
Kazinczy Ferenc I-VIII.
Osztályos Iskola tanulóinak előadása következett,
amelyikben a tanulók –
felkészítő tanáraik közreműködésének is betudhatóan – szavalataikkal és
katona-dalaikkal ámulatba ejtették a hallgatóságot. Az iskolásokat a
szintén helyi Ezüstperje
néptánccsoport tagjai követték a színpadon, akik a
tőlük megszokott és elvárt színvonalú előadás-

sal, méltóképpen emlékeztek meg az érsemjéni
kötődésű Kazinczy Lajosról. Az előadás a néptánc
elemeit felhasználva regélte el Kazinczy és az
aradi tizenhárom elveszejtésének történetét.
Az ünnepség utolsó momentuma a koszorúk elhelyezése volt, ezt
követően, a Szózat eléneklése után a díszőrség
kivonult a múzeum udvaráról, majd az ünneplők is
elhagyták a helyszínt.
Csorba Sándor

Szabó Imre Petőfi verseket szaval
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Ki mit tud? vetélkedő Érsemjénben

Érsemjénben szervezték meg a Bihar megyei RMDSZ Ki mit tud? vetélkedőjének
elődöntőjét.

A semjéni Show Dance tánccsoport
A Bihar megyei
RMDSZ 2010-ben immár
hatodik alkalommal szervezi meg a Ki mit tud?
vetélkedőt. Mint eddig
minden alkalommal, az
elődöntők lebonyolítását
ezúttal is több régióra
bontva bonyolították le,
azonban rendhagyó módon Érmihályfalva és környéke az idén nem
Mihályfalván, hanem
Érsemjénben, a Fráter
Lóránd Művelődési Házban mérte össze tudását,
tehetségét. A semjéni elődöntő november 17.-én
zajlott le.
A versenyzőket
reggel 10-re várták, a
község nevében Balázsi
József polgármester üdvözölte őket, sok szeren-

Oláh Tamás szaval
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csét kívánva minden versenyzőnek. A továbbiakban a szervezők bemutatták a zsűri tagjait is: Boros Emőke (érmihályfalvi
tanárnő), Csiri Emese
érsemjéni tanítónő), Horváth Edit (a szalacsi
RMDSZ körzeti elnöke),
Kiss Ilona Katalin (az
érsemjéni iskola igazgatónője), Kovács Ildikó
(pedagógus, Érkörtvélyes
és Értarcsa képviselője),
Lantos Tibor (a megyei
RMDSZ képviseletében)
és Nyakó József (az
RMDSZ megyei választmányi bizottságának kulturális elnöke).
A versenyre több
kategóriában is lehetett
jelentkezni és úgy tűnik,
hogy Érsemjénben a zene,
tánc és a hagyományőrzés
kedvelői jelentek meg a
legnagyobb számban, de
azért most sem maradtak
távol az irodalom kedvelői sem.
A napot a ifjúság
előadásai indították, közülük a következő egyéniés csoportos előadók jutottak
tovább:
Érmihályfalvi Furulyacsoport, Darabont Panna
(Érmihályfalva, népdal),
Rabatin Laura (Éradony,
zene) Csütörtöki Tamara

(Szalacs, irodalom), Ötvös Szabolcs és Elekes
Anita (Érsemjén, népdal),
Boda
Bernadett
(Érmihályfalva, irodalom), Pegazus Furulyacsoport (Érkörtvélyes),
Ezüstperjenéptánccsoport
(Érsemjén), T.A. Team 1.
(Érsemjén, tánc), Napsu-

A jóval kisebb
létszámban induló felnőttek közül továbbjutottak:
Rencz
Norbert
(Érmihályfalva, néptánc),
Ezüstperje néptánccsoport
(Érsemjén), Marosán
Csilla (Érmihályfalva,
népdal), Máté Gergő
(Érmihályfalva, néptánc),
Bartók Béla citerazenekar
(Érmihályfalva), Nyíló
Akác néptánccsoport
(Érmihályfalva), Syluette
menettánccsoport
(Érmihályfalva), Kultúrcsoport (Érkörtvélyes,
tánc), Street Dancers
(Érmihályfalva), Playtime
együttes (Érmihályfalva,

A Bartók Béla citerazenekar
gár menettánccsoport
(Érmihályfalva), Kovács
Alexandra Gvendolin
(Érmihályfalva, zene),
Fehér Akác menettánccsoport (Érmihályfalva),
Forever
Dance
(Érmihályfalva), Show
Dance
csoport
(Érsemjén), Zelk Zoltán
iskola népdalcsoportja
(Érmihályfalva).

zene).
A nagyváradi döntőn alakul ki a végső sorrend (december 18.), mivel azonban lapzártakor
ez még nem zajlott le ebben a számunkban erről
még nem tudunk beszámolni.
Csorba Sándor
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Másodszor is néptánctalálkozó Érsemjénben

December 4.-én második alkalommal szerveztük meg az Érsemjéni
Néptánctalálkozót három csoport részvételével.
A saroglya népi zenekar tagjai

Az Ezüstperje néptánccsoport, megalakulása
óta számos rendezvényünk, ünnepünk fényét
emeli a szinte mindenki
által elismert színvonalú
előadásaival. Nem az első
eset az sem, hogy más
néptánccs oportokkal
együtt néptánc gálán vesznek részt a helyi Falunapok rendezvénysorozat,
vagy a Határrandevú keretein belül. Ennek ellenére
a csoport tagjai és a Pro
Semjén Egyesület úgy
döntöttek, megpróbálnak
megszervezni - évente legalább egyszer - egy olyan
találkozót, ahol kizárólag
az övék a főszerep. Ezekkel az előadásokkal a szervezők több célt is meg kí-

vánnak valósítani. Az elsődleges cél természetesen
a magyar népi, hagyományos kultúra megtartása,
ápolása az utókor számára.
A másik cél ennek a kulturális világnak a népszerűsítése, hiszen napjainkban
egyre kevesebb tér marad
hagyományaink érvényre
juttatására. Nem tagadhatjuk azt sem, hogy ezeken a
rendezvényeken keresztül
szeretnénk megismertetni
egymással a különböző
csapatok tagjait, szeretnénk ha baráti kapcsolat
alakulna azon fiataljaink
között, akik nem herdálják
ifjúságuk éveit, hanem a
magyar kultúra és egyáltalán a magyarság tudat
megtartására fordítják sza-

A Nyíló Akác táncosai sem kímélték párjukat
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A Rezeda táncosai sárréti táncokat is előadtak

badidejük jelentősebb részét. Az előadásokat követő táncházban pedig lehetőség nyílik, hogy tudásukat, tapasztalataikat egymással megosztva mindenki gazdagabban térhessen haza otthonába.
Az idei rendezvényen a házigazda csoport
mellett felléptek a „jó
szomszéd” szerepét betöltő Nyíló Akác táncosai is
és első ízben látogattak el
falunkba az élesdi Rezeda
néptánccsoport tagjai. A
három táncegyüttes egy
igen széles palettával jelent meg, többek között
láthattunk szatmári, sárközi, gyimesi, küküllőmenti
és kalotaszegi táncokat.
Külön köszönet illeti a

Nagyvárad Táncegyüttes
állandó népi zenekarát, a
Saroglya bandát, akik szívességből fáradtak el Semjénbe még emlékezetesebbé tenni a rendezvényt.
Bátran mondhatjuk, hogy
mind a táncosok, mind az
nézők - hallgatók tetszését
sikerült elnyerniük. Szintén köszönet illeti az
érsemjéni önkormányzatot, aki nem csak ez alkalommal, de rendszeresen
áll a néptánccsoport mellé,
támogatva azt minden tevékenységében. Ez alkalommal sem mulathatott
volna együtt a falu népe és
vendégei a helyi hivatalosságok támogatása nélkül.
Csorba Sándor

A házigazdák kitűnően érezték magukat
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Régészeti leletek szülőfalunk határából
Ha a régészetről esik szó
az emberek többsége valami kalandos, ígéretes kincsekkel kecsegtető, már-már a titkos ügynökökéhez hasonló munkára gondol.
A valóság ennél jóval unalmasabb.

a nyomokból elindulva nem pusztán az események szereplőit próbáljuk azonosítani, de igyekszünk
megismerni tetteik okait is.
A legtöbben azt hisszük,
hogy az ilyen leletek valami rend-

Pillanatkép a feltárási munkálatokról.
A régészek is tudományos kutatók, hétköznapi emberek, akik
nem ismerik név szerint a történelem valaha élt összes emberét és
nem tudják kívülről a világ kincseinek leltárkönyvét. Ennek ellenére
állíthatom, hogy a régészet mégis
óriási kaland. Nem az esetleges
egzotikus ásatási helyszínek miatt,
még csak az olykor pénzben is értékes leletek miatt sem. Kaland,
mert ásás közben minden centiméter eltávolított földdel több száz
vagy akár több ezer évet is utazhatunk visszafelé az időben. Kaland,
mert a korabeli sírokból, lakásokból, szemetesgödrökből előkerülő
hétköznapi tárgyak –ha tudjuk,
hogyan kérdezzük őket – elmesélik, hogyan éltek, mit ettek, hogyan főztek vagy miben hittek
egykori gazdáik vagy akár ennél
jóval többet. Ha tömören próbálnánk megfogalmazni, azt mondhatnánk, a régészet egy kalandos
nyomozás az idő határain túl, ahol
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kívüli, akár rendőrökkel őrzött helyekről kerülnek elő. Pedig az
igazság az, hogy a régi korok embere egyáltalán nem volt ostoba és
azokat a területeket kereste letelepedés céljából, amelyek a legkedvezőbb életkörülményeket biztosították számára. Szempont volt az
ivóvíz közelsége, de nem annyira,
hogy házaikat esetleg egy áradáskor a víz elmossa. Fontos volt,
hogy védhető helyen legyen, de
ugyanakkor közel legyenek a termőföldek és a legelők is. Egyszóval a mindenkori ember olyan helyekre költözött, amilyenekre a mi
nagyszüleink költöztek, vagy talán
mi is költöznénk. Ahogy öreg tanáraink mondták, az őskori ember
józan, paraszti ésszel gondolkodott. Így a legtöbb esetben az emberek bizonyos területeket évezredeken keresztül laktak, nem véletlen tehát, hogy kertünkben házunk
táján vagy épen szántóföldjeinken
olykor igen régi tárgyakra vagy

ezek töredékeire bukkanunk. Mivel a legtöbb esetben ezekről a
leletekről nem értesítik a lakosságot, mi, semjéniek sem tudjuk,
hogy hány lelőhely van falunk –
községünk határában, amelyek
napjainktól számítva akár 8-10000
éves leleteket is rejthetnek.
Bár nem ritkán kerülnek
elő arany vagy ezüst tárgyak is, a
régészeti kutatás célja nem a tárgyak egyszerű begyűjtése, sokkal
többet számít – nyílván tudományos szempontból – a lelet környezete, helyzete, mint maga a
tárgy, épp úgy mint egy rendőrségi
helyszínelésen. Az események lezajlását nem a helyszínen talált
tárgyak magyarázzák meg, hanem
ezek helyzete, egymáshoz való
viszonya.
Bár biztos vagyok benne,
hogy azóta már számos régészeti
lelet került felszínre a semjéni határban, amelyről nem csak a régészek, de olykor még megtalálójuk
sem tud (nem tudva, hogy több
száz éves tárgyat talált), mégis azt
írom, hogy egy friss feltárásról
számolok be. Azért ezek a legfrissebb semjéni régészeti leletek,
mert feltárásuk óta tudományos
igényű régészeti kutatás nem folyt
községünkben.

Ezüstfibula a földben, tisztítás
előtt
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A következőkben elmesélésre kerülő történet 2006. nyarán
vette kezdetét, amikor Karabin
Andrei, semjéni lakos gyerekei
megkerestek egy ezüst ruhatűző
tűvel (más néven fibula, díszes, a
biztosító tűhöz hasonló ékszer),
hogy azt édesapjuk a régi Sárgaföldes gödörben találta. Miután
megmutattam
néhány
falumbelinek is, kiderült, hogy
szintén ott, de hetekkel korábban
Szabó István (mi Kukucs-nak ismerjük) egy kisméretű, szürke színű tálra bukkant, amit a polgármesteri hivatalban adott le. Miután
azt is megnézhettem, egyértelművé vált, hogy egy korból származnak és nagyon valószínű volt,
hogy egyazon helyről, talán egy
sírból származnak. Október lett,
mire az ásatáshoz szükséges engedélyeket sikerült megszerezni az
illetékes hatóságoktól.
A feltárási munkák beigazolták a feltevéseket, ugyanis már
az első napon két sírgödör rajzolódott ki. A feltárás során az is kiderült, hogy mindkét sírt megbolygatták, nem sokkal a korabeli temetés után, az egyiket csak alig,
de a másikat teljesen kifosztották.
Ez esetben a rablás olyan mértékű
volt, hogy szinte csontokat is alig
lehetett találni. Az első sírban viszont egy, a szarmata néphez tartozó, gazdag nő földi maradványai
és leletei kerültek elő. Több mint
száz borostyánkő, néhány karneol(vöröses színű féldrágakő), csekély számú üvegpaszta gyöngy,
egy római importból származó
edény és egy ezüst fibula alkották

Néhány sírban feltárt gyöngyök
közül
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a nemesasszony sírmellékletét. A
leletek együttes datálása arra enged következtetni, hogy használójuk az időszámítás szerinti II: század végén – III. század elején élhetett, azaz mintegy 1700-1800
évvel ezelőtt.
A szarmaták egy iráni származású népcsoport, akik egykor
igen nagy számban éltek a mai
Magyarország területén (a Duna –
Tisza közén), ahová az I. században költöztek be. A mi vidékünkön a szarmaták jazig nevű törzsei
éltek Tartózkodásuk nem volt túl
hosszú életű, ugyanis már a III-IV.
századokban kiűzték őket az egyre
nagyobb számban megtelepedő
germán népek. Az első hullámban
a sokat emlegetett vandálok érkeztek, de bármilyen vadak is voltak,

A két ezüstfibula - a szakszerű
tisztítás után
őket is elűzték a szintén germán
származású gepidák, de ez már
egy teljesen más történet.
Csorba Sándor

Az egykori Római Birodalom területéről származó edény
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Az Árpád-ház végnapjai
V. István mindössze két
évig viselte a magyar szent koronát. Tanulságokban gazdag volt ez
a két év: mindazért, amit apja és
országa ellen vétett, keservesen
meglakolt. Türelmetlenül várta,
hogy a korona fejére kerüljön, de
érezte azt is, hogy ő csak név szerint király. Az igazi hatalom a főurak kezében volt, akiket ő tüzelt a
jó, öreg király ellen. A főurak
meghódoltak a cseh királynak, ez
a hazaárulás felbátorította a cseh
királyt, hogy régi tervét, Magyarország nyugati részének elfoglalását megvalósítsa. Hadát nemcsak
alaposan megverték, hanem Bécsig kergették, s a büszke Ottokárt
békére kényszerítették.
Mivel István a győzelmet
főképpen a kunoknak köszönhette,
Ottokár azt híresztelte, hogy a magyar király különösen kedvez a
kunoknak, holott azok pogányok, s
elhitette a rágalmat, hogy Magyarország visszaesett a pogányságba.
Amikor a király a Dráván túl járt,
ahová magával vitte László nevű
tíz éves fiát, akkor a királyfit
Pektáry Joakim szlavón bán elrabolta és a kaploncai várba vitték.
A király hiába ostromolta a várat,
nem tudta bevenni. Kénytelen volt
hazamenni, hogy nagyobb haddal
térjen vissza a gyermekrablók ellen. De alig ért haza, a nagy megrázkódtatás miatt, meghalt azzal a
tudattal, hogy koronájának örököse rablók kezében van. Ekkor az
özvegy királyné, Kun Erzsébet
vette a kezébe a hatalmat. Kiszabadította fiát, akit apja halála után
egy hónappal meg is koronáztak
(1272-1290). Közben a német korona Habsburgi Rudolf fejére került. Mivel Ottokár cseh király
még nem tett le hódító szándékáról, László szövetkezett Rudolffal.
Ez a szövetség, hogy még erősebb
legyen, a kis Endre herceget eljegyezték Rudolf leányával. Viszont
8

a nápolyi király, László apósa, a
csehekkel való szövetséget ápolta,
így két pártra szakadt az ország, ki
-ki az érdekei szerint támogatta a
szövetkezést Rudolffal vagy Ottokárral. Kun László e kétségbeejtő

Kun László megölése - Bécsi
Képes Krónika
állapotok között is megállta a helyét. Ottokár meg is támadta és le
is verte volna Habsburgi Rudolfot,
ha Kun László király 20.000 vitézzel nem sietett volna segítségére.
Magyar fegyvernek volt köszönhető a Morvamezei híres győzelem (1278. Aug. 26.), amiben
Habsburgi Rudolfnak csak kétezer
katonája volt Ottokár 30.000 főnyi
seregével szemben. A magyarok
vitézségéről elismerőleg írtak a
német krónikások, amely csata a
csehek teljes vereségével végződött, s amelyikben maga Ottokár is
elesett.
Így Magyarország megszabadult attól a veszedelemtől, amivel Ottokár hódító törekvései fenyegették, de nem szabadult meg
belső ellenségeitől, akik újra befeketítették a királyt a pápa előtt.
Ebben a nagy felfordulásban szörnyű hír rázta meg az országot: jön a tatár! Jött is a tatár,
1285-ben betört az országba. A
király segítségére szólította a ke-

resztény világot, de segítség nem
érkezett sehonnan, hanem a természet segített a magyaroknak. A
rettenetes esők, árvizek megállították útjukban a tatárokat, sokfelé
megverték őket és kiűzték az országból. A nagy tatárjárás után az
ország védelmére épült várak valóságos rablófészkek lettek. A
nagy urak nem elégedtek meg az
ország romlásával, szövetkeztek
Habsburgi Rudolf fiával, Albert
herceggel, aki a hazaárulók segítségével el is foglalta az ország
nyugati részét. Így hálálta meg,
hogy Kun László segítette a morvamezei ütközetben. Ezzel nyilvánvaló lett, hogy a magyar koronát akarta. Lászlónak nem volt
gyereke. Az Árpád-házból csupán
egy férfi élt, II. Endre unokája, de
őt az Árpád-házbeli királyok nem
ismerték el a trón törvényes örökösnek. László nővérének, nápolyi
király feleségének volt egy fia,
Martell Károly. A pápa, hogy hűbéresévé tegye Magyarországot,
Martell Károlyt szemelte ki Magyarország királyának. Volt tehát
két királyjelölt: Endre és Martell
Károly. Sőt harmadik is vágyott a
trónra, Habsburgi Adalbert. Megindult a pártoskodás. A főurak egy
része behozta Endre herceget, de
őt elfogták, Habsburgi Albert herceghez került fogságba. Ebben a
helyzetben a király csak a köznemességre támaszkodhatott meg a
kunokra. Hívásra jöttek is a kunok. Összegyűltek a körösszegi
táborban, de Kopasz Jakab Lórántnak, a lázadó erdélyi vajdának
testvére, három kun vitézt felbérelt
(Árbocz, Törtel és Kemencse),
akik éjnek idején belopóztak a király sátorába és megölték a királyt.
Ez 1290. Július 10.-e éjjelén történt.
Lejegyezte:

Varga József
Ny. tanító
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Megújult az érselindi orvosi rendelő

2010. december 7.-én került sor a felújított orvosi rendelő átadó ünnepségére Selinden
Azt hiszem egy
semjéni lakosnak sem
kell elmondanunk, milyen állapotban volt
mindeddig a selindiek
orvosi rendelője. Aki
nem tudta, milyen intézmény működik benne
könnyen összetéveszthette egy elhagyott, omlásra
ítélt épülettel. Könnyen
érthető tehát, hogy az országos szintű gazdasági
nehézségek ellenére az
önkormányzat úgy döntött, befejezi az épület
külső és belső felújítását
célzó munkálatokat. A
munkálatok célja nem
csak az épület szebbé varázsolása volt, nem csak
azt tartották szem előtt,
hogy egy orvosi rendelőhöz méltó tisztaságot,
higiéniát tudjanak biztosítani, de néhány fontos,
mindeddig figyelmen kívül hagyott problémát is
orvosolni kellett. Ilyen
volt a vizesblokk kialakítása, így külön, modern

fürdőszoba áll az orvos
és a betegek rendelkezésére.
Bár az időjárás
nem volt kedvező, mégis
elmondhatjuk, hogy szép
számban vettek részt a
szerény ünnepségen mind
Selindről, mind Semjénből. A helyi tanács
RMDSZ frakciója több
taggal és képviseltette
magát. A szalagot Szabó
Ödön, a Bihar megyei
RMDSZ szervezet ügyvezető elnöke és Timár
Sorin alpolgármester
vágták át. Az épületet
Duma Sándor selindi görög-katolikus- , illetve
Borsi Imre Lóránt
érsemjéni római katolikus lelki atyák áldották
meg. Az áldást követően
Balázsi József, érsemjén
polgármestere beszédében örömét fejezte ki,
hogy végül is sikerült
véghez vinni a beruházást
és annak a reményének
adott hangot, hogy a

selindi iskola felújítási
munkálataival is mihamarabb végezni fognak.
Szabó Ödön beszédében
elmondta, hogy bár nagyszerű dolognak tartja egy
egészségügyi létesítmény
felújítását, mégis reméli,
hogy nem lesz rá szükség

és jó egészséget kívánt a
község minden lakosának, kü lö nö s e n a
selindieknek azt remélvén, hogy a háziorvosuk
unatkozni fog az új rendelőben.
Csorba Sándor

A szalag átvágása

Elköltözött a Közösségi Infópont
Bár mindenki még biztosan nem, de azért elérhető, mindössze a nyitvatartás változott a követmár nagyon sokan tudják, hogy Érsemjénben műkö- kezőképpen: hétfő - péntek 1500-1800 óra.
dik egy Közösségi Információs Pont, amit a legtöbTovábbra is minden érdeklődőt szívesen váben csak PAPI néven ismernek. A PAPI 2008 óta runk!
Csorba Sándor
várja az internetezni vágyókat és mindazokat akiknek problémáik megoldására internetre vagy modern
kommunikációs és/vagy számítástechnikai eszközökre van szüksége (fényképezőgép, szkenner,
nyomtató, webkamera, számítógép stb.).
Mivel az önkormányzat keretein belül figyelemreméltó változások mentek végbe személyzeti
téren és mivel a szolgáltatásainkat ezen változások
ellenére sem kívántuk szüneteltetni, úgy döntöttünk,
hogy a PAPI tejes felszerelését a Községi Könyvtárba költöztetjük (a Művelődési Otthon emeleti terme). Az új helyszínen minden eddigi szolgáltatás
9
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Az ajándékozásról
Karácsony a szeretet ünnepe. Szeretetünket igyekszünk ajándékkal is kifejezni. Előre elgondolkodunk azon,
hogy mi is kerüljön szeretteink karácsonyfája
alá.
Íme, néhány gondolat az
ajándékozásról.
Az ajándék személyes. Az élet maga is
ajándék minden percével,
a következő és az összes
előző pillanatával. Mivel
kiszámíthatatlan, mindnyájunkat megajándékozhat. Ha az ajándékot alkalomra várjuk, sőt elvárjuk, akkor kínos, mert
szeretet helyett csupán
tárgyi vigasztalás. Ilyenkor mutatjuk az örömteli
meglepetést. Az igazi
ajándék felbecsülhetetlen

érték. Meg szabad köszönni, de aki adja az
nem is tart rá igényt. A jó
ajándék az egyetlen értelmes tékozlás. Maga az
ajándékozó van benne.
Ajándékot kapni kockázatos, mivel az ajándék
vizsgáztatja az ajándékozottat is. Az ajándék teljes bemutatkozás. Olyan
ajándékot kapni boldogság, amiről csak mi tudjuk, hogy az. Aztán egy
életen át tűnődhetünk
azon, hogy ezt vajon miért is kaptuk és miképpen
viszonozhatnánk ezt az
örömteli ajándékot.
Ha időnk megengedi, készíthetünk az
ajándékok mellé képeslapot is. Ehhez használhatunk faleveleket, terméseket, virágokat. A saját

kezűleg készített ajándékoknak mindenki jobban
örül, ugyanakkor személyre szólóak is. Ne
feledjük: kapni jó, de adni is. Így lesz teljes az
ünnep. Ne maradjunk el a
jókívánságokkal sem. Ne
feledkezzünk meg távoli
rokonainkról, barátainkról, ismerőseinkről! Nem
telik sok időbe leírni:
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet!
Ünnepi ajándékként még egy sütemény
receptjét írom le két változatban.
Varga Piroska
ny. tanítónő

KUGLER SZELET
20 dkg cukrot megpirítunk és belekeverünk 20
dkg darált diót. Ha kihűl,
megtörjük. 20 dkg vajat
20 dkg cukorral, 3 tojással krémmé főzünk,
majd hozzáadjuk a diós
cukrot. Az ostyalapokat
megtöltjük vele.
NÁPOLY SZELET
18 dkg cukrot megpirítunk. 1 csomag margarint, 18 dkg cukrot és 3
tojást krémmé főzünk és
ráöntjük az égetett cukorra. Mikor felolvadt a
cukor a 20 dkg darált
diót belekeverjük. Ezzel
megtöltjük az ostyalapokat.

Értékes gyümölcsünk, a dió
Évszázadok óta a
karácsonyi asztalokon
előkelő helyet foglal el a
dió. A méz, a fokhagyma,
a sütőtök, a mák és az
alma mellett ott találjuk a
diót, illetve a dióval készült tésztaféléket. Régen
a szegényebb családoknál
a diós főtt tészta (laska)
is ünnepi fogásnak számított, míg ma egyetlen
család asztaláról sem hiányoznak a diós sütemények, a diós kalácstól a
zserbóig. Elődeink a dió
héját is összegyűjtötték,
megőrizték és szinte
egész évben felhasználták állati betegségek gyógyítására.
A XX. század kö10

zepéig, főleg falun karácsonykor a szülők diót,
mogyorót és almát ajándékoztak a gyerekeknek.
A diót egészségvarázslásra is használták.
Ez nem véletlen, hiszen a
dió az egyik legértékesebb csonthéjas gyümölcsünk. A zsírsav mellett
fehérjét, ásványi anyagokat, C vitamint is tartalmaz. Fogyasztása csökkenti a vér koleszterinszintjét.
A gyógyászatban
a fa ágaiból. Leveleiből
készült főzeteket bőrpanaszok kezelésére használták. A leveléből készült főzettel öblítették le
a hajat, hogy sötétebb és

fényesebb legyen. A szétmorzsolt levélből készült forrázatból pedig
idegnyugt at ó
hatású gyógyfürdőt készítettek.
A héjas dió
megpenészedhet, ha nem
száraz helyen tároljuk.
A megdarált dióbél nem avasodik meg,
ha cukorral összekeverve
tesszük el a következő
felhasználásig. A dióbelet
tarthatjuk hűtőben is, légmentesen lezárt dobozban.
A dió barna héja
könnyen lejön, ha 15-

20percig meleg tejben
áztatjuk. A héjas dió belseje nem törik össze, ha
egy éjszakán át sós vízben áztatjuk.
Érdekesebb ízű
lesz a dióval készült sütemény, ha darálás előtt a
sütőben kicsit megpirítjuk.
Varga Piroska
ny. tanítónő
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Érselénd hőseire emlékeztek
A II. világháború helyi áldozataira emlékeztek, november 7én, vasárnap az Érsemjén községhez tartozó Érselénden.
a legvégsőkig, életük feláldozásáig.
Az érseléndi Ezért példaképek ők
római
katolikus a mai ember előtt.”
templomban, öku- – intett a tiszteletes.
menikus istentisztelettel kezdődött a II.
világháborúban elHősként álesett hősökről való dozták életüket
megemlékezés. BorA
egyházi
si Imre Lóránt tisz- gyászszertartást kötelendő, mint házi- vetően a templom
gazda köszöntötte a udvarán felállított
helyi egyházközsé- emlékmű előtt folygek vezetőit: Oroszi tatódott a megemléKálmán református kezés. Borsi I. Lóparókust,
Duma ránt rövid bevezetőSándor görög katoli- je után Balazsi Jókus esperest, illetve zsef polgármester
a község polgármes- ünnepi beszéde köterét Balazsi Józse- vetkezett. Az elöljáfet, illetve minden ró felidézte azokat
jelenlévőt.
az időket, amikor e
Az
igét, hősi halált halt katoNehemiás próféta nákat, nemzetiségük
könyvére alapozva, miatt, tilos volt hősOroszi Kálmán tisz- nek nevezni, pedig
teletes
szolgálta. bátran, hősként álIgehirdetésében a dozták életüket ez
béke megtartó erejé- anyaföldért. „Ma is
re hívta fel az egy- a hazáért, a nemzebegyűltek figyelmét. tért való összefogás„A hazájukért életü- ra tanítnak bennünket adó vértanúk ket. Mi pedig abban
szívében is a békes- bízunk, hogy soha
ség utáni vágy lako- nem ismétlődik meg
zott, mely erőt adott a történelem színpa-

A béke ereje
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Borsi Imre Lóránt tisztelendő (egy korábbi
felvételen)

dán ily borzalom.” –
zárta beszédét a pol- Borsi Imre Lóránt
gármester.
A megemléke- római
katolikus
zés, ezt követően, plébános
koszorúzással
és
nemzeti imádságunk
eléneklésével ért véget.
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Helytörténeti vetélkedő a Kazinczy Ferenc iskolában

Pillanatkép a versenyről
Érsemjén különösen gazdag,
színes történelmi múlttal rendelkezik,
ezért a Pro Semjén Egyesület és a
helyi iskola – Halász János történelem szakos tanár személyében – úgy
döntöttek, igyekszenek arra ösztönözni az iskola fiataljait, hogy ennek a
történelemnek egy részét ismerjék
meg, sajátítsák el. Erre a legkiválóbb
alkalom egy vetélkedő megszervezése, hiszen a tanulók a verseny hangulatának hatására még nagyobb kedvvel, odaadással készülnek. Miután a
szervezők vállaklozó kedvű fiatalokra
és a Communitas alapítvány révén
támogatóra is találtak, már semmi
akadálya nem volt annak, hogy nov-

ember 12.-én a verseny is megvaló- is, hogy lelkesen készültek a versenysulhasson. Összesen 15 ifjú jelentke- re!
Csorba Sándor
zett, a felhívásnak megfelelően 3 fős
csoportokba szerveződve. A csapatok
a következő neveket választották:
Kazinczy utódai (Balázsi Beáta, Szabó Krisztina, Tóth Kinga), Kis Történészek (Kereszturi Zsuzsanna, Nagy
Stefánia, Szász Krisztina), LAB Csapat (Ari László, Belényesi Erzsébet,
Láposi Ádám), Sasok (Fijók Edina,
Fórián Dávid, Kozma Gergő) és Tigrisek (Elekes Anita, Kereszturi Hajnalka, Kupás Gitta).
A díjakat Kiss Katalin igazgatónő
Ez alkalommal a versenyzőkosztotta ki
nek a helyi személyiségek életrajzi
adatait kellett megismerniük, de ezek
munkásságának legjelentősebb állomásait is tudniuk kellett. A téma Kazinczy Ferenc, Kazinczy Lajos, Fráter
Lóránd és Csiha Kálmán élete volt.
Bár a szervezők, úgy érzik, minden
résztvevő nyert, mégis, mint minden
versenyen, itt is ki kellett alakulnia
egy végső sorrendnek. Első lett a Kis
történészek, második a LAB Csapat és
harmadik helyen végzett a Sasok csaA győztes csapat:
pata. Mindannyiuknak köszönjük, Szász Krisztina, Kereszturi Zsuzsanna
hogy válaszoltak a felhívásra és azt
és Nagy Stefánia

Fellépés a nemzeti alapú elkülönítés ellen
Néhányan talán a sajtóból
már ismerik a Ruhama alapítvány
nevét, akik tevékenységükkel –
1996 óta – a szociális gondokkal
küzdő társadalmi csoportok, különösen a romák problémáin igyekeznek enyhíteni. Munkájuk során
már nem első ízben kerültek kapcsolatba érsemjénnel, az érsemjéni
iskolával. A selindi roma származású gyerekek számára 2010 nyarán nyári óvodát szerveztek, szintén a selindi gyerekeknek szól a
jelenleg is futó after school program, melynek célja a résztvevők
tanulmányi szempontból való felzárkóztatása.
2010 decemberében az
Érselindi iskola, szintén a Ruhama
alapítvány jóvoltából, igen értékes
(3200 euró összértékű) számítástechnikai eszközökkel gazdagodott. Az „ajándékot” egy verse12

nyen való részvétellel érdemelte
ki. Még az elmúlt évben a Bihar
Megyei Tanfelügyelőség és a
Ruhama Alapítvány közreműködésben, a Roma Education Found
támogatásával, egy, a roma származású gyerekek tanulmányi felzárkóztatását megcélzó versenyt
hirdetett meg, amely három lépcsőben zajlott le. A versenyre benevező 20 iskola közül csak négy,
köztük az érsemjéni kaphatta meg
az oktatást segítő, legmodernebb
technikai felszerelést tartalmazó
csomagot. A csomag a következő
eszközökből áll: fénymásoló, fényképezőgépek, laptop, asztali számítógépek, digitális vetítő, vetítővászon, interaktív tábla.
A projekt egyértelmű célja,
hogy a roma vagy más szociális
szempontból hátrányos helyzetben
élő, társadalmilag megkülönbözte-

tett gyerekek számára is biztosítsa
a jelenleg elérhető legmodernebb
oktatási eszközöket, ezzel is növelve az esélyüket a társadalmi felzárkózásra.
A díjakat a nyertes iskolák
Nagyváradon vehették át, az ünnepségen érsemjént Nagy Mirella,
az iskola aligazgatónője képviselte. Nem csak az ott jelenlévőkhöz
szólt, amikor elmondta, hogy a
semjéni vagy akár a selindi iskolákban nem a magyar, román vagy
roma származású gyerekeket dicsérik meg, hanem azokat, akik ezt
munkájukkal megérdemlik. Nálunk a román, roma vagy magyar
gyerekek egy busszal ingáznak,
egy osztályba járnak, akár egy
padba is ülnek. Nem csoda tehát,
hogy semjén ebből a szempontból
a legjobb négy közé került.
Csorba Sándor
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Mikulás-kupát szervezett a helyi iskola
A tavalyi évben az
érsemjéni iskolások igen szép és
gazadag ajándékot kaptak a Mikulástól: 2009-ben avatták fel ugyanis a 150 férőhellyel rendelkező
fedett sportcsarnokot. Azóta az
iskolások heti rendszerességgel
használják az épületet.
Bár az idén ilyen gazdag
ajándékot nem sikerült szerezni, a
semjéni iskola tanárai mégis készültek egy kis meglepetéssel.
December 6.-án megszervezték a
Mikulás kupát. Mint azt mindenki
számára ismeretes, a focit leginkább a fiúk szeretik és gyakorolják. Hogy a lányok se maradjanak
elfoglaltság nélkül, versenybe
szállhattak a szurkolók is, közülük
is kiválasztották a legjobbat.
Bár eredetileg minden osztálynak külön csapattal kellett volna indulnia, mivel egyes osztályokban olyan alacsony a létszám,
hogy egész focicsapatot nem ad ki,
összesen csak hét csapat lépett pá-

lyára a kupa megszerzéséért. A
kupa végül is csak egy osztály kezébe kerülhetett, de ennek ellenére
volt 2. és 3. helyezés is – igaz, nekik kupa nem járt. A végső sorrend tehát: 1. Zöld Sasok (VII. B),
2. Vikingek (VIII. B), 3. Tigrisek
(V. B). Meg kell említenünk, hogy
a pedagógusok sem voltak restek,
bár néhány idegenlégiós segítségére támaszkodva, de létrejött egy
tanári csapat is (Bánházi Miklós,
Gazsi Sándor, Halász János,

Baricz Nánási Ferenc, Sütő Szabolcs és Perényi Zuzu József). A
tanárok csapata egy gálameccs
erejéig mérkőzött meg a győztes
Zöld Sasok csapatával. A szerencse a tanároknak kedvezett, akik
5:1-re verték a kupa birtokosait.
De ne feledkezzünk meg a
lányokról sem. A szurkolóverseny
a VI. B. osztály lányai számára
hozta meg a sikert, akik maguk
mögé rendelték a többi hangoskodót.

„Egy cserkész, egy fa”

Pár hete fákat ültettek az érsemjéni cserkészek

Munka közben

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetséghez
(BICSISZ) tartozó érsemjéni
2. sz. Kazinczy Lajos cser13

készcsapat soron következő
cserkészfoglalkozása faültetés
volt.
„Egy cserkész, egy fa”
nevet viselte a cserkészek
újabb akciója, melynek keretében hatvan darab nyárfa csemetét ültettek el Érsemjénben.
Borsi Imre Lóránt BICSISZ
elnök az akció kezdetén elmondta, hogy a cserkész hasonló szerepet kell betöltsön a
társadalomban, mint a fa a természetben. A cserkész is legyen egy biztos pont a mai
világban, s mint ahogyan a fa
tisztítja a levegőt, úgy kell a
cserkésznek is, hatással legyen környezetére.

A buzdítás után az
ásókkal, lapátokkal felszerelt
lelkes csapat azonnal munkának is állt. Legvégül Borsi I.
Lóránt, a facsemeték adományozójára, Czirják Sándor
érmihályfalvi lakosra kérte
imában Isten áldását.
Borsi Imre Lóránt

A teljes csapat
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Jön a Jézuska
Itt a Szenteste. Hazaérkezik Kati és Karcsi a Nagymama társaságában. Karcsi nyomban a nappali ajtóhoz
rohan.
Idesüss! – hívja a húgát. – Talán már bent van a Jézuska!
Pszt! – csitítja Kati. – Hallod a muzsikát?
Igen – súgja Karcsi - , meg a szárnysuhogást!
A nappaliban valóban serényen munkálkodnak az angyalkák. Közöttük van Jézuska is.
- Innen hiányzik még egy piros gömb – mondja.
- Oda meg jól illenék még egy ezüstszalag.
- Pompás, így már biztosan tetszik majd a fa Katinak és Karcsinak!
- Gyertek csak – a Nagymama a konyha felé tereli a testvéreket. Apa már odakészítette az óriás fotelt. –
Olvasol nekünk valami szépet, ugye? – kérincsél Kati.
- Hát persze – mosolyog Nagyanyó -, mint minden évben. Még a mama is figyel.
Közben segít Jézuskának, készíti a finom süteményt. Sürgősen még néhány habkarikát! Képzeljétek csak,
az angyalkák túl sokat torkoskodtak idén!
- Haha – kuncog Karcsi -, akárcsak mi. És zsupsz, elcsen egy sütit. – Ha a Jézuska meglátná…! – A kisfiú
hátrébb húzódik az ablaktól.
Odakint besötétedett. Némán hullanak a hópelyhek. De hát … ki repül ott, ki jár házról házra? Ki dúdolja
olyan varázslatosan a karácsonyi dalt? Az angyalok! És mind – mind ajándékot hord. Hű, az egyik doboz
milyen nehéz! Egyre – másra le kell rakni a hóba. Vajon ki az a gyerek, aki ekkora ajándékot érdemel?!
Csingling – csendül hirtelen egy harang. – Jön a Jézuska! – kurjantják Kati és Karcsi. A nagyszobában apa
és Nagyapa már énekel:
„Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe
sietve menvén, lássátok, lássátok…”
A gyerekek megilletődötten lépnek be.
Megpillantja a karácsonyfát, a szemük
csillog. Miközben
énekelnek, újra és
újra az ajándékok
felé sandítanak. Itt a
jókora doboz! Végre
kibonthatják. – Kati,
egy nyuszit kaptunk!
-. Kiáltja Karcsi. Ez
aztán a meglepetés!
De nemcsak az embereket ajándékozza
meg a kis Jézus.
Nem feledkezik meg
az állatokról sem,
amelyek oly kevés
elemózsiát találnak
télen a hó alatt.
- Jó étvágyat! – bíztatják az angyalok az
erdő állatait, s kiürítik a zsákokat, kosarakat. Odabent a házban új dal csendül.

Színezd ki!
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Halottaink:
A tüdőtuberkulózis

Iuhos Ana - Érselind - élt 82 évet
Kupás Veronka - Érsemjén - élt 59
A tuberkulózis (TBC vagy gümőkor) egy fertőző betegség,
évet
amelyet a Mycrobacterium tuberculozis bacilus okoz. Leggyakrabban
Miclăuș Ioan - Érkeznéz - élt 74 évet a tüdőt támadja meg, de más szervet is megfertőzhet: az idegrendszert
Ari Éva - Érsemjén - élt 44 évet
(agyhártyát), hugyutakat, csontokat, ízületeket, nyirokrendszert stb.
Régen Európa szerte elterjedt, sok áldozatot szedő kór, a XIX.
Nyugodjanak békében! század olyan divatos betegsége, napjainkban ismét felütött a fejét. Ez
az egyik legtöbb halálestet okozó betegség, a tömegek nyomorából és
a szegénységből eredő egészségtelen életmód következménye (innen
a nézet, hogy a TBC a nyomor betegsége).
A tüdőtuberkulózisban szenvedő beteg tüdejében rögök, gümők keletkeznek, amelyek megakadályozzák a normális tüdő funkciót. A baktériummal fertőzöttek 90%-a tünetmentes és csak 10%-ában
fejlődik ki teljesen a betegség, fertőzővé válik és ha nem kezelik, a
Hamza Marc David - Érselind
esetek legalább felében a beteg meghal.
Mago Letitia Cătălina - Érkenéz
A TBC főleg a 15 és 35 közötti felnőtteket érinti, különösen
Talpas Irina
- Érsemjén
azokat, akik gyengék, alultápláltak és rossz lakáskörülmények között
Moro Levente
- Érselind
élnek.
Varga Krisztián József - Érselind
Tünetei: gyakori fáradtság, sápadtság, fogyás, étvágytalanCzakó Ramona Beatrix - Érselind
ság, izzadás – különösen alvás közben -, mell- és hátfájás, hosszantarFarkas Erzsébet Denisa - Érselind
tó köhögési rohamok, vér felköhögése, láz, borzongás.

Újszülöttek:

A betegség fejlődését bizonyos tényezők elősegítik: az alkoholizmus, a kábítószer fogyasztás, a HIV fertőzés. A leromlott fizikai
állapot, a rossz táplálkozás, a stressz szintén fogékonnyá tesz a betegségre.
Terjedése cseppfertőzéssel történik: a köhögés, tüsszentés,
köpködés, beszélgetés szétszórja a levegőbe a bacilusokat. Csak azok
fertőznek, akikben már kitört a betegség. Mindazoknak, akik a fertőzöttel gyakran kerülnek kapcsolatba, 20% esélyük van a megfertőződésre. A TBC terjedhet még fertőzött étel vagy ital által, fertőzött orKolopi Imre és Madarász Irina vosi műszeren keresztül, tetováló- vagy akupunktúra tűvel, nyílt seb
Érsemjén
által, sexuális úton vagy anyától a magzatra.
Pap László és Balog Anikó Kezelése. Az egyszer kialakult betegség csak hosszú, hónapoÉrsemjén
kig tartó, kombinált gyógyszeres kezeléssel gyógyítható. Az eredményes kezelés feltétele a folyamatos, megszakítás nélküli gyógyszerszedés.
Sok boldogságot
Védelem a fertőzés ellen:
kívánunk!
 a fertőzöttek felderítése és kezelése, a betegekkel kapcsolatban
álló személyek felderítése és vizsgálata
 a gyermek TBC-t megelőző védőoltása
ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
 a megelőzés leghatékonyabb módja a tüdőszűrés, ami évenkénti
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármesmellkasröntgen vizsgálatot jelent
teri Hivatal, Balázsi József polgárA fertőző képesség időszakában s beteg kötelezőszerűen kórházmester
ban kell legyen.
Érsemjén tel: 0259/356172
Fontos higiéniai szabályok:
Szerkesztő bizottság: Varga József,  köhögésnél, tüsszentésnél mindig tartsa a szája elé a zsebkendőt
Csorba Sándor
 köpetét mindig zsebkendőbe köpje
Számítógépes szerkesztés: Csorba
 lehetőleg papír zsebkendőt használjon és a már használt zsebkenSándor
dőt zárt dobozba dobja el
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI
 kerülje a porral járó takarítást, nedvesen takarítson
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Dr. Forausberger Margareta
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