JELIGE:
„Mi az mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? Hír? Gyönyör? Legyen bár, mint özön,
A telhetetlent elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm…”

A TARTALOMBÓL:

Tamás Gábor koncertje
Jó hangulatú koncertet valósított meg településünkön az erdélyi magyar könnyűzene egyik
Vörösmarty Mihály legkimagaslóbb alakja, Tamás
Gábor (3. oldal).
A XIII. Érsemjéni Falunap programja
Augusztus 20, Szombat
10:00 Focitorna - Sportcsarnok
16:00 Lakodalom van a mi falunkban - hagyományőrző lakodalom - Fráter Lóránd Művelődési Otthon
17:00 Gyermek néptáncgála (Fürgelábak, Gyöngyvetők és Ezüstperje néptánccsoportok) - Népkert
- a Focitorna eredményhirdetése - Népkert
18:30 VISMAJOR rockkoncert - Népkert
19:30 Moderntánc (Street Dance, Show Dance, Forever Dance, Best of Dance,
Silver Wings) - Népkert
Konfirmálás volt a semjéni
20:30 Mohácsi Brigitta koncert - Népkert
gyülekezetben
21:30 Tini Dance - showtánc bemutató - Népkert
Előkonfirmálást és konfirmá23:30 DRED ÉS DORIS koncert - Népkert
lást ünnepeltek a semjéni refor00:30 Diszkó - Népkert
mátus gyülekezetben (4. oldal).
Augusztus 21, Vasárnap
08:00 Lovas hívogató
09:00 Ünnepi felvonulás
10:00 Ökumenikus istentisztelet - református templom
Az új református lelkész beiktatási ünnepsége - református templom
12: 30 Húszéves a Kazinczy emlékmúzeum - az új kiállítás avatóünnepsége
(múzeum udvara)
- A Semjéni akácok című kötet bemutatója (múzeum udvara)
- A Legszebb porta verseny eredményhirdetése és díjkiosztó ünnepsége
(múzeum udvara)
14:00 Kazinczy Ferenc emlékünnepség, a Kazinczy-szobor megkoszorúzása Tevékenykednek a semjéni
cserkészek
(központi park)
Jótékonysági és ifjúsági tevéEbédszünet
17:00 Táncos varázs - az érsemjéni gyermekcsoportok táncos műsorai - Népkert kenységeket folytatattak a
semjéni cserkészmozgalom tag18:00 Néptáncgála (Holtmaros, Nyíló Akác és Ezüstperje néptáncegyüttesek)
jai (7. oldal).
19:00 Control Dance Group - showtánc bemutató - Népkert
20:00 Örökzöld slágerek a Szigligeti Társulat színművészeinek előadásában
(Kele Krisztina és Kiss Csaba) - Népkert
21:00 Play Time rockkoncert - Népkert
22:00 Sztárvendég: V-Tech - Népkert
23:00 Tűzijáték - központ
23:20 Dreamers koncert - Népkert
24:20 Szabadtéri diszkó - Népkert
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Érsemjénben erdıtelepítési akcióval vettek részt az Erdı Hónapja akciósorozatban

A közös munka néhány pillanata

Az Erdők Hónapja egy
országos szintű akciósorozat,
amelyet a különböző erdőhivatali
kerületek évi rendszerességgel,
figyelemfelkeltő céllal szerveznek meg. Ebben az évben az erdőtelepítésre helyezték a hangsúlyt.
Jó viszonyból jó ügy
Az Érsemjén határában
elterülő erdőségek adminisztratív
szempontból a székelyhídi erdőhivatali kerület felügyelete alá
tartoznak. Az említett intézmény
már hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal.
Nem csak jó viszony, de jó kommunikáció is jellemzi kapcsolatukat. Nem véletlen tehát, hogy
akciótervükkel megkeresték az
önkormányzatot és Balazsi József polgármesterrel egyeztetéseket folytattak az akcióterv kivitelezésének érdekében. Ezen tárgyalások eredményeként megállapodás született: az önkormányzat 1 hektár területet biztosít az
akcióhoz, a telepítésre kerülő facsemetéket az erdészet biztosítja,
míg a telepítési munkálatokat az

erdészet és az önkormányzat
munkatársai, illetve néhány önkormányzati képviselő fogja elvégezni.
Kézzelfogható tettek a jövőért
Nem maradt tehát más hátra,
mint az, hogy a szavakat tettek
kövessék és a már sokat emlegetett fenntartható fejlődésért egyesek valóban tegyenek is. Így április 15-én, a fentiekben leírt

egyeztetések eredményeit gyakorlatba ültetve, reggel 9 órakor
megkezdődött az akác, illetve a
tölgy csemeték telepítése. Az
összefogás eredményeként a kora
délutáni órákra végeztek is a
munkával, az erdészek pedig egy
ízletes bográcsossal köszönték
meg az önkéntes munkát.
Csorba Sándor

Több mint egy hektár erdőt telepítettek
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Semjénben koncertezett Tamás Gábor
2011 pünkösd vasárnapján,
május 12-én falunkban koncertezett Tamás Gábor, a kolozsvári
származású, de jelenleg Svédországban élő előadóművész.
Viszontagságokkal teli, de
egyenes út vezetett Tamás Gábor
gyermekkorától a zenei karrierig.
Zene iránti rajongása, tehetsége
már gyerekkorában is kiemelte őt
kortársai közül, nem csoda tehát,
ha szülei zeneiskolába íratták, ahol
csakhamar beválasztották az iskola kórusába. Első önálló szerepét
tizenévesen kapta a kolozsvári
opera színpadán, Puccini híres
operájában, a Toscában. Annak
ellenére, hogy ez a gyerekkori élmény meghatározó volt számára,
ifjúkorában (miután számos könynyűzenei fesztivál díjait magáénak

tudhatta) szakított a komolyzenével. Saját szavaival csak mint előadó, ugyanis komolyzenét hallgatni még ma is nagy örömet jelent
számára.
Könnyűzenei karrierje szépen ívelt fölfelé és úgy tűnik, még
mindig tud újat mutatni az azóta
csak bővülő hallgatóságának.
Érsemjéni koncertjét is a különböző generációk részvétele jellemezte. A Fráter Lóránd Művelődési
Otthonban a három évestől a hetven évesig képviseltették magukat
a helyi- és környékbeli rajongók.
Mi tagadás, már a fogadtatása is
igen meleg volt, hiszen a nézőteret
megtöltő közönség állva fogadta a
művészt, majd a koncert végeztével állva, sűrű taps kíséretében
búcsúzott el tőle.

A koncerten számos klaszszikus Tamás Gábor dalt hallhatunk (Ó Erdély, szép hazám; Donát úti orgonák; Gyere velem a
Hargitára), de voltak áthangszerelt, mai slágerek is, mint például
a Quimby Most múlik pontosanja.
A többszöri visszatapsolás ellenére a koncert véget ért. Aki kívánta
dedikáltathatott is a helyszínen
megvásárolható CD vagy DVD
lemezekre.
A koncertet követő napon
a művész megismerkedett Semjén
nevezetességeivel, és csak délután
utazott partiumi turnéjának következő állomására, Diószegre. Saját
bevallása szerint rendkívül jól
érezte itt magát, különösen meghatotta, ahogy a semjéniek hagyományaikra, értékeikre vigyáznak,
illetve a barátságos, sőt mondhatni
családias fogadtatás. Az elmondottak tükrében nem zárhatjuk ki,
hogy a vidékünkön oly keveset
szereplő nevezetesség még egyszer visszatér, még hallatja itt a
hangját.
Csorba Sándor

Tamás Gábor eddig megjelent lemezei:
Csak szívünkben nem
száll az idő
• Októberi tavasz
• Együtt
• A múltra emlékezem
• Hervadó petúniák – 1.
• Hervadó petúniák – 2.
• Partytime
• Ó, Erdély szép hazám
• Várom a májust
• Ha hívnál
• A Donáth úton nyílnak
már az orgonák
•

Az előadás közben a művész a nézőtérre is lejött
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Érsemjéni fiatalok konfirmáltak

A 2011-es év konfirmandusai

2011-ben
az
érsemjéni református gyülekezet két reményteli, vidám
ünnepet ült: május 29-én
tizenhat fiatal előkonfirmált, míg június 5-én nyolc
ifjú konfirmált.
Mivel a konfirmáció időpontjára a lelkészválasztás folyamata még nem
zárult le, Simon Szabó István, adonyi lelkipásztor
személyében beszolgáló
lelkész szolgált mindkét
ünnepen.
A k o nf ir má ció
mind a gyülekezet, mind
pedig a fiatal, az egyén számára igen fontos esemény.
A gyülekezet fennmaradása

Az idén előkonfirmációt ünnepelték

szempontjából fontos, hogy
a jövőben is legyenek gyakorló, hitük és egyházuk
tanítását ismerő tagjai. A
konfirmáló fiataloknak pedig jó tudni, hogy egy közösség szeretettel soraiba
fogadta, fontos tagnak tekinti.
A fentiek tükrében
megkérjük felnőtt hittestvéreinket, hogy segítsék gyerekeiket hitéletük gyakorlásában, hiszen ebben a
gyors, változásokkal terhelt
világban a gyökértelen fiatalok könnyebben eltérnek,
elsodródnak a helyes útról.

Előkonfirmálók
névsora:
Ari László
Berei Alexandra
Boda Boglárka Enikő
Elekes Anita
Garbacz Jennifer
Gazsi Arnold
Haraji Andrea Tünde
Kereszturi Boby Szilárd
Kereszturi Zsuzsánna
Kupás Gitta Izabella
Lajter Eunika
Nagy Bettina Tünde
Ötvös Szabolcs
Papp Nóra Juliánna
Kereszturi Lajos, Torda István Valentin
főgondnok Varga Zsolt

Konfirmáltak névsora:
Biri Alexandra
Czirják Emese
Fijók Edina
Kupás László
Litus Krisztián
Ötvös Brigitta
Serebán István
Ványi Viktória

Új lelkésze van az Érsemjéni Református gyülekezetnek
A református egyház rendszabályainak megfelelően egy gyülekezet
élére több módon kerülhet lelkipásztor. Az érsemjéni gyülekezet (a presbitérium döntése alapján) meghívás útján kívánta betöltetni a megüresedett
lelkészi helyet.
A már említett szabályzat előírásainak megfelelően, az érmelléki
esperes és a lelkészi főjegyző jelenlétében a semjéni presbitérium döntést
hozott, amely alapján meghívta Csáki
Márta tiszteletes asszonyt bemutatkozó szolgálatra. A szolgálatra 2011.
június 19-én került sor. A gyülekezetből 173 felnőtt személy vett részt az
istentiszteleten.
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A lelkészválasztó közgyűlés
július 3-án ült össze, a titkos szavazásra Rákosi Jenő esperes igehirdetését
követően került sor. A 169 jelenlévő
felnőtt egyháztag közül 122 személy
igennel, 46 nemmel voksolt, míg egy
szavazat érvénytelen volt.
A választási közgyűlés határozata a tizenöt nap fellebbezési idő
lejártával jogerőre emelkedett, így a
semjéni református gyülekezet élére
Csáki Márta személyében új lelkipásztor került.
Külső (Érsemjén Önkormányzata és a Bihar Megyei Tanács) és
belső (egyháztagok, presbiterek) anyagi és természetbeni támogatással tel-

jes, belső felújításon esett át a semjéni
lelkészlak is. Teljesen átépült, korszerűsödött a fűtési rendszer, a villanyhálózat. Az épület sarkain jelentkező
statikai problémákat sikerült orvosolni, ugyanígy a belső falakon igencsak
eluralkodó salétromosodást is.
Hálát adunk Istennek a segítségért, a támogatóknak pedig köszönjük az önzetlen segítséget, úgy a közmunkát, mint az anyagi támogatást.
Imádkozunk a gyülekezet békességéért!
Kereszturi Lajos
főgondnok
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Könnyekkel búcsúztak Érsemjén végzısei
Rendhagyó ballagásra került sor 2011.06.10én az érsemjéni Fráter Lóránd Művelődési Házban –
nem megszokott hangulatban.
Ballag már a vén diák…
Az elmúlt héten,
pénteken búcsúzkodni gyűltek össze az Érsemjéni Kazinczy Ferenc I-VIII. osztályos Iskola végzős osztá-

diákok is.
Már a 10 órai kezdéskor látni lehetett a fiatal
arcokon a meghatottság, a
megmagyarázhatatlan izgalom jeleit. Érzelmeik az
ünnepség végére csak fokozódtak.
A ballagási rendezvényt az iskola igazgatónője, Kiss Katalin szavai nyitották, majd a község pol-

Balázsi József polgármester is beszédet intézett a fiatalokhoz

lyai, illetve mindazok, akik
kötődnek hozzájuk: szülők,
rokonok, tanárok, barátok
és iskolatársak. Annak ellenére, hogy ez alkalommal a
nyolcadik osztályok ballagása nem esett egybe az
iskola évzáró ünnepségével,
mégis szép számban jelentek meg alsóbb osztályos

gármestere, Balazsi József
közvetlen stílussal szólt az
ifjakhoz. Beszédében kiemelte, hogy az ember életében vannak olyan percek,
amelyekre egészen az öregkorig emlékezni fog, köztük
az első iskolájától való búcsú napja is. A következőkben Nagy Mirela, az iskola

aligazgatónője üdvözölte a
volt tanulókat, sok szerencsét kívánva nekik mindenben, ami rájuk vár. Ezt követően a hetedik osztályok
elbúcsúztatták idősebb társaikat, majd a nyolcadikosok kezdték meg a nehezen
menő búcsúzkodást a ballagók immár kötelező énekével, a Gaudeamusszal. Az
ünnepség végére a legtöbb

elköltésére indultak volna,
osztályfőnökeik kiosztották
- az éves tanulmányi átlag
alapján - a legjobb tanulóknak járó díjakat. A VIII. A.
osztályban első lett Lukács
Szabolcs, második Pițoc
Iulia, míg a harmadik helyen Pascar Carla és Szemán Tímea osztozkodtak. A
VIII. B osztályban az első
helyezésért alakult ki holt-

Pillanatkép a ballagásról

szem megtelt könnyel, és az
osztályfőnökök,
Lucaciu
Maria Beatrice és Gazsi
Sándor hangjában is érezni
lehetett, nem megy könynyen a máskor oly magabiztos beszéd.
A legjobb tanulók
Még mielőtt a nyolcadikosok az ünnepi ebéd

verseny, hiszen ketten is
egyformán teljesítettek:
Balazsi Beáta és Tóth Kinga vihették haza az elsőnek
járó oklevelet és könyvjutalmat. A második Szabó
Krisztina, a harmadik pedig
Demián Erzsébet lett.
Csorba Sándor

Jutalomkirándulás a példás tanulóknak
A Medve-barlanghoz utaztak az Érsemjéni Kazinczy Ferenc I-VIII. osztályos iskola azon diákjai, akik tanulmányi eredményeikkel, tanulmányi versenyeken, megmérettetéseken való részvételükkel öregbítették az intézmény hírnevét. Velük tartottak az iskolán belül szervezett
„Legtisztább osztály” vetélkedőn legjobbnak azaz legtisztábbnak bizonyuló osztály diákjai is. Az előbbi diákok
kirándulásának költségeit a Bihar Megyei Önkormányzat
RMDSZ frakciójának támogatásával – pályázati úton sikerült téríteni. A legtisztább osztály az Érsemjéni Önkormányzat anyagi támogatásával részesülhetett feledhetetlen
élményben.
Miután a cseppköveiről is híres barlangot megcsodálták, ifjaink elindultak haza, azonban előtte - a már említett támogatók jóvoltából - még egy ízletes ebédet is elfogyaszthattak.
Csorba Sándor
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A kiránduláson résztvevők teljes csapata
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A vonalak mentén vágd körbe az autót, majd a kend be papírragasztóval a fehér füleket. A ragasztós
füleket ragaszd a papír alsó feléhez.
6
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Fanni és az angyalkák
Fanninál angyalok jártak az éjjel. A kislány először megijedt,
aztán kíváncsian nézte az apró, szárnyas lényeket, ahogy a lámpa körül játszadoztak. Kicsiny, átlátszó szárnyuk volt, mint egy pici fátyol,
és halkan zümmögtek. Fanni még sohasem látott hasonlót. Percekig
csak csodálkozott, aztán
megszólította őket.
- Kik vagytok ti, talán
angyalok?
A zümmögés abbamaradt kicsit. Az egyik kisangyal
megszeppenve
válaszolt.
- Nem akartunk téged felébreszteni. - mondta. - Csak
eljöttünk megnézni, hogy
mit álmodsz. Nem vettük
észre, hogy már nem alszol.
Tudod, kisbaba korodban
sokszor
meglátogattunk.
Felemeltünk, és Álomországba repítettünk.
Fanni megrázta a fejét.
- Nem emlékszem. - mondta. - Kicsi voltam.
Az angyalka felnevetett.
- Pedig nagyon élvezted a repülést! Körbefogtunk, és te csak nevettél. És te is
próbálgattad a repülést, mint régen.
- De hát én nem tudok repülni. - csodálkozott
Fanni. - Én kislány vagyok.
- Dehogynem tudsz. - szólt most egy másik angyal. Mindenki tud repülni. Csak el kell képzelned, hogy elindulsz, szárnyalsz a felhők közt, és már repülsz is. A kisbabák
tudják ezt, ők látják is az angyalokat, beszélgetni is tudnak velük. Csak mire felnőnek, elfelejtik hogy honnan jöttek. Mert valamikor az emberek is angyalok voltak egykoron, csak
most már nem hiszik el.
Fanni elszomorodott.
- És akkor mi lesz velünk? - kérdezte. - Mi lesz az emberekkel?
Az angyalka közelebb libbent, és szárnyacskájával megcsiklandozta a kislány homlokát. Hát mondd el nekik. - szólt. - Ha felnősz, emlékeztesd őket, hogy hol van az otthonuk. Egyszer csak majd megértik. Csupán nézzenek felfelé, és ott megláthatnak minket.
Fanni tanácstalanul nézte a plafont egy darabig, aztán lelkesen bólogatni kezdett. Az angyal
még jó éjszakát kívánt, aztán társaival együtt kirepült az ablakon. Odakint a csillagok várták
őket.
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Kirándulni volt az Ezüstperje néptánccsoport

A Katalin II. sétahajó fedélzetén

Az ezüstperje néptánccsoport egyike községünk legfontosabb, legismertebb népszerűsítőinek.
Minden helyszínen ingyen
lépnek fel, olykor nemcsak
fáradságot, de a szabadidejüket sem kímélik. Táncolva, vidáman elviszik községünk hírét határon innen és
túl, öregbítve falunk hírnevét.
Eredményeiket és
erőfeszítéseiket Érsemjén
Község Önkormányzata
egy jutalomkirándulással
igyekezett honorálni. Az

önkormányzat támogatásával 2011. június 23-án több
pontot is meglátogatva egy
egész napos kirándulást
tettek Magyarországra.
A fő úti cél az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark volt. A
csoport tagjai itt meglátogatták Magyarország különböző tájainak népi kultúráját bemutató szabadtéri,
néprajzi múzeumot, a Csete
jurtákat, majd a Rotundát.
A Rotunda több kiállítással
is lenyűgözi látogatóit, de a
legmaradandóbb emlék

Csoportkép a Szarvasi Arborétum előtt

minden turista számára egyértelműen a Feszty Árpád
festette gigantikus körkép,
amely a magyar honfoglalást eleveníti meg a látogatók előtt.
Ópusztaszert elhagyva, egy bőséges ebéd
elfogyasztását követően
Szarvas városába látogattak. Egész biztosan mindannyijuk számára feledhetetlen élményt jelentett a a
Holt Körösön tett sétahajózás. Több látványosság
mellett igen érdekes volt
látni a történelmi Magyar-

ország mértani közepén
emelt apró szélmalmot és
országzászlót. Később a
Szarvasi Arborétumot keresték fel. Az arborétum
egyik ékének, a vidékünkön
nem honos, gigantikus mamutfenyőnek a látványa
mindenkit lenyűgözött. A
fárasztó, de igen tartalmas
nap után hazatért a vidám
csapat, megköszönve a
szervezőknek az élményekben dús napot.
Csorba Sándor

Hagyományırzı csigacsinálás
Mint arról lapunk hasábjain már beszámoltunk,
az idei falunapi rendezvénysorozat része lesz egy hagyományőrző lakodalom is, melynek célja a régi, falusi lakodalmakhoz kötődő népszokások felelevenítése és továbbadása a fiatalok számára. Az elképzelés kivitelezéséhez
szükséges anyagi forrásokat a helyi önkormányzat és a
Bihar Megyei Tanács RMDSZ frakciója biztosították.
Bár a lakodalom csak augusztus végén fog megvalósulni, máris beszámolhatunk a régi lakodalmakhoz
kötődő egyik legszebb és legfontosabb hagyomány továbbadásáról. Augusztus 8. és 12. között az Ezüstperje
néptánccsoport leányai megtanulhatták, milyen összetevőkből és milyen módszerekkel készül a hagyományos,
lakodalmi csigatészta, a húsleves elengedhetetlen összetevője. Úgy tűnik, hogy a tánccsoport kis közössége ezt a
munkát is szívesen és ügyesen végzi. Reméljük, hogy
csigakészítés fortélyainak megismerését majd ők is továbbadják és így nem fog feledésbe merülni ez az igen
szép hagyomány.
8

Jó hangulatban folyt a munka
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Ajándékoztak a cserkészek
Gyermeknap alkalmával
játékokat ajándékoztak a
Bihar megyei cserkészek.
Az akciót a szentjobbi
Szociális Központ is támogatta.
Június 1-én, gyermeknap alkalmával meglepetésszerű látogatást tett a
Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség néhány
önkéntese az Újsemjéni,
illetve Érseléndi óvodákban
és általános iskolában. A
vendégeket Erimescu Doina
és Kiss Tekla óvónők köszöntötték. A Borsi Imre
Lóránt által vezetett lelkes
kis cserkészcsapat nem üres
kézzel érkezett, hanem több

zsáknyi játékkal, melyet
nem kis ujjongás közepette
szét is osztottak az óvodások és kisiskolások között.
A gyermekek is
ajándékoztak, hiszen hálájuk jeléül egy rögtönzött,
énekekből álló műsort adtak
elő, melyet elismerő tapsok
díjaztak. Ígyhát az újabb
cserkészakció végén mindenki
megtapasztalhatta,
hogy ajándékot jó kapni, de
még jobb adni.
„A jócselekedet, az
olyan, mint a gyermek.
Egyszerűen magától értetődő és nincs benne hátsó
szándék. A cserkészek ennek szellemében kell eleget

tegyenek a napi jótett fel- ifjú cserkészeknek Borsi
vállalásában” – mondta, Imre Lóránt szövetségi elmintegy záróakkordként, az nök.

Csoportkép az ajándékozókról és a megajándékozottakról

Érsemjéni cserkészek Nagyváradon
Nagyváradra látogattak az érmeléki cserkészek. A kirándulást Nagyvárad önkormányzata, illetve a
Communitas Alapítvány támogatta.
Az érsemjéni 2. sz.
Kazinczy Lajos cserkészcsapat Borsi Imre Lóránt
vezetésével érkezett Nagyváradra. A látogatás célja
a nagyváradi vár megismerése volt. A helyszínen
a vár történetéről hallhattak előadást az ifjú cserkészek, majd a vársánc zöldövezetében a játéké volt a

főszerep.
A várlátogatáson
kívül, még két állomás
szerepelt az egynapos
programban. A bazilika
kincstárában az értékes
kegytárgyak mellett megtekinthették a városalapító
Szent László király ereklyéjét és a hermát. A bazilikában Tőtös Zsolt kincs-

A cserkészek Szent László hermájánál, Nagyváradon
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tárnok tartott részletes,
tartalmas idegenvezetést,
mely szintén új ismeretekkel gazdagította a jelenlévőket.
A bazilikából a
Polgármesteri Hivatal épületének nemrég felújított
tornyába indultak a cserkészek. 50 m magasságba
felérkezve csodás kilátás

várta a résztvevőket. Madártávlatból szemlélhették
Nagyvárad szebbnél szebb
épületeit. A kirándulás
végül egy fagylaltozással
egybekötött Körös-parti
sétával zárult.
Borsi Imre Lóránt

A váradi várat is felkeresték
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Mire jó a kávézacc?
Manapság a családok zöme kávézik. Sokan
már reggeli előtt megisszák
kávéjukat. A visszamaradt
zaccal nem igen foglalkoznak, pedig a kávézacc a
természetes házi tisztítószerek egyike. Néhány recept a
felhasználásra:
Házi súroló, zsíroldó
Tisztítóereje érdességében és savasságában
rejlik, éppen ezért kiváló
súrolószer. Zsíros, olajos
vagy éppen rozsdás felületek tisztítására tökéletes.
Elsősorban a grillsütő, a
tűzhely, a sütő (a ler) és a
lábosok tisztítására használhatjuk, mint súrolót. A nagyon zsíros felületeket száraz zaccal megszórjuk, pár
percig állni hagyjuk, hogy a
zacc magába szívja a zsírt,
majd papírtörlővel átdörzsöljük a felületet.
Szagtalanító, illatosító
Zsíroldó hatásán túl
kiváló
szagszűrő.
Az
edényt, amelyik átvette az
étel szagát, vízzel feltöltjük,
hozzáadjuk a kávézaccot,
majd állni hagyjuk. A szag
perceken belül eltűnik. A

cigarettások ujjáról is eltűnik a nikotinszag , ha egy
kis kávézaccot dörzsölnek
össze. Aki nagyon szereti a
kávé illatát, az a ruhásszekrénybe is tehet zokniba
vagy más anyagba csavarva

sának köszönhetően tisztítja
a lefolyót.
Faápoló. Az összekarcolt,
felsértett fafelületeken is
segíthet a kávézacc. Tegyünk a karcolásra egy kevéske nedves zaccot, majd

száraz kávézaccot. Vaníliával, fahéjjal vagy narancshajjal keverve a házi illatosítóba is tehetünk.
Lefolyótisztító. A kávéfőző
kiürítésekor egyenesen a
lefolyóba önthetjük a zaccot, majd erős vízsugárral
öblítsük le. Nem dugul el a
lefolyó, mert zsíroldó hatá-

fültisztító pálcikával dörzsöljük a felületbe. Inkább
sötét színű fabútoroknál
alkalmazhatjuk.
Szőnyegtisztító. A száraz
kávézacc élénkíti a szőnyegek színét. Csak rászórjuk a
szőnyeg felületére, majd
pár perc múlva felporszívózzuk.

Háztartási porfogó. Cserépkályha vagy fürdőszobai
kazán hamujának kiszedésekor érdemes nedves kávézaccot a hamura szórni, így
nem száll a hamu, nem lesz
porfelhő.
Szagos riasztó. A kávézacc
cicariasztóként is kiváló: ha
valaki nem szeretné, hogy
cicája a gondosan ápolt virágos kertben hemperegjen,
az szórjon a földre kávézaccot. Az erős aroma elkergeti
a kisállatot. Sőt a hangyák
sem szeretik túlzottan. A
területet érdemes kávézaccal lehinteni vagy a hangyaboly közepébe szórni. Rövid időn belül a hangyák
eltávoznak.
Tápoldat. A kávézacc felhasználásnak talán legismertebb formája, hogy tápoldatként használjuk olyan
növényeknél (örökzöldek,
rózsa), amelyek szeretik a
savas virágföldet. Egyszerűen ráhintjük a virágföldre,
kicsit belekeverjük, majd
megöntözzük.
Varga Piroska
ny. tanítónő

Társalogjunk!
Az alapos műveltség jele a kellemes társalgás.
Azonban meg kell tudnunk választani a beszélgetés témáját a társalgás érdeklődési köre, hangulata szerint.
Csak így lesz fesztelen a társasági beszélgetés.
Vigyázzunk, hogy a beszélgetést ne tévesszük össze az
üres fecsegéssel vagy egyénekre és azok kapcsolatára
vonatkozó pletykálkodással. Még a legjobb társagában is
akadnak olyanok, akiket szórakoztat, ha valaki másról
kedvezőtlen híreket terjeszt, vagy visszaélve a bizalommal, kikotyogja az illető rejtett titkait. De jó tudni, hogy
az ilyen embereket még ha látszólag szívesen is fogadják, mégis mindenki óvakodik a közelebbi ismeretségtől,
mert aki másokról rosszat mond, az ugyanúgy mondhat
rólunk is adott esetben. Tehát igyekezzünk távol tartani
magunkat a pletykahordozóktól. Attól pedig éppen őrizkedjünk, hogy továbbadjuk azt, amit akarva-akaratlan
maghallottunk, mert lehet valótlanság is, meg esetleg
árthatunk embertársainknak vele.
A társalgás témái többnyire a napi események10

ből adódnak. A legegyszerűbbnek tűnő kérdés is alkalmat adhat szellemes megjegyzésre, amivel jártasságunkat, olvasottságunkat bizonyíthatjuk. Hogy a társalgás
érdekes, változatos legyen, át lehet váltani egyik témáról
a másikra, alkalmat adva így másoknak is, hogy találómegjegyzéseikkel újabb beszédtémát vessenek fel. Arra
persze mindig vigyázzunk, ne mi legyünk a társaság középpontjában, ne akarjuk magunkra irányítani mindenki
figyelmét, engedjünk másokat is szóhoz jutni.
Ne beszéljünk túl hangosan. Világosan, érthetően fejezzük ki gondolatainkat. Legyen mindenkihez néhány kedves szavunk. Beszéd közben nem illik hadonászni, beszélgetőtársunk vállát veregetni, könyökünkkel bökdösni, zsebre tett kézzel beszélgetni. Fontos tudni, hogy nézzünk nyíltan társunk szemébe, tekintetünk
ne járjon másfele, mert ez zavartságot, vagy őszinteség
hiányát jelenti.
Varga Piroska
ny. tanítónő
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Róbert Károly

R

óbert Károly, aki
időközben érett
férfi lett, rendelkezett
mindazokkal a tulajdonságokkal,
amelyekre ebben az időben
egy királynak nagy szüksége volt. 1300 óta az országban tartózkodott, kiváló
egyéniségével számos hívet
szerzett magának. Meg is
választották a pesti királyválasztó gyűlésen, „mint az
első szent királyok hamisítatlan törzséből sarjadó fejedelmet”.
Lett hát ismét királya Magyarországnak, koronás királya. Ezután az ország sorsa is, a király sorsa
is attól függött, hogy le tudja-e verni a kiskirályokat.
Sorba kellett vennie a Csák
Mátékat, hogy egyenként
megtörje szörnyű hatalmukat, mert ha nem, az ország
prédája lesz a főuraknak, a
királyi tekintéllyel együtt
elzüllik az ország, a nép
pedig földönfutóvá lesz.
Ezért a köznemességben és
a népben látta az erőt, akinek segítségével megdöntheti a nagy urak féktelen
hatalmát.
Nagy adományokkal és kiváltságokkal ajándékozta meg az új főnemességet, de ezért kötelességeket is rótt rájuk. A saját
költségükön szervezett és
fenntartott bandériumokkal
kellett megjelenniük a király seregében. Számbelileg
növelte és erősítette a középnemességet. Már az
utolsó Árpádok is úgy akarták gyengíteni a főnemesség hatalmát, hogy a várjobbágyokat felemelték a
nemesek rendjébe. Róbert
Károly folytatta a jobbágyok nemesítését. E célból
megalkotta az ősiséget,
vagyis megkötötte a nemesi
11

Róbert Károly szobra a budapesti Hősök Terén
birtokot, ami annyit jelentett, hogy a nemes ember
birtokát el sem adhatta, idegenre sem hagyhatta. Apáról fiúra szállt a birtok, ha
fiú nem volt, akkor a testvérekre, s ha az sem volt, maradt a rokonságra, szóval a
birtok a nemesség kezén
maradt. Az ősiségi törvény
megalkotásával a király és
nemzet, vagyis e kettőt egybefoglaló korona lett a gyökere minden birtoknak. Ez
azonban mást is jelentett.
Azt, hogy a jobbágy, aki
földjét nem közvetlen a koronától, hanem a földesúrtól
kapta, nem volt tagja a
szent koronának, hanem a
földesúrnak lett az alattvalója, akitől a földet művelésre kapta. Az ő idejében
egy névben foglalták össze
a nem szabad emberek tö-

megét: jobbágy néven. A
nevet, amit addig az előkelők viseltek, a népre ruházták. Többé nem volt különbség várjobbágy, várnép, szabad paraszt, rabszolga között, hanem mind
a földesurak jobbágyai lettek. Ami azelőtt egyesek
kiváltsága volt, most az
egész nemesség joga lett: a
földesúr maga bíráskodott a
birtokán lakó jobbágyok
felett. Viszont Róbert Károly megadta a jobbágyoknak a szabad költözés jogát.
Ha a helyzete tűrhetetlenné
vált földesuránál, más földesúr birtokára költözhetett,
ahol jobb sorsot remélt.
A jobbágyság szabad költözködése, a betelepítések támogatása mellett
nagy érdeme volt a pénzverés rendezése. Előtte szinte

évről évre változott a pénz,
a beváltásnál alacsonyan
számították a régit, a lehető
legmagasabban az újat. A
kamarai nyereség egyik fő
jövedelme volt az addigi
királyoknak. Károly lemondott erről a jövedelmi forrásról, megszüntette a kamarai nyereséget s helyette
adót vetett ki.
Fényes udvart tartott Visegrádon, s minden
valamire való nemes ifjú
arra törekedett, hogy bejusson a király udvarába,
résztvehessen a lovagi játékokon, amelyek messze
földön híresek voltak.
Negyvenként esztendeig viselte fején Róbert
Károly a szent Koronát. Ez
idő alatt nagy és hatalmas
Magyarország alapját vetette meg. Nem fegyverrel,
hiszen külső hadakozásai
nem voltak szerencsések.
Nagy sereggel indult 1330ban Baszaráb havasalföldi
vajda ellen, és a vajda már
meg is hódolt újra, de hazatérőben kelepcébe csalta a
királyt. A vajda emberei a
sűrű erdőben egy völgykatlanba vezették a magyar
sereget. A sziklás hegyekről, a szakadékok mögül kő
- és nyílzáporral tették
tönkre Károly hadának színe-javát. Szécsi Dezső, az
egyik főnemes ruhát cserélt
a királlyal: saját életével
váltotta meg a királyét.
Negyvenkét
éves
uralkodása egy szebb kor
hajnala volthazánk történetében. 1342. Július 16-ára
halt meg Károly király Visegrádon. Székesfehérvárt
temették el az Árpádok sírboltjában.
Lejegyezte:
Varga József
ny. tanító
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1848 elfeledett hısei –II. rész

A

zt hiszem tartozom annyival Fráter Alajos emlékének, hogy idézzem Ihász
Dánielnek méltató szavait: „Ezen urakról azt vagyok bátor
megjegyezni, hogy ha egy hazának
csak egy harmada ily lelkes, hű és
ragaszkodó fiai volnának, tehát soha
se volna egy haza is vesztve. Életemnek legszebb idejét sajnos hogy röviden, de örömmel a csatatéren éltem
vélek, hol is több ízben hazájukért a
halálnak hidegen és bátran néztek
szemébe, kétséges estekben nem
csüggedtek el, és csak egy szent céljuk volt, szabad hazáért élni és minden időben meghalni”. Február 5-én
megérkezik Sumlára Achmed effendi
aki közli a menekültekkel hogy az
iszlámra áttért magyarok (renegátok)
Sziriába Aleppo (Halep) városába
int er ná ltat na k, más ik r és zü k
Kossuthal együtt Kis-Ázsiába
Kiutahia-ba (vagy más források szerint Kütahyába) a harmadik csoport
pedig újabb intézkedésekig Sumlán
marad. Kossuth beszédet tart a menekülteknek, és felkéri őket, hogy akik
vele akarnak maradni továbbra is,
egy aláírási íven fejezzék ki írásban
ilyen jellegű óhajukat. Az aláírási
íven 300 kérelmező neve jelenik
meg. Achmed effendi azonban csak
21 menekültet (a szolga személyzeten kivűl) és egy papot engedélyez
Kossuth kíséretébe, kihangsúlyozva,
hogy „ennél nagyobb kísérettel még
maga a török császár őfelsége sem
utazik”. 1850 február 16-án Kossuth
és menekültjeinek főbbjei elindultak
Kis-Ázsia belsejébe: Kütahyába. Néhányan önként vállalkoztak Kossuth
kísérőinek, de nem mindenkinek engedték meg, hogy kövessék a kormányzót. Azokról, akik önként óhajtották követni Kossuthot, fennmaradt
egy aláírási ív 133 aláírással. Az aláírási ív végén a következőket olvashatjuk: „Tulajdon költségén Ihász
alezredes. – Bármi körülmények között a kormányzó urat követni akarja:
Asbóth Sándor, Fráter Alajos,
Kalapsza, Török, Waigli, Bodola,
László Károly, Grechenek, Lorody,
Házmán, Koszta, Berzenczey”. Az
12

utóbbiak közül Koszta Márton, Fráter
Alajos, Weigli Vilmos és Török Lajos kaptak engedélyt Kossuth követésére. Kütahyában Kossuth lakásához
egy holdnyi kertet is kapott, és az itt
lévő kerti lakba tartózkodtak Kossuth
önkéntes „testőrei” közül Ihász, Török, Kinizsi, és László Károly.
Kütahya elhagyását, illetve
Kossuth Amerikába való érkezését
komoly diplomáciai küzdelmek előzték meg. Az osztrákok és az oroszok
kezdetben azt követelték, hogy adják
ki Törökországból Kossuthot és a

Kossuth az amerikai emigráció idején

vele lévő fontosabb vezetőket, később a minél hosszabb ideig tartó
internáláshoz ragaszkodtak, majd az
amerikai, angol és francia fellépésnek
köszönhetően beleegyeztek az Amerikába való távozásukba, amiben fontos szerepe volt a távolságból eredő
biztonságérzetnek.
1850 december 3-án az amerikai
kongresszus nyilatkozatában meghívta Kossuthot és kíséretét az Egyesült
Államokba. Kossuth azzal a határozott céllal érkezett Amerikába, hogy

rábírja az Egyesült Államokat avatkozzon be Magyarország ügyeibe az
osztrákokkal és az oroszokkal szemben és pénzt akart gyűjteni a későbbi
szabadságküzdelemre. Az államok
elnöke azonban hidegen visszautasította. Az Amerikai Egyesült Államoknak Washington óta meghatározó politikai alapelve a be nem avatkozási politika volt. Ezen elv deklarálásával és betartásával más országoknak nem lehetett joguk beleavatkozni az Államok ügyeibe. Ez az elv
érvényesült az Amerikai Egyesült
Államok és a magyar forradalom leverésének viszonylatában is. Az államok polgárainak boldogulását az alkotmányban megszabott szabadságelvek biztosítják. Ezzel magyarázható,
hogy bár Kossuth óriási sikert aratott
beszédeivel, amerikai útját inkább
csak a későbbi forradalom céljaira
történő pénzgyűjtésre tudta felhasználni, és nem tudta elérni az Egyesült
Államok beavatkozását Magyarország ügyeibe. Az anyagi segélygyűjtésre Kossuth több módszert alkalmazott: - a részvényekre alapuló kölcsöngyűjtés (magyar kölcsönjegyek),
gyűlési helybérjegyek és adományok.
Ezekből a forrásokból Kossuth mindössze 84.096 dollárt gyűjtött a tervezett 300.000 helyett. Ebből az öszszegből 15.000 szuronyos fegyvert
csináltatott, a többit utazásra, titkosszolgálati kiadásokra és a magyar
menekültek támogatására használta
fel. Hajnik Pál pénztárnok szerint a
költségek a következőképpen oszlottak meg: 64.736 dollár 6 cent felkelési előkészületekre, 9.754 dollár 41
cent a menekültek támogatására,
4.912 dollár 8 cent saját kiadásokra.
Tény, hogy a magyar emigráció tagjai havonként részesültek anyagi támogatásban. Erről tanúskodik az a
táblázati kimutatás amely a Jánossy
Dénes által összeállított könyvben is
szerepel. Innen tudjuk meg Ihász Dániel pontos kimutatása szerint példáu l, hog y 1 8 5 2 má r ciusá ba n
„Kormányzó Úr hivatalos személyzete havidíja 1852 febr. 20-tól március
20-ig, Ihász, Bíró, Fráter, Török,
Vaigli és Németh: 210 dollár”.
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Amerikai Kossuth-bankó (öt dolláros címlet), 1852-ből
Ugyancsak ebben a könyvben található Csomortányi levele
Ihászhoz, amelyből kitűnik, hogy
1862 április 6-án Bíró őrnagy, Fráter
és Török századosok kiszálltak a szíjgyártó üzemben kitört lázadás kivizsgálására és az egyenetlenkedők kihallgatására. Érdekesség képpen érdemes megemlíteni azt a jegyzéket,
amelyet a bécsi hatóságok készítettek
a magyar emigráció tagjairól attól
függetlenül, hogy a világ mely táján
éltek, kezdve Párizstól, folytatva Genovával, Londonnal, Kínával egészen
az Egyesült Államok városaiig. Fráter, Török, László Károly, Kalapsza
Kossuth közvetlen személyzeteként
lett felsorolva. A fent említett jegyzéket a magyar emigránsokról Loosey
irodaigazgató küldi Boulnak, és jelentést tesz Kossuth magyarországi
összeköttetéseiről is. A levél l852.
március 16-án lett keltezve St. Louisban. Az, hogy Kossuth becsülte az
önkéntes „testőreit” kitűnik abból a
levélből is, amelyet Ihász Dánielhez
ír 1852. március 16-án, és amelyben
több utasítás között szerepel az is,
hogy „...Ön kezéhez veendi közvetlen
azon 300 dollárt… melyet én ezennel
azon czéllal utalványozok Önnek,
hogy abból önmaga, Vaigli, Fráter és
Németh Uraknak márczius 20-tól
járó összesen 175 dollára rúgó
havidíjja teljen: a többi 125 dollár
szortírozási költségekre maradván”.
A levél folytatásában a következő
kérdést intézi Ihászhoz: „Van-e a
magyarok közt nehány, akit biztosan
meglehetne bízni, hogy a kölcsönjegyeket New Yorkban házról házra
ajánlja? De házról házra jutalom
10% az eladott jegyek árából”. Ihász
válasza a kormányzó levelére márci13

Török Lajos társultak és egy osztriga
szalont nyitottak, „To the 3
Hungarians” (A három magyarhoz)
ahol sört, bort és pálinkát mérve tisztességesen éltek a befolyó jövedelmekből. A vendéglő a Perl St. és
Chalam St. sarkán állt, és a magyar
emigránsok népszerű tanyája volt.
Fráter Alajos l859-ben tér haza Magyarországra. Szülőfalujába internálják, itt éri a halál 1859 és 1868 között. Fráter Alajos Selinden a család
kriptájában lett eltemetve. A kripta
ma siralmas állapotba van: a tető,
faszerkezetével együtt eltűnt, a valamikor befalazott koporsók a halottak
földi maradványival együtt földön
hevernek. Annak az embernek csontjai aki a magyar haza szabadságáért
feláldozta az életét, ma megszentségtelenítve és a magyar nemzet szégyenére a föld felszínén szétszórva hevernek
Fájdalommal telt szívvel
gondolok Petőfi Nemzeti dal című
versének befejező soraira:
„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket”.
Csak remélni merem, hogy egyszer
Fráter Alajos is fog kapni egy emléktáblát Érselinden, amelyet kellő tisztelettel megkoszorúzhatunk.

us 26-án érkezik, aprólékos beszámolókkal a hozzá intézett kérdésekre.
Így tudjuk meg, hogy a beindított a
szíjgyártó tanoda már megnyílt: „A
hobokeni tanoda már megnyílt,…
már négy ágyuslóra való hám készen
van: most a gyalogság felszerelési
minta van dologban”. A bankjegyek
árusítására is megteszi az ajánlatot:
„Bankjegyek eladása iránti kérdésére
van szerencsém jelenteni: hogy erre
Fokner, Kékesi alezredes, Bíró őrnagy lennének kiket magamon, Török, Fráter és Németh századosokon
kívül, ajánlani bátorkodok. Mi utóbb
nevezettek igyekvendünk, mindent
procent nélkül ösmerőseink körében
annyit eladni amennyit képesek leszünk”.
Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója, visszatér Angliába, hogy megszervezze az újabb Eu- Érsemjén, 2011. március.
rópai forradalmat. Közvetlen személyzete (Ihászt kivéve) Amerikában
Ciorba Terézia Mária
marad. Bíró Ede, Fráter Alajos és

A Fráter család érselindi kriptája
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Halottaink:
A cukorbetegség (diabétesz) vagy édes vizelés
Nagy Sándor, Érsemjén - élt 71 évet
Czakó Sándor, Érsemjén - élt 66 évet
Butu Ioan, Érkenéz - élt 63 évet
Zohori Gheorghe, Érkenéz - élt 79 évet
Belényesi Sándor, Érsemjén - élt 44 évet
Pele Pauna, Érselénd - élt 52 évet
Tolcsvai Rozália, Érsemjén - élt 87 évet
Geszti László Károly, Érsemjén - élt 82 évet
Gábor József, Érsemjén - élt 82 évet
Les Juliánna, Érsemjén, - élt 89 évet
Juhász Eszter, Érselénd - élt 80 évet
Balog Vasile, Érselénd - élt 84 évet
Ötvös Károly Zsolt, Érsemjén, - élt 32 évet
Vinkler Mária, Érsemjén, - élt 73 évet
Nyugodjanak békében!

Újszülöttek:

Canalas Erik Róbert - Érsemjén
Sánta Brigitta Éva- Érsemjén
Kovács Dominik Attila - Érsemjén
Pap Ivett Anikó - Érsemjén
Zima Denisa Mária - Érkeđnéz
Gáti Izabella Orsolya - Érselénd
Szilágyi Dániel Alex - Érselénd
Venkli Viktória Fruzsina - Érsemjén
Borbély Norbert Krisztián - Érsemjén
Rézműves Bogdan - Érselind
Balog Nicolas József - Érsemjén
Gratulálunk!

Házasságot kötöttek:

Suciu Constantin és Varga Zita Emese,
Érselénd
Borsi Imre Lóránt és Karácsony Korina,
Érsemjén
Sok boldogságot kívánunk!

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármesteri Hivatal, Balázsi József polgármester
Érsemjén tel: 0259/356172
Szerkesztő bizottság: Varga József,
Csorba Sándor
Számítógépes szerkesztés: Csorba
Sándor
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI
TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL
Készült az Europrint nyomdában. A
nyomda az újság tartalmáért nem
vállalja a felelősséget!
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A világon ez a legnagyobb anyagcsere betegség. A sejtek működéséhez energiára van szükség, melyet a szervezetünk a szőlőcukor
(glukóz) „elégetéséből” fedez. A szőlőcukor sejtekbe való felvételét és
raktározását az inzulin nevű hormon szabályozza. Az inzulin a hasnyálmirigy hormonja, mely a normális vércukorszint fenntartásáért felelős.
Táplálkozás után megemelkedik a vércukorszint és ez inzulintermelést serkent, amely segíti a sejtek szőlőcukor felvételét és raktározását, normalizálva ezzel a vércukorszintet.
Cukorbetegség akkor alakul ki, ha a hasnyálmirigy nem termel
elegendő inzulint vagy a sejtek nem reagálnak rá megfelelően. Ezáltal
magas vércukorszint alakul ki.
Típusai:
1-es típus – inzulinfüggő diabétesz – amelyet
abszolút inzulinhiány okoz (elpusztulnak a hasnyálmirigy inzulintermelő
sejtjei). Inzulin nélkül a sejtek nem tudják hasznosítani a cukrot, éheznek, így zsírokat égetnek és felborul az anyagcsere folyamata.
Tünetek: a beteg sokat iszik, sok vizelete van, állandó szomjúságérzet
gyötri, fogy, hány, fárad. A jelentős fogyás a betegség megállapítása
előtt történik. A tünetek gyorsan alakulnak, ki, a kezeléshez inzulin szükséges.
2-es típus – nem inzulinfüggő diabétesz – A kialakulása sokkal lassabb folyamat, a beteg hónapokig, akár évekig tünetmentes lehet. Sokszor csak rutinvizsgálat során fedezzük fel, ezért a tartósan magas vércukorszint elkezdi a hatását: vakság, lábamputáció, érelmeszesedés, infarktus lesz a következménye.
A betegség kezelése a kezdeti szakaszban csak életmódváltással (diéta,
sport, testsúlycsökkentés), majd inzulin hatását növelő tablettával történik. Csak a későbbi szakaszban, mikor az inzulintermelés kimerül, válik
szükségessé az inzulin adása. A 2-es típusú diabétesz összefügg az elhízással, a magas vérnyomással. Általában a középkorú vagy az idős embereknél alakul ki. Az egészségtelen életmód (szedentarizmus, stressz) és
a táplálkozási szokások miatt (sok lisztes és cukortartalmú étel) jelentkezik. A 2-es típusú cukorbetegség súlyos betegség. 10-15 évvel lerövidítheti az élettartamot, nagyon magas a szív és az érrendszeri betegségek
gyakorisága és súlyossága, a veseelégtelenség, a vakság.
Klinikai tünetek: fáradság, farkasétvágy, izzadás, fejfájás (az emelkedett
vércukorszint miatt), nagy mennyiségű vizeletürítés, éjszakai vádligörcs, látászavarok, viszketés, gombás és bakteriális fertőzések, vöröses
arcszín. A legveszélyesebb komplikációja a diabétesz kóma. Lassú, fokozatos kezdet, étvágytalanság, szomjúság, sok vizeletürítés, gyors légzés, kiszáradás, gyors pulzus, száraz bőr (magas vércukorszint) – vagy
hideg izzadás, remegés, hányás, gyors szívverés, idegesség, szédülés,
hallucináció (ha a vércukorszint csökken).
A diabétesz szövődményei:
szívkoszorú, agyi erek és a végtagok ereinek elmeszesedése, ami
szívinfarktust, agygörcsöt és végtagi érszűkületet okoz
vesekárosodás (nefropátia)
szemrecehártya szűkület, ami vaksághoz vezet
idegbántalom a végtagokban, ami fájdalommal és izomsorvadással
jár.
A legfontosabb a megelőzés, mint: a rizikófaktorok csökkentése (stressz,
elhízás, dohányzás, alkohol, nagymértékben kerülni a gabonafélék és a
cukortermékek fogyasztását). Valószínű, hogy a cukorbetegségre való
hajlam örökölhető.
Dr. Forausberger Margareta
háziorvos

