JELIGE:
„A múlt már csak emlék…
A jelen drága ajándék…!
A jövő rejtelmes titok…

Infrastrukturális beruházások
Érsemjénben

A TARTALOMBÓL:
Összefoglaló a XIII. Érsemjéni
Falunapokról
Színes, szórakoztató, sport és
kulturális programokkal várta az
érdeklődőket Érsemjén
(3. oldal ►).

Lelkészbeiktatás volt az
érsemjéni református templomban
Ünnepélyes keretek között, nagy
érdeklődéstől kísérve iktatták be
Érsemjén új lelkészét
(5. oldal ►).

M

indannyian nap mint nap hallhatjuk, láthatjuk a különböző médiákban, hogy az egyre jobban elhúzódó, világszintű gazdasági regressziónak betudhatóan szinte mindenütt leálltak az infrastrukturális beruházások. A világgazdasági válságot megelőző években befektetett munkának köszönhetően, amelyiknek gyümölcsei most látszanak megérni,
Érsemjén kivételt képez a fenti általánosság alól. Az elmúlt hónapokban két, párhuzamosan zajló útépítési, illetve javítási munkálat kezdődött el. Érkenéz és Bagamér között 1853 m új, aszfaltozott út épül,
míg Semjén és a Fekete Falu (Újsemjén között) 1550 m utat javítanak
meg és aszfaltoznak le a kivitelezők.
(bőveben a 2. oldalon ►►►)

I. Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági találkozó
Cserkésztalálkozót tartottak október 15-én Érsemjénben. 150en vettek részt a hagyományteremtő eseményen.(8. oldal ►).

Infrastrukturális beruházások Érsemjénben
(►►► folytatás az 1. oldalról)
Bagamért Érsemjénnel
összekötő út kivitelezésére
az Európai Unió nyújtott
vissza nem térítendő támogatást. A
pályázat célja a két település közötti utazási idő jelentős csökkentése,
hiszen az út megépülése esetén az
érintett községek közötti út a jelenlegi 35 km-ről kevesebb, mint 5 km
-re csökken. Az utazási idő a jelenlegi 40 percről alig 10 percre. Ezek
az eredmények nem kizárólagosan
a pályázó önkormányzatoknak, de a
régió településeinek is fejlődést
biztosítanak.
Az építkezési munkálatokat, illetve a teljes projektet 2012
nyarán kell lezárni, addig kell elkészülnie az összesen 4474 m hosszú,
6 m széles útnak. Az említett útsza-

kasz teljes hosszából a romániai
oldalon, azaz Kenézben 1883,13 m
hosszúságú út fog elkészülni. A
pályázat teljes kö ltségv etése
1.212. 024, 83 eu r ó , melyb ő l
Érsemjén 545.856,08 eurót használhat fel 11.139,92 euró saját hozzájárulással.
A pályázati forrásokból
nem csak az út kivitelezési munkálatai téríthetőek, de az előkészítő
költségek is elszámolhatóak, mint
például a műszaki engedélyeztetés,
közbeszerzési folyamat, technikai
tervdokumentáció, kommunikációs
költségek stb. A projekttel kapcsolatos bővebb információkat a román és magyar nyelven egyaránt
elérhető www.huroad.eu weboldalon találhatnak a kedves érdeklődők.

A Fekete Falu (Újsemjén)
lakosainak régi vágya teljesül a bekötőút felújításnak megvalósulásával. Ha az épülő útra az aszfalt is
rákerül, akár gyalog vagy kerékpárral is gyorsabban lehet majd közlekedni a két település között. Az
modernizált útszakasz hossza 1550
m, a felújított út szélessége 4 m,
mindez pénzben 626.312,34 lejbe
kerül. A szükséges összeget az önkormányzat saját forrásokból biztosítja. A munkálatok gyors ütemben zajlanak, mindaddig, amíg az
időjárás kedvező marad.
Az alábbi felvételeken a Kenéz Bagamér út kivitelezési munkálatairól láthatunk néhány felvételt.

Az előkészítő munkák

Az út alapjának lerakása

Már csak az aszfalt hiányzik...

A

A

II. Fráter Lóránd Nótaolimpia Érsemjénben.

Fráter Lóránd társaság 1933-ban, Budapesten szervezte meg első ízben a neves nótaszerző emlékére a nótaolimpiának keresztelt
nótaversenyt és -pályázatot. Aztán hosszú,
több évtizedes szünet után 2010 tavaszán Érsemjén és
Bagamér községek önkormányzatai úgy döntöttek, megpróbálják újraéleszteni ezt a nagyszerű kezdeményezést.
Így az említett év májusában bár nótapályázat nélkül, de
megrendezésre került az első nemzetközi Érsemjéni Fráter Lóránd Nótaolimpia.
Mivel az érdeklődés igen nagy volt, a Pro Semjén Egyesület és Érsemjén önkormányzata úgy döntöttek,
hogy idén ismét meghirdetik a nótaelőadó versenyt. Az
idei rendezvény december 3-án, szombaton 1400 órakor
kezdődik a nótáskapitány nevét viselő semjéni művelődési otthonban. Szervezői Érsemjén Község Önkormányzata és a Pro Semjén Egyesület, fő támogatója a Bihar Megyei Tanács RMDSZ frakciója.
2

Csorba Sándor

Versenyzőnek a 18. életévüket betöltött személyeket várják, akik két nótával nevezhetnek a versenyre,
amelyikből az egyik nótának kötelezően hallgatónak kell
lennie. A megmérettetésen, mint versenyző részt venni
kívánó személyek jelentkezéskor meg kell adják nevüket,
elérhetőségüket, az előadni kívánt nóták címét és ezek
szerzőjének nevét. Emellett az előadás hangnemét, ha
lehetséges a nóták kottáját. Jelentkezni november 24-ig
lehet, akár személyesen az érsemjéni önkormányzatnál
lehet, akár telefonon a (004)-0725-924-285 számom,
vagy e-mailben az asociatiaprosimian@gmail.com címen. Kapcsolattartó személy: Csorba Sándor. A versenyzőket a Kovász nótazenekar kíséri majd Szőcs Lőrincz
prímás vezetésével. A nézők számára a belépés ingyenes,
a szervezők minden nótaszeretőt, érdeklődőt nagy szeretettel várnak!
Csorba Sándor

Összefoglaló a XIII Érsemjéni Falunapokról

M

int minden évben, a
falunapok szervezői
2011-ben is arra törekedtek, hogy minél színesebb, változatosabb programot kínáljanak a tisztelt közönségnek. A kulturális és hagyományőrző programokon kívül
szórakoztató és sport tevékenységek
is várták az érdeklődőket. Az idén
augusztus 20-21. között került sor az
immár 13. alkalommal megrendezett
rendezvénysorozatra.
A szombati nap sportrendezvénnyel kezdődött. A focitornán két
csoportban mérkőztek meg az ellenfelek. Az „A” csoportban a Zöld Sasok, az Ama sport, az Energy és az
Oldboys focistái küzdöttek, míg a
„B” csoportban a Sasok, a Fradi és
Selénd csapatai mérték össze tudásukat. A sorrend végül is a következő
lett: 1. Ama sport, 2. Selénd, 3. Sasok.
A következő, igencsak hoszszúra nyúló program a hagyományőrzés jegyében telt. Délután négy
órától a Fráter Művelődési Otthonban kezdődött egy hagyományőrző
lakodalom. A hagyományos lakodalmas szokások felelevenítésének
megkezdése előtt Balázsi József,
Érsemjén polgármestere köszöntötte
az egybegyűlteket. Üdvözlőbeszédében kifejtette, hogy az ehhez hasonló népi hagyományok ápolása igen
fontos, hiszen a fiatalok jelentős része már nem is vett részt ilyen eseményeken, nem ismeri a különböző
családi eseményekhez kötődő egykori népszokásokat. A hagyományos
lakodalom minden egyes eleme felelevenedett (kikérő, búcsúztató, vidám játékok stb.) amiben nélkülözhetetlen szerep jutott Lakatos Gyulának, a Bagamérból érkezett nagyvőfélynek. A lakodalmas ebéd és vacsora menüje is a hagyományokat
követte, nem kevésbé az élő, hangszeres kísérettel biztosított énekszó,
amely valóban rendkívüli hangulatot
biztosított. A lakodalom, mint az
lenni szokott, az éjszakába nyúlt.
Közben, a lakodalommal
párhuzamosan a Népkertben is megkezdődtek a szórakoztató programok.
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Elsőként a szintén népi hagyományokat ápoló néptáncosok léptek a színpadra. Az ezüstperje helyi gyermekcsoportján kívül felléptek még a Fürgelábak és Gyöngyvetők együttesei
is. A focitorna eredményeinek kihirdetését követően a kellemes rockmu zs iká t já ts zó, a nya ors zá gi
Vismajor együttes lépett színre. A
Vismajor pörgős koncertje után moderntánc bemutató szórakoztatta a
közben egyre duzzadó közönséget
(Street Dance, Show Dance, Forever

A nagyvőfély búcsúztatott
Dance, Best of dance, Silver Wings).
A dinamikus műsort követően Mohácsi Brigitta hangja töltötte
meg a népkertet, akit a Tini Dance
ismert táncosai váltottak a színpadon. Az igazi tömeg, mint az várható
volt, a sztárvendég érkezésére gyűlt
össze. Bár Dred és Doris dalait inkább csak a fiatalabb generáció énekelte a koncert alatt, elmondhatjuk,
hogy a Pestről érkezett párosnak sikerült jó hangulatot teremtenie. A
szombati napot a már hagyományosnak számító diszkó zárta.
Vasárnap reggel a Semjénben megszokott módon, lóháton és
szekéren ülő fiatalok járták a falu
utcáit, közönséget verbuválva a falunap rendezvényeire. A lovas hívogató után ünnepi felvonulás jelezte: a
faluban nem megszokott nap virradt.

Augusztus 21. rendkívüli
ünnep volt a semjéni református gyülekezet életében is: a tíz órakor kezdődő ökumenikus istentisztelet alakalmával beiktatták Érsemjén új lelkészét is (részleteket az Egyházi élet
című rovatunkban olvashatnak).
A református templomból az
múzeum udvarára vonultak az ünneplők, ahol hármas program várta
őket: kiosztották az évi rendszerességgel megrendezett Legszebb porta
verseny eredményeit, bemutatták az
Érsemjéni akácok című kötetet, majd
rövid ceremóniával átadták a húsz
éves Kazinczy emlékszoba új kiállítását. Kazinczy emlékének ápolása
minden évben fontos szerepet kap. A
hagyományos koszorúzás az idén
sem maradhatott el. A központi parkban, a koszorúzás megkezdése előtt
Derzsi Ákos RMDSZ képviselő
mondott beszédet.
A szórakozni vágyóknak
délután ismét a Népkertbe kellett
fáradniuk. Elsőként a helyi óvodások
és kisiskolások táncos műsorai örvendeztették meg a nézőket, majd
két néptáncegyüttes (Ezüstperje és
Nyíló Akác) táncosai szereztek kellemes perceket. Előadásuk után kisebb
műfajváltás következett: a Control
Dance Group táncosai pörgették fel a
hangulatot. A moderntánc bemutatót
követően Kele Krisztina és Kiss Csaba művészek operett slágereket adtak
elő. A közel egy órás koncert után a
rock zene vette át a szerepet. A
mihályfalvi fiatalokból álló Play
Time nevű csapat alaposan megdöngette a csendhez szokott Népkertet.
Szombathoz hasonlóan vasárnap is a
sztárvendég csalogatta a legtöbb nézőt a Népkert hűvösébe. Az egykor
még két tagot számláló V-Tech-ből
ma már csak Kefir járja a világot, ő
hozta lázba a semjéni közönséget is.
A koncert szünetében lehetett gyönyörködni az igen látványos tűzijátékban, majd tovább mehetett a buli.
A V-tech koncertje után még fellépett a Dreamers, utánuk pedig hajnalig ismét diszkó várta a szórakozni
vágyókat.
Csorba Sándor

Könyvbemutató és kiállítás avató az érsemjéni emlékmúzeumban

A

z Érsemjéni Falunapok rende zvé nysoroza ton be lül
rendszeresen külön hely jut a
Kazinczy Ferencre való emlékezésnek. A 2011-es év különösen figyelemreméltó Kazinczy érsemjéni kultuszának ápolása szempontjából, hiszen az idén épen húsz éve annak,
hogy szülőfalujában megnyílt a Kazinczy Ferenc emlékszoba. Az ünnepi
alkalomra egy új kiállítással, illetve
egy színdarabokat tartalmazó kötettel
készült a múzeum vezetősége.

Csorba Terézia előadás közben

Az új kiállítás megszületésének feltételeit már 2010-ben meg kellett teremteni. Már ekkor sikerült pályázati úton támogatást nyerni egy
világítástechnikai beruházásra, illetve
tíz darab, A0 méretű, színes, habkarton tabló elkészítésére, amelyek közül
kilenc képek és magyarázószövegek
segítségével Kazinczy életén fogják
végigkalauzolni a látogatókat. Az új
eszközök beszerzésének mecénásai a
Tiszta Formák, illetve az Eurotrans
alapítványok voltak.
Az avatóünnepség augusztus 21-én vasárnap kezdődött, ezt azonban megelőzte a két
színdarabot tartalmazó Érsemjéni
akácok című kötet bemutatója. A rövid kis könyvecske Fráter Lóránd
emlékére került kiadásra. A benne
olvasható művek közül az első címe
Akácfavirág. A színpadi mű szövegkönyve 1927-ben jelent meg első ízben, szerzői Meskó Barna és Hubay
Kálmán egy Mikszáth novellát (Eladó
birtok) dolgoztak át. A darab zenéjét
pedig Érsemjén világhírű nótaszerző4

je, Fráter Lóránd szerezte. A második
színmű kortárs szerző, a budapesti
Lukáts János tollából származik. Címe igen beszédes (A nótaszerző és a
literátor), hiszen belőle könnyen kitűnik, hogy Fráter Lórándról és Kazinczy Ferencről szól a darab. A cselekmény egy elképzelt párbeszédre alapszik, amely a két neves semjéni között folytatódik le.
A kötetet Csorba Terézia,
nyugalmazott, érsemjéni tanárnő mutatta be. Ismertetőjében a kötet tartal-

könyvbe mutatón. Az isme rtetőt
Venkli István által előadott Fráter
nóták vezették fel, majd zárták le,
ízléses keretbe fogva az ünnepi eseményt.
Az emlékünnep második felvonása a Kazinczy megemlékezés
volt. Elsőként a helyi Ezüstperje néptánccsoport lépett a múzeum udvarán
rögtönzött pódiumra. Zenés, táncos
műsorukban Kazinczy Bácsmegyei
gyötrelmei című munkájából idézték
fel Surányi Nincsihez írt levelét. A

Részlet az új Kazinczy Ferenc emlékkiállításból

mán kívül egyéb információkkal is
gazdagította a résztvevők ismereteit,
számos Fráter Lóránddal kapcsolatos
adatot tárt a hallgatóság elé, majd
felolvasta Lukáts János nyílt levelét,
aki egyéb elfoglaltságai miatt sajnos
nem tudott személyesen részt venni a

műsor végeztével dr. Kováts Dániel,
a Kazinczy Társaság alapító elnöke,
nyugalmazott főiskolai tanár lépett a
pulpitus mögé. Beszédében felhívta a
figyelmet a múzeumnak otthont adó,
egykori Bossányi kúria fontosságára,
hiszen azon kevés épületek közé tartozik, ahol Kazinczy gyakran megfordult, élt és alkotott. A továbbiakban
az új kiállítás szerkezetét ismertette:
kilenc tablóból három a nyelvújító
magánéletét, három munkásságát,
míg további három kultuszának ápolását mutatják be. Kifejtette, hogy
Kazinczy nem csak egyike a legnagyobb magyar irodalomművelőknek,
de életművének olyan üzenete van,
amelyik a XXI. században sem veszített érvényességéből. Végezetül a látogatók figyelmébe ajánlotta az új
tárlatot, mint olyan munkát, amelyik
Kazinczy életének üzenetét képes
továbbadni az ide látogatóknak.
Csorba Sándor

A bemutatott könyv borítója

Lelkészbeiktatás volt az érsemjéni református templomban

Egyházi elöljárók is megjelentek (balról jobbra: Csáki Márta, Rákosi Jenő és Dénes István)

A

z érsemjéni falunapokon megszokott ünnep
az ökomenikus istentisztelet. 2011-ben ez az ünnep
kettős volt, hiszen ennek
keretén belül iktatták be
Semjén új lelkészét, Csákiné Simándi Mártát.
Az ünnepi istentisztelet reggel 10 órakor kezdődött, ez úttal nem a megszokott helyszínen, a Népkertben, hanem a semjéni
református templomban. Az
istenháza teljesen megtelt
az ünneplőkkel, érdeklődőkkel.
Az ünnepi igehirdetést Dénes István, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora végezte. Igehirdetésének alapjául Pál
Kolossébeliekhez írt levele
szolgált. Ebből kiindulva a
generális a szeretet és a közösség megtartó erejét
hangsúlyozta, felhívva a
figyelmet, hogy mindannyiunk feladata az egymásra
való figyelés, gondoskodás.
A beiktató beszédet
Rákosi Jenő, az Érmelléki
Református Egyházmegye
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esperese tartotta, aki szintén
Pál apostol leveléből idézett. A Timóteushoz írt első
levélre utalva emlékeztetett,
hogy minden lelkésznek
mindenkor a legfőbb feladata az Evangélium hirdetése. A lelkészek mintegy
lelki házépítőkként kell működjenek, akiket a Krisztusi
szeretet táplál. A beszéd
után ima következett, majd
szimbolikus ceremóniával a
lelkésznő átvette a gyülekezet vezetésének szimbólu-

mait: a gyülekezet Bibliáját,
a templom kulcsát és a hivatali pecsétet. A hivatali
jelképek átvétele után Csáki
Márta igerészt olvasott fel
(Pál első Korintusi leveléből), melyen keresztül azt
az üzenetet kívánta átadni,
hogy a gyülekezet békéje
nem csak a lelkész törekvésén, de az egész gyülekezet
akaratán múlik.
A továbbiakban a
községhez tartozó, egyéb
felekezetű lelkészek és a

meghívott szolgatársak olvastak fel igerészleteket,
mondtak áldást: Duma Sándor (é rselindi görögkatolikus esperes), Demse
Pál (érsemjéni rómaikatolikus plébános), Radu
Sabău (érsemjéni ortodox
plébános), Baloghné Balázs
Enikő (kismajtényi református lelkész), Oroszi Kálmán (érselindi református
lelkész) és Székely István
(asszonyvásári református
lelkész).
A lelkés ztársa k
szolgálatát követően az
érsemjéni gyerekek szavalatokkal és énekekkel köszöntötték a lelkésznőt,
majd Kereszturi Lajos főgondnok tartott rövid beszédet, melybe Csiháné Nagy
Emese lelkészekért szóló
imáját is beleszőtte.
Az ünnepséget Csáki Márta
tiszteletes asszony hirdetései zárták le, amelyekben
felhívta a figyelmet a következő héten tartandó biblia- és bűnbánati hétre, illetve köszönetet mondott minden támogatónak a parókia
és a templom felújításáért
tett erőfeszítéséért.

A templom szinte teljesen megtelt

Csorba Sándor

Méhecske hercegkisasszony
Egyszer egy kaptárban kis méhecske született. Gyönyörű volt. Szeme csillogó fekete gránit, szárnyai ezüstösen
csillogtak a fényben, dereka vékony, mint egy cérnaszál. Ö lett a kaptár ékessége. Édesanyja a királynő büszke
is volt rá. A méhek körülrajongták, és minden jóval elhalmozták. Hercegkisasszony volt a javából. A szépség
azonban nem szállt a fejébe. Kedves volt mindenkivel. Segített, ahol tudott. Rengeteg játéka volt, de ö inkább
tanulni szeretett. Minden érdekelte, ami a kaptárban történt. Állandóan kérdezgette édesanyját, mert mindent
meg akart érteni. Mégis, egyre szomorúbb lett. Mindene meg volt, egyedül a szabadsága hiányzott. A kaptárból
nem mehetett ki, pedig nagyon szeretett volna dolgozni. Hercegkisasszonynak azonban nem kellett dolgozni. A
királynő munkája a kaptár irányítása, és az utódok nemzése volt. Búslakodott is e miatt, és gyötörte a kíváncsiság, hogy mi történhet odakinn, milyen a nagyvilág. Így történt aztán egy gyönyörű napfényes nyári reggelen,
hogy a hercegkisasszony kiszökött. Amikor a dolgozók felsorakoztak, beállt közéjük a reggeli eligazításon, ahol
a felderítők eltáncolták, hol van aznap a legtöbb virág. Boldogan repült ki, a többiekkel, akik nem is vették észre a hívatlan vendéget. A hercegkisasszony mámorosan röpködött, amíg elszakadt a csapattól. Ámulva nézte a
réten a sok virágot, a patakot, az erdőt. Egy bogár jött felé az úton, földlabdát görgetett maga előtt.
- Hová viszed azt a földet? –kérdezte a méhecske.
- Tudod én ebbe rakom a tojásaimat. Így amikor a kicsik kikelnek, védve vannak addig, amíg meg nem erősödnek annyira, hogy megvédjék magukat. Van benne nekik ennivaló is. Engem ganajtúrónak hívnak, mert ezt a
földlabdát most eldugom egy trágya halomba, hogy melegen tartsa a kicsinyeimet.
Azzal továbbállt. A hercegkisasszony körülnézett, de a fényes nap helyett csak hatalmas fekete felleget látott,
ami gyorsan közeledett felé. Megpróbált hazarepülni, de rájött, hogy eltévedt. Az eső esett, eláztatta fátyol szárnyait, és leesett a sárba. Szerencséjére csak egy rövid nyári zápor volt, így nem fulladt a vízbe. Kimászott a tócsa szélére, és sírva fakadt. Éppen akkor ment haza Zsófi az anyukájával. Meglátta, lehajolt érte, s berakta kicsi
kosárkájába.
- Anyu, hazaviszem ezt a kis méhet, és megfürdetem.
- Jó, de reggel, ha megszáradt, el kell
engedni, mert ők nem tudnak rabságban
élni.
Otthon megfürdették, és lerakták az ablakpárkányra száradni. A hercegkisasszony olyan fáradt volt, hogy
azonnal mély álomba merült. Reggel ébredt a
napsütésre. Körülnézett a szobában, és odarepült a még alvó Zsófihoz.
- Ébredj, ki akarok menni!- zümmögte
a fülébe, mire a kislány mosolyogva
nyitotta ki a szemét.
- Örülök, hogy jól vagy. Várj,
kinyitom az ablakot. Látlak
még?
- Jót tettél velem, ezt meghálálom. – zümmögte a méhecske,
és kirepült az udvaron álló fára.
Akkor repült arra egy méhcsapat.
- Nézd milyen gyönyörű ez a
méh! – kiáltotta egyikük. –Jó
lenne nekünk királynőnek.
Mindnyájan körbevették, és királynőként bántak vele.
Zsófi nagypapája meglátta őket, és
szép kaptárt készített nekik. Boldogan költöztek
be. Ott is maradtak, és
mézzel hálálták meg a
segítséget.
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A pontok mellett található számok sorrendjét követve kösd
össze a pontokat, hogy meg tudd kit rejt a rajz!
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I. Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági találkozó

Borsi Imre Lóránt szövetségi elnök köszönti a résztvevőket

C

serkésztalálkozót
tartottak október 15-én
Érsemjénben. 150-en vettek részt a hagyományteremtő eseményen.
Rendre nevelni
A Bihar Megyei Cserkész
Ifjúsági Szövetség első alkalommal szervezett találkozót tagjai számára, melynek az érsemjéni 2. sz. Kazinczy Lajos cserkészcsapat
adott otthont a helyi kultúrházban, illetve sportcsarnokban. A helyiek mellett
az
érkörtvélyesi,
az
érszalacsi és a paptamási
cserkészcsapatok is képviseltették magukat.
Az egynapos találkozó 150
fős résztevőit elsőként Borsi Imre Lóránt szövetségi
elnök köszöntötte, aki kiemelte a tudatos találkozás
fontosságát. „A mai cser-

késztalálkozó segítsen bennünket egy hármas megtalálásban: Isten, önmagunk és
cserkésztestvérünk megtalálásában.” – fogalmazott az
elnök.
Ezután az önkormányzat
nevében Csorba Sándor
köszöntötte a jelenlévőket,
aki a cserkészet fontosságát
hangsúlyozta, hiszen a mai
zűrzavaros világban ez a
mozgalom a rendre neveli
tagjait. Majd mivel a helyi
polgármester, Balázsi József nem tudott részt venni
a megnyitón, ezért az ő üdvözletét is tolmácsolta, aki
a továbbiakban is támogatásáról biztosította a cserkészeket.
Isten áldása
Az ünnepélyes megnyitó
Csáki Márta helyi református tiszteletes asszony rövid
áhítatával folytatódott, aki

Csoportkép az összes résztvevővel

Isten áldását kérte a találkozó egész napjára.
A megnyitó záróakkordjaként, mintegy köszönetül
Borsi Imre Lóránt egy-egy
emléklapot, valamint, egy
ez alkalomra készült kitűzőt
adott át Csáki Márta tiszteletes asszonynak, illetve
Csorba Sándornak.
Semjéni barangolás, játék
A találkozó következő
programjaként a helyi cserkészek Érsemjént, s ennek
nagy szülötteit mutatták be,
külön kiemelve Kazinczy
Lajost, akinek megünneplésére egy hét múlva kerül
sor, s akinek a nevét a cserkészcsapat is viseli. Az
énekkel, verssel díszített
előadást, egy érsemjéni barangolás követett, nem kis
meglepetést okozva jelenlétükkel a helyi lakosok
számára, akik valóban, nem

A fiatalok előadásokat is meghallgattak a találkozó programjain belül
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mindennap
láthatnak
Érsemjén utcáin egy több
mint százfős cserkészmenetelést. Többek között meglátogatták az emlékmúzeumot és Fráter Lórándnak, a
nótáskapitánynak a sírhelyét is.
A séta után visszaérkezve a
kultúrházhoz, már jó illatú
gulyás fogadta a társaságot,
majd az ebéd után az esős
idő miatt a helyi sportcsarnokban folytatódtak a programok, ahol a játék és a
sport kapott szerepet.
Népszámlálás
A nap végén a találkozó
záró részében, ismét Borsi
Imre Lóránt szólt a jelenlévőkhöz megköszönve Horváth Béla, Nagy Enikő, Major
Lóránt,
Munkácsi
Zsombor cserkészparancsnokok munkáját, külön kiemelve utóbbit, aki csapatával ezúttal a vendéglátó
szerepét vállalta. A szövetségi elnök még szólt a közelgő népszámlálás fontosságáról is, hiszen nemzeti
értékeink megőrzése a tét,
amit egy cserkész mindig
prioritásként kell kezeljen.
Végül a parancsnokokkal
megegyeztek abban, hogy a
2012-es, második cserkésztalálkozót Érszalacson fogják megtartani.
Borsi Imre Lóránt

Cserkésztábor

I

dén első alkalommal
szervezett megyei nyári
tábort a Bihar Megyei
Ifjúsági Cserkész Egyesület (BICSISZ a Barátka
melletti Remetelóréven
(Lorău), az Ökrökvölgyébe. A szervezők
gondoskodtak arról, hogy
az együttlét tartalmas legyen: természet-, emberés Istenszeretetről, a magyarság történetéről, alapvető cserkész tudnivalókról tartottak előadásokat,
nevelték a gyermekeket,
miközben a játékra is
nagy hangsúlyt fektettek.
Az érsemjéni 2-es
számú Kazinczy Lajos, az
érkörtvélyesi 4-es számú
Soós András cserkészcsapat, a szalacsi 3-as Dr. Andrássy Ernő, a paptamási 5ös Diószegi Dezső cserkés zcs apa t, ille tve a
mezőtelegdi csoport tagjai
augusztus végén indultak el
első közös nyári táborukba,
melyet a BICSISZ elnöksége és a helyi csapatok vezetői szerveztek meg a gyermekeknek. A cserkésztörvények szem előtt tartásával
alakították ki a programokat
is. A mozgalom tíz
„alaptörvénye” kimondja,
ho gy
a
cserkész

„egyeneslelkű és feltétlenül
igazat mond”, híven teljesíti
kötelességeit, melyekkel
Istennek, hazájának és embertársainak tartozik, másokkal szemben gyöngéd,
magával szemben szigorú,
szereti a természetet, jó az
állatokhoz és kíméli a növényeket, vidám és meggondolt, takarékos, testben és
lélekben tiszta.
A táborhelyet festői
szépségű környezetben jelölték ki. Két domb között
egy tisztáson át csörgedező
patak mentén állították fel a
sátrakat mindjárt a megérkezést követően. A részvevő kiscserkészek őrsökre
osztva alakították ki saját
bázisukat, és a zászlóikat is
ki kellett tűzniük. A lobogóra pedig nagyon kellett
vigyázniuk, mert esténként
játékos formában lehetőség
nyílt arra, hogy „ellopják”
egymás lobogóit. Az a csapat, amely nem volt képes
vigyázni zászlajára, csak
akkor kaphatta vissza azt,
ha teljesítette a többiek által
kitalált feladatokat. A tűzfelelősök szerepe sem volt
kevésbé fontos. A csapatok
egyenként kéttagú őrséget
jelöltek ki a zászlók és a
tábortűz védelmére. Már az
első este remek hangulat
kerekedett. Köszönhető ez

A cserkészek az íjászattal is megismerkedhettek
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A tábor iránt nagy volt az érdeklődés
annak, hogy a táborállítást
követően az ismerkedésé
volt a fő szerep az úgynevezett jégtörő és a csapatépítő
játékok révén.
Pénteken érdekes
előadásokat tartottak a táborlakóknak. Borsi Imre
Lóránt, a BICSISZ elnöke,
Horváth Béla BICSISZ alelnök és Karácsony
Corina, Kovács Enikő, Major Lóránd, valamint Sarkadi Gergő cserkészvezetők
párhuzamosan foglalkoztak
a kiscserkészekkel. Húszhúsz percet tartott egy-egy
előadás. A részvevők hasznos, gyakorlati dolgokat
tanulhattak meg például a
sípjelekről és a tájékozódásról, az egészségmegőrzésről, de hallhattak a cserkészet fő céljáról, a hitéletről,
az Istenszeretetről és a magyarság történetéről is.
A Pusztai Farkasok
Hagyományőrző Íjászegyesület tagjai elkápráztatták a

gyermekeket szombaton. A
9-10. századi viseletbe öltözött hagyományőrzők bemutatták, a honfoglaló magyarok mit miért öltöttek
magukra, illetve hogy minek milyen szerepe volt. A
korabeli harci eszközöket is
bemutatták a cserkészeknek, akik az íjászkodást
próbálhatták ki – természetesen a felnőttek felügyelete
alatt.
Az RMDSZ megyei tanácsi frakciójának
támogatásával létrejött tábor vasárnap délben zárult.
A reggeli elfogyasztását
követően még játszottak
egy kicsit a friss levegőn,
majd a táborbontás következett. Miután mindenki
összecsomagolta sátrát, boldogan, élményekkel telve
indultak el az autóbuszok
felé.
(forrás: Bihari Napló)

Sportban, játékban, jó hangulatban sem volt hiány

R

óbert Károlynak három fia
maradt. Lajos,
a
legidősebb
akkor tizenhat éves volt.
Az ő fejére került a szent
korona. Az ifjú király daliás termetű, művelt, bátor,
jólelkű volt. Azok az urak,
akik hitték, hogy ismét
uralkodhatnak, nagyot csalódtak, mert ez a növendék
ifjú, igazi király volt, akit
a hatalom nem szédített el,
de nem is tűrte a csorbát
azon. Apjához hasonlóan
fényes udvart tartott, se
szeri, se száma nem volt a
lovagi játékoknak, amelyekben ő maga is részt
vett. Ha hadba kellett
szállnia, pedig sokszor
kellett, mindig a had élén
volt.
Alighogy
trónra
lépett a főurak csakhamar
megjuhászkodtak,
mert
emberükre találtak az ifjú
királyban.
Személyesen
ment Erdélybe, hogy megleckéztesse Szécsi Endre
püspököt, aki a népet sanyargatta. Hódolatra kényszerítette a havasalföldi
vajdát is, aki elpártolt az
országtól. Mivel Moldván
át gyakran betörtek Erdélybe a tatárok, leszámolt
velük is. Mindez uralkodásának második esztendejé-

Nagy Lajos címere
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Nagy Lajos
(1342-1382)

Nagy Lajos győzelme a törökök felett - Magyar Anjou legendárium
ben történt. Jóformán meg megfojtotta Endrét Aversa lom Nápolyban, amíg ő ott
sem pihent, a Dráván túli várában, ahová a szegény tartózkodott. Ahogy eljött,
részekre ment, ahol a fő- ifjút vadászatra csalták.
újra Johanna hívei kereurak garázdálkodtak, nyílA pápa Lajos ki- kedtek felül. Végül is letan szövetkezve az ország rály követelésére megindí- mondott Nápolyról és a
régi ellenségével: Velen- totta az eljárást, de soha- magyar hadak 1352-ben
cével. Az urak egy része sem tudódott ki, hogy ki hazajöttek onnan. A hoszbehódolt, de teljesen nem volt a gyilkos. Ellenben szas háborúskodásnak az
tudta helyreállítani a ren- Johanna ártatlansága bebi- lett a vége, hogy a Lajos
det, nem tudta megtörni zonyosodott, a vidám öz- által
kivégeztetett
Velence uralmát a tenger- vegy hamarosan férjhez Durazzói Károly herceg
parti városokon, mert hir- ment Tarentói Lajos her- hasonnevű fia lett a nápotelen Nápolyba kellett siet- ceghez. 1347 telén Lajos lyi király. Ez az ifjú Lajos
nie.
király nagy haderővel ér- király udvarában nevelkeNápolyban volt az kezett olasz földre. Lever- dett és az ő segítségével
öccse, Endre, akit összehá- te a tarentói herceg sere- szerezte meg a nápolyi
zasítottak a nápolyi király gét, törvényt ült azok fe- trónt. Johannát elfogatta,
lányával, Johannával. A lett, akiknek valami közük Lajos királynak pedig
házasságon nem volt ál- volt Endre meggyilkolásá- megfogadta, hogy leányait
dás, mert Johanna nem ban, többek közt lefejez- nem háborgatja Magyarszerette Endrét, nem akar- tette Durazzói Károly her- Lengyelország birtokaikta, hogy férjét megkoro- ceget. Johanna és férje ban.
názzák. Ő maga akarta a francia földre menekült a
Huszonhét
éves
király lenni, Endrének a megtorlás elől. De közbe- volt Lajos, amikor meghálenézett, szánalmas férj jött a pestis, „a fekete ha- zasodott. Felesége, a gyöszerepe jutott volna. Az lál”, ami akkor egész Eu- nyörű szép Erzsébet, a
udvarban
jövevénynek rópán végigsöpört, ez La- bosnyák király leánya. A
nézték, aszerint is bántak jos királyt is hazakénysze- magyar udvarban nevelkevele. Lajos nem nézhette rítette. Hagyott ugyanott dett, itt szerették meg egytétlenül öccsének meg- magyar hadat, sőt másod- mást. Isten három leányaláztatását. Csordultig telt szor is visszatért Nápolyba gyermekkel ajándékozta
a pohár akkor, amikor Jo- nagy sereggel, de csak ad- meg őket.
hanna gyalázatos módon dig tartott a magyar ura- (folytatás a következő oldalon)

Erzsébet királyné koronája
(folytatás az előző oldalról)

B

ár élete végéig
bánta, hogy nem
volt fiúgyermeke,
de felesége iránti szerelme
nem változott. Három leány közül Katalin meghalt, Mária nevű lányának
a lengyel, Hedvignek a
magyar koronát szánta.
Egy nagy és hatalmas birodalom képe lebegett a
király szem előtt, és amikor Kázmér lengyel király
meghalt (1370), ő lett Lengyelországnak is a királya.
Három tenger mosta a magyar birodalom határait : a
Keleti-, Adriai- és a Fekete-tenger. Sok magyar vér
folyt azért, hogy a három
tengerig terjedjen a birodalom határa.
Negyven évig volt
Lajos a Magyarország királya és ez a negyven év a
magyar történelem legfényesebb kora. Nem csupán
azért volt nagy ő, hogy a
birodalom határát a három
tenger széléig terjesztette
ki, hanem nagy volt azért
is, mert szeretettel vezette
országát, és nagy királyi
hatalmát népe javára fordította. Mint később egyik
halhatatlan utóda, az igazságos Mátyás, ő is gyakran
megfordult álruhában a
népe között. Meghallgatta
panaszukat és lehetősége,
11

Visegrád vára

tehetsége szerint orvosolta
is azokat.
Igaz, hadakozásai
nagyon sok pénzt emésztettek fel, de teljes erejével
a mezőgazdaság, az ipar és
a kereskedelem felvirágzásán munkálkodott. Az ő
idejében haladt, fejlődött
anyagi és szellemi javakban az ország. Nemcsak ő
látott és tanult csatározásai
során, hanem sokat láttak
és tanultak a magyar vitézek is, és amikor hazajöttek hasznosították a tanultakat. Támogatta a nevezetesebb városokat, a közlekedést. A külső országokkal való közlekedést megkönnyítette jó utakkal és
jó pénzekkel. Ő előtte a
tanulni vágyó ifjaknak idegen országokba kellett
menniük, ezért itthon főiskolát alapított Pécsett,
ahol évenként ezernyi magyar ifjú tanult az ország
minden részéből. Az udvar
Visegrádból Budára költözött. Itt palotát épített,

amit Attila várának neveztek. Ezekkel Buda az ország központja lett. Majd
sorban emelkedtek a nagyobb
városokban
a
szebbnél szebb középületek, templomok, magánházak.
A magyar nép igaz
lélekkel szerette Nagy Lajos királyt: szerette benne
a nép atyját, csodálta a
bátor szívű hőst. Ő jóformán minden hadakozásban részt vett, nem a hadsereg mögé húzódva biztatta vitézeit: előre! – hanem a csatasorba állott s
úgy kiáltotta: utánam! Vitézi és nagy lélekre valló
tetteinek egész sorát jegyezte fel a krónika.
Milyen kár, hogy e
nagy embernek nem volt
fia! A sok régi seb okozta
szenvedések nagyon megviselték. Megtörve, csendben visszahúzódva, a tudományoknak élve, imádkozásban töltötte élete alkonyát. Hány koronás fő-

Nagy Lajos aranyforintja

ről lehet ezt még feljegyezni?
A halál angyala
Nagyszombaton
találta,
1382 szeptember 10-én
éjjel hunyta örök álomra
szemét. A ház, amelyben
meghalt, ma is megvan, de
a kápolna, amit építtetett
és ahová el is temették, az
már sehol sincs.
Lejegyezte:
Varga József ny. tanító

Nagy Lajos szobra Budapesten, a Hősök Terén

Kazinczy Ferenc gazdag öröksége

M

indig megilletődve ál- zsef titkár, valamint a Svédországban kedvezőtlen körülményekkel dacoló,
lok meg Kazinczy Fe- élő ükunoka szeretetteljes üdvözletét, a küzdő ember életútjának elismerése
renc
szülőfalujában akik gyakran emlegetik feledhetetlen sűrűsödik össze, aki súlyos börtönannál az épületnél, amelyben érsemjéni látogatásukat.
éveket szenvedett el, hét gyermeket
Érsemjén jeles szülöttje többször időA lényeget tekintve akár el is te- nevelve birkózott meg a létfenntartás
zött. A már eltűnt szülőház közelébe, kinthetnénk Kazinczy helyi kötődésé- gondjaival, mégis kulturális mozgala Bossányiak által is birtokolt klasszi- től, hiszen az ő hatása nem személyes mak kezdeményezője, irányítója lehecista kúriába könnyű ideképzelni, jelenlétében, hanem munkássága kö- tett. Arra bizonyíték a megélt 72 eszideidézni az író alakját. Nemcsak vetkezményeként mutatkozott meg tendő, hogy nehéz időkben is lehet
gyermekkorában fordult meg e falak igazán, és abból fakad ma is. Most, nemes közösségi célokat kitűzni és
között,
de
fogsága
után, a amikor a Nagy Katalin tanárnő és a megvalósítani, érdemes tehát Kazin„hontalanság” éveiben is beczy életét „remekműként”
betért a házba. Részletesen
megismerni, s prózai műleírta például azt a 205 évvel
veit (Pályám emlékezte,
ezelőtti, 1806. május 16-i láFogságom naplója, Erdétogatását, amikor feleségével,
lyi levelek, Utazások)
Sophie-val elhozta első gyerolvasgatni.
meküket édesanyjához bemuA felvilágosodás korának
tatni. Még a két házuk alapgondolkodói hittek a műrajzát, illetve azét a szobáét is
veltség boldogító erejépapírra vetette, ahol találkozben, s Kazinczy is azt
tak. Ennek a háznak a középvallotta, hogy a tudás
ső, pitvarból nyíló helyisége
előbbre viszi az egyént és
volt az úgynevezett kandallós
a társadalmat. Azt ajánszoba, ahol Bossányi Ferenclotta: „Kultúrát mind a
né éppen font, amikor fia csaföldesúrnak, mind a közládjával kocsin megérkezett.
népnek, s jó lesz minKissé hideg volt a fogadtatás,
den”. Ezért támogatta az
de – mint Kazinczy írja –
iskolaügyet kassai éveiAz egykori Bossányi kúria (ma e mlékmúzeum)
„szívet érdeklő szcéna volt”,
ben
tanfelügyelőként,
amikor a gyermek nagyanyjára rámo- község vezetőinek jóvoltából létrejött később írásaival, ösztönző gondolatasolygott. Nem egészen véletlen, hogy régi kiállítást továbbfejlesztve Csorba ival. Előbbiről visszaemlékezésében
egy régi képeslapon ezt az épületet Sándor buzgólkodása nyomán új tab- azt írta: „Gyönyörködve nézek vissza
nevezték meg szülőházaként, bizo- lók és könyvek kihelyezésével egy szolgálatom szakára; akkor is
nyára élt a köztudatban, hogy Kazin- felfrissített tárlaton mutatjuk be Ka- terjesztém a szent tüzet.”
czy semjéni tartózkodásai idején itt zinczy életútját, munkásságát és kulMegtanulhatjuk Kazinczytól a
otthonra talált. S a szépen helyreállí- tuszát, arról teszünk tanúbizonyságot, lankadatlan önművelés igényét, ametott kúria most a neves semjéniek em- hogy ez az életmű méltán vált ki lyet sárospataki diákkorától kezdve
lékezetét őrzi. Kevés hely van ma megbecsülést, tiszteletet minden ma- következetesen gyakorolt. Ma, amimár a Kárpát-medencében, ahol ere- gyarul beszélő emberben.
kor mindent az iskolától várnak, azt
deti formájában áll még olyan épület,
A kérdést most úgy teszem föl: is, amit a család nyújthatna, vagy az
amely az írónak ismételten fedelet melyek azok a műveltségelemek, sze- egyén önmaga megszerezhetne, külöadott. Hiszen eltűnt nemcsak a szülő- mélyiségi értékek, amelyek Kazinczy nösen időszerűnek érezzük üzenetét:
ház, hanem az alsóregmeci szülői ház műveiből és életpéldájából az utókor „a tanulás inkább függ a tanuló szoris, s összeomlott a Kazinczy által ter- számára hasznosíthatók, s megpróbá- galmától, mint a tanítóétól”; hiszen a
vezett és épített széphalmi otthon, lok tömören válaszolni e kérdésre.
könyvek, az olvasás által az ismeretek
ezért igen becses ez az érsemjéni emA pedagógia régóta épít a vonzó, tágas mezői nyílnak meg az ember
lékház, amelyet annyi gonddal óvnak a lelkesítő példák erejére. Kazinczy előtt. Nagyon rokonszenves sokunk
a helyiek és kegyelettel látogatnak a kapcsán ezt említem legelőször. számára az a metaforikus megállapímásfelől ideérkezők. Jogos tehát a Kosztolányi Dezső summázta így tása: „az igyeksző gyertyát gyújt a
megilletődöttség e falak között, itt érdemét 1935-ben: „Körötte úgyszól- másika gyertyájánál”, vagyis egymást
érezhetjük magunk mellett Érsemjén ván minden elveszett, megsemmisült, ösztönözhetjük a tudás megszerzésénagy szülöttjét, s tolmácsolhatom a de áthasonult életté, bennünk él, lük- re, világunk megismerésére, kötelesKazinczy Ferenc Társaság üzenetét, tet tovább. Nincs remekműve. Élete a ségeink teljesítésére, életcélunk szolFehér József elnök és Kiss Endre Jó- remekmű.” Ebben a zárómondatban a gálatára. (folytatás a következő oldalon)
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Dr. Kováts Dániel
(folytatás az előző oldalról)
Szól Kazinczy intelme a pedagógusokhoz is, hiszen a személyre szabott nevelés fontosságára figyelmeztet, amikor egyfelől arra buzdít, hogy
„ki kell lesni a rejtekben lévő tehetséget”, másfelől küzdelmes tanítómunkával kell „kitépni a gyenge elmékből a bolondság töveit”. Az ő idejében az emlékezet mechanikus fejlesztése, a kórusban való „magolás” állt
az iskolai gyakorlat középpontjában,
ennek ellenhatásaként hívja fel a figyelmet egy hasznosabb felfogásra:
„Nem az a philosoph paedagogus, aki
magát és tanítványait agyon dolgoztatja, hanem aki érti ezt a nagy és
nehéz mesterséget, hogyan kell a
gyerekeket kevés percek alatt, játék
közben megtanítani arra, ami nekik
szükséges.” A nevelő oktatást szorgalmazta: „az a tanító, aki tanítványainak fejeket és szíveket míveli,
aki őket tanítja és javítja, az az a tanító, kire én oskolámat bízni óhajtanám”.
A sokrétű műveltség híve volt
Kazinczy, amelynek tartalma az irodalom világán túl kiterjed a földrajz,
a történelem ismereteire, a művészeti
és építészeti alkotásokra, a zenére, s
nem hiányoznak belőle a természettudományos alapok. Könyvtárának
állományát vizsgálva győződhetünk
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meg érdeklődése széles skálájáról.
Alapvetően humán érdeklődése mellett felfigyelt az új felfedezésekre,
tájékozódott a közgazdaság elemei
felől, befogadott egészségügyi, néprajzi, mezőgazdasági, statisztikai tudnivalókat.
Az idegen nyelvek ismeretében is
követendő lehet Kazinczy igyekezete. Eredetiben olvasta a klasszikus
görög és latin nyelvű szerzőket, jól
beszélt németül és szlovákul, tudott
franciául, értett olaszul és angolul.
Az ő korában a nyelvismeret elsősorban az idegen nyelvű szövegek olvasásához, a más nyelvű irodalmi kultúra befogadásához volt szükséges,
de hasznát vehette nyelvismeretének
a mindennapi kommunikációban is a
többnyelvű Habsburg birodalomban.
Elsősorban azonban az anyanyelvi kultúra gyarapításához ad számunkra ösztönzéseket Kazinczy hagyatéka. Amikor ő élt, több évszázados szokás alapján a latin volt hazánk
hivatalos nyelve, s ő fontos küldetésének érezte, hogy a magyar nyelv
ügyét felkarolja. Két irányban is várt
reá és kortársaira feladat. Egyrészt
anyanyelvének állományát kellett
gazdagítani ahhoz, hogy a legkorszerűbb gondolatok és tudásanyag közvetítésére alkalmas legyen, másrészt
a magyarul beszélő közösség nyelvhasználatát fejleszteni, a nyelvismeretet tudatosítani. Gyakran idézzük a
nyelv ideáljáról szóló, szállóigévé
vált mondatát: „a nyelv az legyen,
aminek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a
lélek gondol és érez”. Hogy ez megvalósuljon, megújítandó a nyelv, s
kiművelendő a nyelvet használó ember. Ezt a kettős követelményt szolgálta a maga módján Kazinczy.
A közös nyelv a fő eszköze, kapcsa a nemzeti szeretetnek, s Kazinczy
meggyőződéssel hirdeti: „A haza szeretete egyike a természet legszentebb
érzéseinek. Nem rettegi az az értelem
ítéletét, de nem vár annak felszabadítása s javallása után… Szent az, mint
a gyermeki hűség és szülei szeretet.”
Olyan erőforrás számára az anyanyelv, valamint a magyarsághoz való
tartozás, amely emberként segít megállni s otthonra lelni a tágas nagyvilágban. Tudjuk, hogy a világ válto-

Stunder: Kazinczy portréja
zik, minden kornak megvannak a
sajátos kihívásai. Vannak azonban
olyan vonások, amelyek embervoltunk lényegét alkotják, s nem függnek a múló időtől. Kazinczy példája
és kulturális hagyatéka a humánus
alapértékekben erősít meg bennünket, ezért nem érezzük tanítását elavultnak.
Augusztus 23-án lesz 180. évfordulója annak, hogy Kazinczy Ferenc
a kolerajárvány áldozataként örökre
lehunyta szemét, szíve megszűnt dobogni. Ennyi év elteltével is hisszük
azonban – s ezzel az új kiállítással is
erről szeretnénk tanúbizonyságot tenni –, hogy érdemes tanításait megismerni, életpéldáját követni napjainkban is. Hiszen – mint Kazinczy írta –
„látást, minden látást érdemlő dolgok
közt leginkább érdemel a jó és nagy
ember”. És ő jó és nagy ember volt,
és a miénk: érsemjénieké, mai magyaroké. Amikor ezt az új kiállítást
megnyitom, azt kívánom, adjon erőt
és előbbre vivő ösztönzéseket mindenkinek, aki betér ebbe a hajlékba!
Vigyék magukkal Kazinczy üzenetét:
„Oly kevésbe kerül tisztán tenni mindent, és oly szép a tiszta tettek jutalma”.
Dr. Kováts Dániel
a Kazinczy Társaság alapító elnöke,
nyugalmazott főiskolai tanár

Halottaink:
Gyakorlati tanácsok a konyhában
Bálint Lídia, Érsemjén - élt 57 évet
Fazekas Imre, Érsemjén - élt 49 évet
Ples Petru, Érkenéz - élt 82 évet
Bakró Adrián Bence, Érkenéz - élt 1
hónapot
Czenke Erzsébet, Érselénd - élt 79 évet
Nyugodjanak békében!

Újszülöttek:

Mondrut Monica - Érsemjén
Varga Marius - Érselénd
Balog Kevin Kristóf - Érsemjén
Pitoc Irina Madalina - Érkenéz
Rézműves Emil Gavril - Érselénd
Bakrau Tibor Erik - Érsemjén
Böszörményi Elemér Dávid - Érselénd
Ternován Tamás Vince - Érselénd
Kiss Rebeka Erika - Érselénd
Bersenczki Viktória Katinka - Érsemjén
Gratulálunk!

Házasságot kötöttek:

Ötvös Szabolcs Valeriu és Dávid Mária,
Érsemjén
Mészáros József és Robotin Éva,
Érsemjén
Kézdi Norbert Béla és Gábor Renáta,
Érsemjén
Popa Remus Gabriel és Kolopi Kinga
Hajnal, Érsemjén
Sok boldogságot kívánunk!

A konyhában nemcsak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy
milyen konyhatechnikai eljárással készítjük el a ételt. Okosan tesszük, ha a zöldségeket hosszantartó főzés helyett pároljuk, mert így bennük marad a tápanyagok
jelentős része. Főzőlevüket is célszerű megőrizni és mint természetes ízesítőket
felhasználni.
Főzéshez olyan méretű edényt használjunk, amelyik illeszkedik a gázrózsa vagy főzőlap méretéhez. Ha az edény átmérője kisebb, mint a főzőlapé, úgy
30 százalékkal is nőhet az energiafogyasztás. Ne érjen túl a láng az edény peremén!
A fedő nélküli főzés kétszer annyi energiát fogyaszt, mint a fedő használatával való főzés.
Ne főzzük agyon ételeinket! A nyersen vagy párolva fogyasztott étel
nemcsak energiatakarékosabb, hanem egészségesebb is, mert a zöldség és a gyümölcs fővéskor sokat veszít ízéből, vitamintartalmából.
Ha már felforrt az étel, vegyük kis lángra, takarékra. Főzési ideje ezzel
nem növekszik, viszont energiát takarítunk meg.
A burgonyát, zöldségeket ne főzzük bő lében. Így kevesebb vizet kell
felmelegíteni. Vízforralásnál is csak éppen annyi vizet melegítsünk,a mennyire
szükségünk van.
A kukta nemcsak gyors, hanem energiatakarékos is. Ideálisan főzhetünk
benne leveseket, főzelékeket és olyan ételeket, amelyeknek a főzési ideje hosszú.
A konyhában így kevesebb lesz a szag és a gőz, nem vész el az ételek aromája és
tápanyaga. Csak kétharmadáig töltsük meg, hogy a gőz szabadon mozoghasson.
Ha bemelegítettük a sütőt, használjuk ki teljes kapacitását. Minél több
ételt süssünk meg. Ne nyitogassuk feleslegesen a sütő ajtaját, mert ez minden
nyitáskor hő veszteséget jelent. Használjuk ki a sütő maradék hőjét. A sütés befejezése előtt néhány perccel előbb lezárhatjuk a sütőt. A maradék hőt használhatjuk gyümölcsaszalásra, vízmelegítésre. A tisztán tartott sütő jobban veri vissza a
hősugarakat, ezért hatékonyabb.
Mosogatásnál kerüljük a vegyszerek túlzott használatát. Ha jó meleg
vizet használunk, mosogatószert takaríthatunk meg. Válogassuk külön a tisztább
és a kevésbé tiszta edényeket. Ennek rendje szerint mosogassuk el őket.
Köztudott, hogy laza lesz a palacsintatészta, ha ásványvízzel készítjük.
Ritkábban gondolunk erre a galuska (nokedli) készítésekor, pedig érdemes, mert
hasonlóan jó eredményt kapunk.
A sok gyakorlati tanács után íme egy tésztarecept:
Varga Piroska

Keksztekercs
Hozzávalók: 5 dkg kókuszreszelék, 25 dkg darált háztartási keksz, 5 dkg kakaópor, 13 dkg porcukor, kevés tej.
Töltelék (krém): 10 dkg vaj (vagy margarin), 8 dkg porcukor, 1 tasak vanília.
Elkészítés: a hozzávalókat egy tálba tesszük és alaposan összekeverjük. A tejet
folyamatosan adagoljuk hozzá, míg megfelelő állagú lesz. Jól formázható legyen,
mert ki kell nyújtani. Sütőpapíron nyújtsuk. A sütőpapírt beszórjuk kókuszreszelékkel, rátesszük a tésztát és kinyújtjuk fél cm vastagra. Egy nagy téglalapot formázunk belőle.
ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ
Ezután a vajat (margarint) a cukorral és a vaníliával összekeverjük. A
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármes- krémet rákenjük s csokis alapra és feltekerjük a sütőpapír segítségével. A krémbe
teri Hivatal, Balázsi József polgár- tehetünk kókuszreszeléket is. Felvághatjuk 2-3 darabra, majd sütőpapírba csomagolva legalább egy órára a mélyhűtőbe tesszük. Fogyasztáskor fél centis szeletemester
ket vágunk belőle.
Érsemjén tel: 0259/356172
Szerkesztő bizottság: Varga József, A tésztarecept másik változata
Kókusztekercs
Csorba Sándor
Hozzávalók:
30 dkg háztartási keksz, 2 evőkanál kakaó, 2 evőkanál rum, 15
Számítógépes szerkesztés: Csorba
dkg cukor, tej.
Sándor
A krémhez: 10 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 10 dkg kókuszreszelék.
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI
Elkészítés: a ledarált kekszet összegyúrjuk a kakaóval, cukorral, rummal és annyi
TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL
tejjel, hogy jól formázható masszánk legyen. A krémhez a margarint kikeverjük a
Készült az Europrint nyomdában. A porcukorral és 5 dkg kókuszreszelékkel. A maradék kókuszreszelékkel meghintnyomda az újság tartalmáért nem jük a sütőpapírt, kinyújtjuk rajta a masszát. Megkenjük a krémmel, feltekerjük és
hűtőszekrénybe tesszük. Fogyasztás előtt vékony szeletekre vágjuk, majd jó étvállalja a felelősséget!
vággyal fogyasztjuk.
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