„A hit, a hűség, a békesség és az összetartás tarthatja A TARTALOMBÓL:
csak fenn a magyar nemzetet”
Sinkovits Imre Idős barátok karácsonya

Istentıl megáldott, békés Húsvéti
Ünnepeket kíván minden kedves
olvasónak Érsemjén Önkormányzata és
az
Érsemjéni
Hírmondó
szerkesztısége !

Ismét ünnepséggel tisztelegtünk
községünk idős házastársai
előtt. (2. oldal).

Méltó emlékezés az 1848-as
szabadságharcra
Színes, színvonalas műsorokkal
és a cserkészek eskütételével
emlékeztünk az 1848-as
eseményekre (4. oldal).

Rendezvények a helyi
iskolában
Az elmúlt hónapokban számos,
szívhez szóló rendezvényt
szerveztek a semjéni iskola
pedagógusai (5-6 oldal).
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Idős barátok karácsonya

Az ajándékok átadása

Nagyon szép hagyománnyá
vált Érsemjénben a falu idősei
számára immár negyedik alkalommal
szervezett ünnepség, amit rendszerint
közvetlenül a karácsonyi ünnepek
előtt szervez meg a falu
Önkormányzata, ezzel a gesztussal is
aláhúzva a korosabbak iránt ápolt
őszinte tiszteletet.
2010.-ben december 23.-án,
csütörtök délután látták vendégül a
falu hozzávetőleg 70 évet számláló
lakóit, különös tekintettel azokra a
párokra, akik már az 50. házassági
évfordulójukat ünnepelték.
Az idős barátok karácsonyára
a Fráter Lóránd Művelődési Otthonba
várták a meghívottakat, akik oly szép
számban érkeztek, hogy teljesen
megtöltötték az ünnepi alkalomra
megterített dísztermet. A rendezvény
B a l á zs i J ó zs e f p ol gá r me s t e r
beszédével indult, aki üdvözölte az
ünnepelteket és örömének adott
hangot, hogy ilyen szép számban
vannak Semjénben idősek is.

Az este egyik meglepetés-előadása
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A hagyománynak megfelelően
ajándékokkal is kedveskedett a
házasságuk 50. évében járóknak. A
menyasszony egy csokor virágot, a
vőlegény egy üveg pezsgőt vihetett
haza, közös ajándékuk pedig, a
mennyasszony tánc egy 300 lejt rejtő
boríték volt. Ebben az évben
Cherecheș Gavril és Cherecheș
Elisabeta, Crecan Iosif és Crecan
Aurora, Csányi József és Csányi
Etelka, Szellő Sándor és Szellő
Juliánna, illetve Venkli András –
Venkli Piroska örvendhettek a
meglepetésnek. Az ajándékok átadása
után Borsi Imre Lóránd római
kat ol i kus pl ébános és hel yi
önkormányzati képviselő mondott
beszédet, aki úgy vallotta, hogy nem
mint hivatalos személy, de mint
gyerek, mint unoka köszönti az
időseket. Ő sem jött üres kézzel,
ajándékul egy meghatóan csengő
verset költött és szavalt el a
jelenlevőknek (a cikk végén
olvasható).
Az ünnep meghittségét csak
fokozta, hogy a község fiataljai
karácsonyi műsorokat adtak elő,
megtisztelve a település senior korú
lakosait. Elsőként Balázsi Beáta,
Karabin Erika és Szabó Krisztina
szavalatát hallhatták, majd az
Ezüstperje Néptánccsoport tagjai
sorából verbuvált színjátszók
betlehemes játékot adtak elő a
s z ó r a ko z t a t á s u k r a . A m ű s o r
különlegessége, hogy a régi, népi
hagyományokat is fel tudta idézni,
így a nézők még közelebb érezhették
magukat a színjáték által megidézett
világhoz. A műsort egy meglepetés
előadás zárta, Érsemjén
testvértelepülése, az anyaországi
Bagamér amatőr színészei egy vidám
bohózattal készültek. A zenés előadás
az alkoholt kedvelő férfiak elé állított
görbe tükröt. A helyzetkomikumot
tovább fűszerezte, hogy a színpadon
tántorgó férfiakat hölgyek alakították.
A hatás nem maradt el, hiszen a
nézőtérről folyamatosan hallatszott az
önfeledt nevetés.
Az ajándékok sora még itt
sem zárult, az előadásokat követően
egy ünnepi vacsora várta a

házaspárokat. Hogy a hangulat még
inkább lakodalmas legyen, a falu
ismert zenészei, Venkli István és
Geszti László igazi, lakodalmas zenét
húztak, nótákat énekeltek. Nem is
csoda, hogy a vacsora az estébe nyúlt
és szép számmal akadtak akik
egyáltalán nem siettek haza.
Csorba Sándor
Idősek karácsonya
Már ezüsttakaró borítja
Sokat megélt halántékát,
Már számos emlék díszíti
Az idősebb karácsonyfáját.
Emlékek, tarka emlékek,
Melyek közt lapoz a megfáradt kéz,
Néha aztán meg-megáll,
S lelke legmélyébe néz.
Egyszer könnycsepp csordul,
Máskor mosoly fakad,
Nincsen új a Nap alatt,
A sors, mindkettőből osztogat.
Karácsony estéjén megérint,
Mindenkit megérint az isteni üzenet,
Szeretet és béke száll,
Betölti az emberi szíveket.
S, az idős szív,
Akit ma ünneplünk,
Emlékeit imába fűzi,
Ebben is, példaként áll előttünk.
Adja Isten, kívánom,
Hogy a ráncokat, ne mossa már a
könny.
Legyen boldogság a szívében,
A Messiást, csak erre kérem.
Borsi Imre Lóránt

Részlet a bagamériak előadásából
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Testvéries együttmőködés testvértelepülések között
A testvértelepülések kapcsolatának
egyik nagyon szép példája a
magyarországi Bagamér és a
romániai Érsemjén között, már több
éve fennálló viszony. A két község
vezetői és lakossága számos téren és
esetben valósítottak már meg közös
tevékenységeket, jelenleg pedig a
kettős állampolgárság megszerzésnek
egyszerűsítésének ügyében jutottak
eredményre.
Az anyaországi és hazai
magyar sajtó meglehetősen bőven
foglakozott és foglakozik az
egyszerűsített honosítási eljárással.
Arról is több ízben beszámolt már,
h o gy mi l ye n d o ku m e n t u mo k
szükségesek a kettős állampolgárság
igényléséhez, hol és kik tudnak ebben
segítséget nyújtani. A Bihar Megyei
RMDSZ szervezet és Bagamér,
illetve Érsemjén községek
önkormányzatainak együttműködése
azonban
túlmutat
az
infor mációnyúj táson, konkrét,
kézzelfogható segítséget biztosítva
mindazoknak, akik élni szeretnének a
Magyar Köztársaság által kínált
lehetőséggel.

A Bihar Megyei RMDSZ
szervezetének sikerült megoldania,
hogy azokon a településeken, ahol az
önkormányzatokban az RMDSZ
képviselői vezető funkciókban
vannak az információkkal való ellátás
mellett a kettős állampolgárságot
igénylőket az igazolványméretű fotók
elkészítésében illetve a fordítások
megvalósításában is segítsék. Az
említett önkormányzatoknál mind a
fordításokat mind pedig a fotókat
ingyenesen lehet elkészíttetni.
Hogy az ügyintézést tovább
egyszerűsítsék, Bagamér és Érsemjén
polgármesterei (Orvos Mihály és

Balázsi József) további megállapodásra
jutottak. Az érsemjéni
anyakönyvvezető segít az igénylőnek a
teljes dokumentáció összeállításban,
majd időpontot egyeztet a bagaméri
anyakönyvvezetővel, ahová az említett
iratokat személyesen kell benyújtani.
Orvos Mihály, Bagamér
p o l gá r me s t e r e b i zt o s í t o t t a a
s e mj é ni e k ké p vi s e l ői t , h o gy
bármelyik semjéni igénylő – és nem
ki zár ól ag – t el j esen azonos
bánásmódban fog részesülni és hogy
minden érdeklődőt nagy szeretettel
várnak.
Csorba Sándor

Egyeztettek az eljárás egyszerűsítése érdekében

Kispályás labdarúgókupát és sakkversenyt rendeztek Érsemjénben.
2011 február 12.-én,
szombaton
baráti
sportvetélkedőkön mérte össze
tehetségét, erőnlétét több
érmelléki te lepülés. A
sakkversenynek, amelyiknek a
Fráter Lóránd Művelődési Ház
n yújtott otthont, már
hagyománya van, immár
harmadik alkalommal került
megrendezésre. Az idei
forduló résztvevői a románmagyar államhatár két
A kupa átnyújtása
oldaláról
érkeztek,
pontosabban Szentjobbról, Bihardiószegről, Érsemjénből,
Székelyhídról (két csapat is érkezett), illetve Bagamérból és
Álmosdról. A korántsem könnyű csaták után a következő
sorrend alakult ki: I. Székelyhíd 1. csapat, II. Álmosd, III.
Bagamér.
A sakkversennyel szemben a nemzetközi Érmelléki
Labdarúgótorna első ízben került megrendezésre és a
játékosok hangulatából ítélve úgy tűnik, nem utoljára. A
futballmeccsek a sakkversennyel párhuzamosan zajlottak,
résztvevői, Diószeg kivételével, a fent már említett
településekről érkeztek a semjéni sportcsarnokba.
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A kellemes hangulatban zajló mérkőzések
eredménye a következő lett: Bagamér-Szentjobb 3-1,
Semjén-Álmosd 3-0, Szentjobb-Álmosd 2-1, SemjénBagamér 4-1, Szentjobb-Semjén 4-3, Bagamér-Álmosd 4-0.
A helyezésekről végül a gólarány döntött, így alakult ki a
következő végeredmény: I. Bagamér (8/1), II. Semjén
(10/4), III. Szentjobb (6/3), IV. Álmosd.
Csorba Sándor

Ki-ki komoly ellenfelekre talált
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Március 15. és cserkészfogadalom Érsemjénben.
Ébredj, magyar
Országodon kufárok osztozódnak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.
Szétterelnének száz apró pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.
Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát
Volt kinzólegények demokráciára
tanítják ma unokáidat.
Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról fecseg.

Március 15.-re emlékeztek
március 13.-án, vasárnap késő délutáni
kezdéssel az érsemjéni művelődési
otthonban. Az ünnepség keretében 40
helyi cserkészújonc tett fogadalmat, s
vált „igazi cserkészé”.
Összefogás és jövő építés
Az ünnepséget Balazsi József
polgármester ünnepi beszéde nyitotta,
aki történelmi visszatekintésében több
azonos problémát vélt felfedezni a
magyarság múltjában és jelenében,
kihangsúlyozva, hogy mint minden
időben, úgy napjainkban is, az
összefogás lehet az igazi gyógyír,

Részlet az Ezüstperje
Néptánccsoport műsorából
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bárminemű viszontagságra.
Ezt követően Szabó József a
Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető
alelnöke
osztotta
meg
ünnepi
gondolatait a jelenlévőkkel. Az
alelnök szerint a fiatalos lendület, a
buzgó tenni akarás, a sokat
megtapasztalt
bölcsességgel
kell
párosuljon, hogy igazán teremtő erővé
váljon. Csakis így lehet társadalmat,
jövőt építeni.
Isten, haza, embertárs
szolgálata
Az ügyvezető alelnök beszéde
után a cserkész fogadalomtétel
következett,
melyet már
nagy
kíváncsisággal várt a szép számban
megjelent ünneplő közönség. A
fogadalomtételt Borsi Imre Lóránt, a
Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági
Szövetség elnökének ünnepi beszéde
vezetett fel. Bemutatta az érsemjéni 2.
számú
Kazinczy
Lajos
cserkészcsapatot, majd a cserkész
erényeket kiemelve, párhuzamot vont
a márciusi ifjak szellemével, akik
előtt, bizonyára ott lebegett a
cserkészet három alappillére is: az
Isten, a haza és az emberek szolgálata.
Majd a tíz cserkésztörvény felolvasása
után a cserkészújoncok letették
fogadalmukat. A szövetségi elnök
abbéli reményét fejezte ki, hogy e
szabadon, tudatosan vállalt életforma,
úgy a fiatalok, mint az egész közösség
életében meg fogja hozni gyümölcsét.

A cserkész ünnepi ceremónia, a
cserkészinduló eléneklésével zárult.
Fáklyás koszorúzás
A megemlékező ünnepség a
helyi általános iskola tanulóinak,
illetve az Ezüstperje néptánccsoport
megható és felemelő előadásával
folytatódott. Végül, az esti óráig
elhúzódó ünnepség koszorúzással
végződött a központi parkban
elhelyezett Kazinczy Lajos kopjafánál.
A cserkészek fáklyás díszőrséget
álltak, miközben záróakkordként az
ünneplők elénekelték a magyar
himnuszt.
Borsi Imre Lóránt

Szabó József, a Bihar megyei
RMDSZ szervezetet képviselte

Az eskütétel egyik pillanata
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Megünnepelték a karácsonyt az érsemjéni iskolások

IV osztályos tanulók karácsonyi műsora

Immár hagyományosnak
nevezhetjük az Érsemjéni
Kazinczy Ferenc I-VIII.
Osztályos Iskola karácsonyi
műsorát, hiszen diákjai már több
ízben is a Fráter Lóránd
Művelődési Otthonban
üdvözölték a szeretet ünnepét.
Műsorok kicsiktől-nagyoktól
A karácsonyi rendezvény,
amely egyszerre köszöntötte a
legszebb ünnepet és a téli
szünidőt, 10 órakor kezdődött és
mintegy másfél órányi, örömteli
kikapcsolódást jelentett a
gyerekeknek, pedagógusoknak és
a jelen levő szülőnek egyaránt.
Az első fellépők a
legkisebbek, az óvodások voltak,
akik öt külön kis műsorral
fejezték ki örömüket, mondták el,
hogy számukra mit jelent a
karácsony. A felkészítő óvó
néniknek nem kis szerepe volt
abban, hogy a versek és dalok
felcsendültével a szülők arca is
felragyogott. Az ovisokat az I-IV.
osztályosok követték a színpadon.
A II. osztályosokat Vanyó
Kecskés Éva, a IV. osztályosokat
Ari Katalin, míg a román
tagozatot Szellő Alexandrina
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tanítónők segítették a sikeres
előadások megvalósításában. Az
alsó tagozat tanulói is karácsonyi
dalokkal és szavalatokkal tették
emlékezetessé szereplésüket. A
felső tagozat diákjainak műsora
zárta az ünnepséget. A VI. B és C
osztályokat Serebán Tímea és
Somogyi Andrea tanárnők
készítettél fel, a VII. A osztályt
Baricz Nánási Zoltán, míg a VIII.
B ifjait Gazsi Sándor - volt
osztályfőnökük, Csorba Terézia
közreműködésével – támogatták a
színpadi sikerek elérésében.

Igazán feledhetetlen volt az iskola
kórusának előadása, a fiatalok
énekei az utcán is hallatszottak,
melegséggel töltve el a hallgatók
szívét.
Mindehhez
nélkülözhetetlen volt Ghitea
Angéla zenetanárnő munkája.
Gazdag ajándék a Jézuskától
Miután a színpad kiürült, a
nézőtér telt meg zsivajjal, élettel.
Elérkezett az ajándékok
kiosztásának ideje. Hogy ki-ki
milyen csomagot érdemelt, azt
döntsék el a szülők és
pedagógusok, az viszont biztos,
hogy egy gyerek sem tért haza
ajándék nélkül. A Jézuska
Érsemjén Önkormányzatának
közbenjárására küldött minden
gyereknek egyforma értékű és
összetételű ajándékcsomagot, és
ezúttal nem volt tekintettel sem a
tanulmányi sem pedig a
magaviseleti teljesítményekre. A
selindi és kenézi alsó tagozatosok
illetve az újsemjéni óvodások már
reggel megkapták ajándékaikat,
hiszen ők nem tudtak részt venni
a semjéni ünnepségen.

A IV. osztályosok Mikulástánca

Csorba Sándor
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Suliélet az I-IV osztályokban
életében. Február utolsó hetében
minden osztály megszervezte a
gyermekek által nagyon várt
farsangi mulatságot, ötletes és
gondosan elkészített jelmezekben
gyönyörködhettünk. A szórakozás
részeként a tánc mellett a gyerekek
ügyességi, tréfás játékokban is
bizonyíthatták rátermettségüket.
K ö s zö n j ü k a z a n y u k á k n a k ,
nagymamáknak az elmaradhatatlan
farsangi fánkot!
Március 8 alkalmából
diákjaink kézimunkákkal készültek,
szép verseket és énekeket tanultak,
ezzel köszöntötték anyukáikat,
nagymamáikat és a család nő
tagjait. A román tagozat I-IV.
osztályos tanulói ünnepi műsort
adtak elő Nőnap alkalmából.
Terveink között szerepel az
Érmihályfalván megrendezendő
Vidám versek szavalóversenyen
való részvétel, melyen Tót Levente,
II. B osztályos és Szabó Bianka IV.
osztályos tanulók képviselhetik
majd iskolánkat.
A tanévnek még nincs vége,
az előttünk álló hónapok is
programokban bővelkedőnek
ígérkeznek. Mindehhez kitartó
munkát és sok türelmet kívánunk
diákjainknak, szüleiknek egyaránt!

Farsangi tánc a II.B osztályban
Gazdag és szórakoztató II. B osztály: Tót Levente, aki I.
karácsonyi műsorral zártuk a 2010- helyezést ért el I-II. osztályos
es évet. Iskolánk diákjai az kategóriában
osztályban és a Kultúrházban is III. osztály: Bányai Dávid, IV.
élvezettel adták elő a megtanult osztály: Szabó Bianka. Bendegúz
anyanyelvi vetélkedő: II. A
verseket, énekeket, táncokat.
A 2 01 1-e s é v i sm ét osztály: Kardos Nikolett és Fehér
mozgalmasan indult, úgy a tanulás, Béla Arnold, II. B osztály: Czifra
mint a szórakozás terén. Tanulóink Zsuzsa Zsófia és Sinai Gábor, III.
a következő versenyeken vettek osztály: Bányai Dávid és Garbacz
részt:
Zrínyi
I l o n a Panna.
matematikaverseny. III. osztály: A Bendegúz eredményeire jelenleg
Bányai Dávid, Fórián Krisztián, még várunk, reménykedve a
Nagy László Ákos, Serebán Gergő továbbjutásban. A versenyeken
résztvevő tanulók dicséretet
és Tiszai Nikolett.
IV. osztály: Geszti Richárd Miklós érdemelnek, mert méltóképpen
Az Érsemjéni „Kazinczy
képviselték iskolánkat.
Ferenc” I-VIII Osztályos Iskola
és Miclaus János.
Máté Imre szavalóverseny: I.
A t a n u l á s m e l le t t a tanítóinak munkaközössége
szórakozás is helyet kapott iskolánk
osztály: Bánházi Ádám

Jelmezes III. osztályos tanulók
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A II.B osztály jelmezesei
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Húsvéti mese
Hol volt, hol nem, a Zsámbék melletti zsombékos réten élt három festőnyúl: Sára, Karcsi és Piroska. Sára
sárga festőköpenyben sárga tojásokat festett, Karcsi kék köpenyben kékeket, Piroska piros köpenyben pirosakat.
Szorgalmasan dolgoztak, mert közeledett a húsvét. A zsámbéki tyúkok, nehogy odalegyen a becsület,
kosárszám hordták nekik a tojást. A tyúkok mögött naposcsibék masíroztak. Apró csőrükkel ők is tojásokat
görgettek.
A festőnyulak meg festettek, festettek és festettek.
Lassan az egész rét megtelt száradó színes tojásokkal. Minden állat gyönyörködve nézte. A zsombékok alól
békák bámulták boldogan, a füvek hegyéről csigák lesték lelkesen, az ég tetejéről röpködő madarak számlálták
önfeledten.
– Hess innen! – kergette Sára a kíváncsiskodókat. – Meg ne lássam, hogy valamelyiketek hozzáér a
tojásokhoz!
Nem is esett baja egyetlen tojásnak sem. Rendben ment minden – egészen addig, amíg Piroska csuklani nem
kezdett.
Úgy kezdődött, hogy Piroska elmerülten dolgozott. Egyszer csak megállt a kezében az ecset, annyit mondott,
hogy: – Hukk! – és egy nagyot ugrott. Aztán visszahuppant, és akkor azt lehetett hallani, hogy: RECCS!
– Jaj, oda egy tojás! Egy szép piros tojás! – jajveszékelt Sára. Karcsi döbbenten hallgatott.
Piroska mondani akart valamit, de csak annyit tudott szólni, hogy: – Hukk! – és ugrott egy újabbat. Megint
visszahuppant, és megint csak azt lehetett hallani, hogy: RECCS! Aztán megint: – Hukk! – és megint: RECCS! És: –
Hukk! – és: RECCS!
– Állítsd meg, Karcsikám! – könyörgött Sára. – Csinálj már valamit!
Karcsi rohant, és hozta Nyúl doktort.
A doktor máris vizsgálta volna Piroskát:
– Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – ám Piroska egyre ugrált. Szegény doktor kénytelen volt együtt
szökdécselni vele. Mikor Piroska azt mondta, hogy: – Hukk! – arra mind a ketten felugrottak. A levegőben a doktor
megnézte Piroska torkát: – Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – Aztán mind a ketten visszahuppantak: RECCSRECCS! RECCS-RECCS!
– Semmi baj – lihegte a doktor. – Csak egy kis csuklás! – és elszelelt.
Piroska meg folytatta: – Hukk! – RECCS!... – Hukk! – RECCS!...
– Jaj nekünk, nem marad tojás! – siránkozott Sára. – Ilyen szégyent! Csinálj valamit, Karcsikám!
Karcsi a homlokára csapott: – Sót ide! – mert a nagymamájától hallotta egyszer, hogy a só jó a csuklás ellen.
– És citromot ide! – kapott észbe Sára is, mert a dédmamájától hallotta, hogy a citrom jó a csuklás ellen.
Karcsi elfutott a zsámbéki öregtemplomhoz. A harangozótól kapott egy kis sót. Fordult, és nyargalt vissza
máris a zsombékos rétre.
Sára elrobogott a zsámbéki Lámpamúzeumba. A gondnoknénitől kapott egy fél citromot. Rohant vissza ő is
Piroskához.
Piroska megnyalta a sót, és csak annyit mondott, hogy: – Hukk! – majd ugrott egyet: RECCS!
Aztán megkóstolta a citromot, és megint csak annyit mondott, hogy: – Hukk! – és megint ugrott egyet:
RECCS!
– Ó, egek! – keseredett el Sára.
– Végünk van! – jelentette ki Karcsi.
Arra sompolygott a róka. Megérezte a nyúlszagot. Elrejtőzött a bokrok között, és bajszát nyalogatva figyelt.
– Melyik nyulat szeressem a három közül?... A kéket?... Az túl izmos! A pirosat?... Az túl ugrálós! A sárgát?...
Az az ijedtségtől egészen elgyöngült... Az jó lesz! – és kúszni kezdett Sára felé.
– Sára éppen könyörgőre fogta a dolgot: – Állj meg, állj meg, Piroskám! – Állj meg, mert megesz a szégyen!
– Miért a szégyen? Inkább majd én! – vigyorodott el a róka. Abban a pillanatban Piroska minden addiginál
magasabbra ugrott és meglátta a rejtőzködő ravaszdit.
– Róka! Róka! – kiáltotta, és az ijedségtől menten elállt a csuklása.
– Menekülni! – kiáltotta Karcsi, mire mindhárman futni kezdtek. Zsámbék felé vették az irányt.
A róka nem merte a városig követni őket, mert félt, hogy a zsámbéki polgárok kiporolják a bundáját.
– Illa berek, nádak erek, legjobb, hogyha hazamegyek! – gondolta, és sebtében eltakarodott.
Sára, Karcsi, a zsámbéki tyúkok meg a naposcsibék akkor vállukra ültették Piroskát, és úgy vitték vissza a
zsombékos rétre, mint a nap hősét. Piroska már nem csuklott, csak örömében szipogott egy kicsit.
Ha a Zsámbék melletti zsombékos réten jártok, különösen húsvét táján, nézzetek jól körül: talán meglátjátok a
három festőnyulat. De óvatosan keresgéljetek, nehogy egy száradó színes tojásra lépjetek!
Levente Péter
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Kösd össze a pontokat 1-től 54-ig, aztán színezd ki a képet!

Locsoló versek
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások
—————————————————————
Én még kicsi vagyok,
Verset ezért nem is tudok,
De majd jönnek a nagyok,
Aztán majd mondanak azok
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Jóreggelt azoknak, akik itt lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája.
Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből
Az illatozó rózsák virágos kertjéből.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.
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Cserkészek téli tábora

Borsi Imre Lóránt, a BICSISZ elnöke

Február 9.-11.
között
szervezte
háromnapos téli táborát
a
Bihar
Me g ye i
Cserkész
If j ú s á gi
Szövetség (BICSISZ).
A rendezvényt a Bihar
Megyei
Tanács
támogatta.
Az érsemjéni 2.
számú Kazinczy Lajos
és az érszalacsi 3.
számú dr. Andrássy
Ernő cserkészcsapatok
együtt szervezték idei
téli táborukat, az
Aranyosbányához
(Arieseni) tartozó

Vértopon (Vârtop),
Borsi Imre Lóránt
cserkészparancsnok,
szövetségi
elnök,
illetve Horváth Béla
szövetségi alelnök
vezetésével.
A negyven főt
számláló cserkészek (914
év
közötti
gyermekek) számára a
s z o k á s o s
cserkészfoglalkozások
mellett a síelés volt a
főszerep. A téli sporttal
először ismerkedő
cserkészek számára
Crăciun
Corina

Síel a csapat...
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segédtiszt és Bánházy
Miklós testnevelő tanár
tartott síoktatást.
A háromnapos
program része volt a
Rozsda Szakadék-hoz
vezető gyalogtúra is,
melynek téli látképe
lenyűgözte
a
részvevőket,
és
feledtette a jeges
útszakasz nehézségeit.
Utolsó
este
Sarkadi
Gergő
segédtiszt
tartott
előadást a következő
t é m á k b a n :
elsősegél yn yújtás,
t ű z r a k á s
é s
tájékozódás.

Borsi
Imre
Lóránt
elmondása
szerint minden cserkész
kivette részét a tábor
körüli
munkából,
amely szintén része a
cserkészet
ne vel ő
programjának.
„Pozitívnak minősítem
az elmúlt három napot,
s bízom benne, hogy a
szövetség ifjú tagjai
magukkal viszik az itt
megtapasztaltakat,
tanultakat.” – értékelt a
rendezvény legvégén
az elnök.
Borsi Imre Lóránt

A résztvevőknek gyakorlatozásban is része volt

Együtt a szalacsi és a semjéni ifjak
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A gyümölcsök királynıje: az alma
A gyümölcsfajták közül a
legfontosabb az alma. Sok jó
tulajdonsága miatt már az ókorban
a „gyümölcsök királynője”
tiszteletbeli nevet kapta.
Legnagyobb előnye az,
hogy szinte minden éghajlati
viszony mellett meghonosodik. A
másik fontos előnye, hogy igen
könnyű tárolni. Összetétele
alapján is olyan gyümölcs, amely
biztosítja az élethez szükséges
tápanyagokat, olyannyira, hogy
almán is meg lehet élni. Ha nem is
csak almán élünk, ajánlott napi 2-3
alma elfogyasztása, mert segít
csökkenteni a koleszterin szintjét a
vérben.
Összetevői: cukor,
almasav, cs ers av, fehérj e,
rostanyag, keményítő. Magas a
foszfor-, nátrium-, és vastartalma.
Rostanyaga csak teljesen érett
állapotban válik emészthetővé.
Magas foszfortartalma miatt az
alma kiváló táplálék szellemi
m u nk ás o k és i de gb et e ge k
számára.

Nagyon jó tisztító és
gyógyító hatása van. Székrekedés
nélkül gyógyítja a hasmenést,
szabályozza a bélműködést.
Tisztítja a tüdőt, jó ellenszere a
reumának, a köszvénynek. Kiváló
hatású légúti megbetegedéseknél,
hörghurutoknál.
Az almát, akárcsak más
gyümölcsöt, nem szabad kenyérrel
fogyasztani, savas hatása miatt.
Csak egészséges, nedvdús,
érett almákat fogyasszunk.
Törekedjünk az azonos fajták
fogyasztására, mert mindeniknek
más-más a savassági foka, ha
lehet, ne keverjük a fajtákat.
Mindig teljes egészében

fogyasszuk héjával, magházával
együtt. Így teljes értékű táplálék.
A z al m a f o g ya s z t ó i
manapság tisztában vannak
kedvező tulajdonságaival, az
e gé s z s é g e s t á p l á l k o z á s b a n
betöltött szerepével, hiszen az
alma jelentős mennyiségű vitamint
és ásványi anyagot tartalmaz.
Tehát
fogyasztása
összekapcsolható az egészséges
életmód és a jó közérzet
fogalmával. Beiktatása napi
étrendünkbe mindnyájunk számára
ajánlott.
Varga Piroska
ny. tanítónő

BUNDÁS ALMA
Hozzávalók: 4 alma, 1 tojás, 1,5 dl fehérbor, 10 dkg liszt,
csipet só, 1 kiskanál cukor, a sütéshez olaj, a tetejére fahéjas cukor.
Egy tálban összekeverjük a tojást a sóval, a liszttel és a fehérborral
(akinek nincs, nem tesz bele), hogy sűrű palacsintatésztát kapjunk. Az
almákat meghámozzuk, karikákra vágjuk és a magházakat kivágjuk.
A karikákat megforgatjuk a tésztában és forró olajban (vagy zsírban)
kisütjük. A megsült karikákról felitatjuk a zsiradékot, végül
megforgatjuk őket fahéjas cukorban.

Könyv a semjéni oktatás történetérıl
A Bihar Megyei Tanács anyagi támogatásával, a
semjéni Schola Iuventutis Alapítvány gondozásában
megjelent az Érsemjéni Kazinczy Ferenc Iskola történetét
bemutató kötet.
A mi alma materünk címet viselő könyv szerzői
Varga Piroska és Varga József. A kiadvány 2010
decemberében került sajtó alá és még december hónapban
meg is jelent, bár a megjelenés tényét csak 2011
márciusában hozták nyilvánosságra. Tematikájában az
1949—2009 közötti időszakot, 60 évet ölel fel.
Megtalálható benne az iskola története, néhány volt
tanítvány visszaemlékezései és az erre az időszakra eső
tanulók névsora, rendszerezve.
A kötetet a szöveges, leíró részeken kívül fotókkal
is gazdagon illusztrált .
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Az utolsó Árpád
a magyar trónnak nem volt
Árpád vérbeli férfi örököse.
Másodszor
is
megházasodott.
Albert
herceg leányát, Ágnest vette
feleségül. Házasságával a
Habsburg-család barátságát
akarta megszerezni, de
számítása nem sikerült. A
hercegnőt
apácának
nevelték és az maradt
asszony korában is. Nem

III. Endre
A
főurak
és
köznemesek azt kívánták,
hogy az Árpád véréből való
vér, Endre foglalja el Kun
László örökét. Endre, akit
Habsburg Albert várában
tartottak
fogságban,
álruhában megszökött a
várból. Mindenki nagyon
örült, amikor átlépte az
ország határát. A sokat
sanyargatott
nép
is
föllélegzett, mert látta a
királyt, amint járta az
országot, igazságot tett.
Amikor hadat üzent Albert
hercegnek,
szívesen
indultak
hadba,
hogy
visszaszerezzék az elfoglalt
magyar vármegyéket.
Hamarosan vége lett
a nemzetnek egy szebb
jövőbe vetett reménye.
Ismét
a
kiskirályok
uralkodtak, nem a király.
Közben az ország felett ott
lebegett az idegen uralom
veszedelme. A trónkövetelő
Martell Károly, aki magát
már
Magyarország
királyának tartotta, meghalt.
Kiskorú fia, Róbert Károly
jogot formált a magyar
koronához,
aki
később
valóban
királya
lett
Magyarországnak. Tetézte
még a bajt, hogy meghalt
III. Endre neje. E boldog
házasságból
csak
egy
leánygyermek született és
eszerint Endre halála esetén
11

Károly Róbert
felesége, hanem testvére
volt királynak. A sors
könyvében
úgy
volt
megírva, hogy az Árpádok
dicső nemzetsége kihaljon.
A főurak körében alig volt
megbízható
embere
az
utolsó
Árpádnak.
A
nemesség és a nép mellett
csupán a papság volt hű a
királyhoz. Olyan nagy volt
az elkeseredés a főurak
ellen,
hogy
a
pesti
országgyűlés kizárta őket,
mint a külső és belső bajok
okozóit. Az országgyűlés
határozhatott bárhogyan, a
főurak nem törődtek ezzel.
Csák Máté, az ország
nádora volt a legnagyobb
rabló, a király parancsait
egyszerűen kinevette.
1301. január 14.-én
éjjel meghalt az utolsó

Árpád, Budán. Csak egy
leány
maradt
utána,
Erzsébet, aki mint apáca
halt
meg
Svájcban.
Négyszáz
esztendő
viharainak állt ellen az
Árpádok fája, de letört „az
utolsó arany ág is” és ezzel
a büszke, terebélyes fa
kiszáradt.
Letört az arany ág.
III. Endrével kihalt az
Árpád-ház férfiága. A
nemzet zöme Vencel cseh és
lengyel királyt akarta, aki
unokája volt IV. Bélának.
Árpád-ivadék
volt
leányágon a gyermek Anjou
Károly is. A nemzet hallani
sem akart róla, mivel őt a
pápa támogatta. Hiába
koronázta meg az érsek (de
nem szent koronával) a
nemzet Károlyt nem ismerte
el, mert nem akarta
feláldozni az ország
függetlenségét. A pápa
hűbéresi viszonyra akarta
alázni Magyarországot. E

behozták az országba a kis
Vencelt, Fejérvárt meg is
koronázták.
Rövid ideig tartott a
királysága, mert a pápa
követe példátlanul lázított
Vencel ellen. Három év
múlva a kis király atyja
személyesen jött Budára,
hogy hazavigye fiát. A
koronát átadta Ottó, bajor
hercegnek,
aki
szintén
unokája volt IV. Bélának. A
Habsburgok nem nézték jó
szemmel az ő királyságát,
támogatottsága sem volt
olyan nagy, mint volt
Vencelnek. Csak azért tették
fejére a szent koronát, hogy
elrabolják tőle.
Tehát kilenc évig
nem volt királya az
országnak. A főurak voltak
a királyok. Trencséni Csák
Máté egymaga uralta az
északnyugati földet egész
Visegrádig. Pénzt veretett,
hadsereget tartott, még
háborúzott is a cseh
királlyal. Túl a Dunán a
Németújvári grófok voltak a
kiskirál yok. Ő k a z
osztrákokkal hadakoztak. A
tenger
mellékét
a
Frangepánok,
míg
Horvátországot
és
Dalmáciát a Zrínyiek ősei
bírták. Erdélyben Apor
László volt a „király”, az
ország északkeleti részén
pedig Omodé nádor és fiai
garázdálkodtak.
Lejegyezte: Varga József
Az Anjou-házi magyar
ny. tanító

királyok címere

veszedelem elhárítására
fordultak Vencelhez és
kínálták fel a magyar szent
koronát. Vencel nem
vállalta el a magyar
királyságot, mert nem tudott
magyarul. Hanem fiát
ajánlotta, aki csak tizenkét
éves volt, de jól tudott
magyarul. A magyar urak Az Árpád-házi királyok

családi zászlaja
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1848. elfeledett hısei
Március a magyarság
számára a megemlékezések hónapja.
Ilyenkor zászlót és fejet hajtunk az
1848-as hőseink előtt, emlékműveket
koszorúzunk és néhány óra, vagy nap
erejéig megpróbálunk jó magyarnak
lenni. Legtöbb esetben azokra
emlékezünk, akiket már 163 éve a
szívünkbe véstünk, mert az első
megemlékezésekkor családjuk,
barátaik vagy szülőfalujuk
(szülővárosuk) a hősök soraiba
sorolta őket. Sajnos a lista nem teljes.
Vannak méltatlanul elfeledett
hőseink, mert nem csak azok
emlékének tartozunk főhajtással, akik
elestek a harcokban, vagy esetleg
kivégeztek. Sokan ugyan életben
maradtak, de az életük száműzetés,
megbélyegzés, sokszor halálig tartó
számkivetettség és magány volt. A
véres megtorlások után sok esetben
ezen elfeledett hősök családtagjai sem
vállalták fel a rokonsági
kapcsolatokat, elhatárolták magukat a
forradalom résztvevőitől. Szeretném,
ha az elfeledett forradalmárok sora
csökkenne és az Érmellék egyik
névtelen hősét megismernénk.
Szeretném, ha a következő március
15-én szülőfaluja büszkeséggel teljes
szívvel emlékezne az Érselénd-i
Fráter Alajosra.
Fráter Alajos – 1809-ben született
Érselinden. Katonának készült, 1839ben a császári hadseregben őrmester
volt, ami abban az időben nem azt
jelentette mint később, a műveltség
hiányát, hanem a katonai pályafutás
szokott kezdetét altiszti rangban. A
hadsereget betegsége miatt otthagyta,
és hazament gazdálkodni Biharba.
1848 augusztus 19.-én százados lesz
Bihar vármegye l. mozgósított
nemzetőrzászlóaljánál. Ugyanebben a
zászlóaljban szolgált Kazinczy
Sándor érsemjéni földbirtokos is. A
gyalogos őrsereg 1948. augusztus 19.
-én hajnalban 4 órakor indult
Szalontáról Aradnak és aznap délután
öt órakor Fehértemplom felé. Ez volt
az első bihari nemzetőrzászlóalj,
Riczkó Károly nemzetőrségi őrnagy
p a r a n c s n o ks á ga a l a t t . E z a
nemzetőrzászlóalj augusztus 21.-én
érkezett Nagybecskerek alá. A bihari
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nemzetőrzászlóalj hősies
magatartásáról és helytállásáról Kiss
Ernő tábornok, Riczkó őrnagy által
számolt be a vármegyénél,
kihangsúlyozván a perlászi tábornak
szeptember másodikán történt
bevételekor tanúsított dicséretes
harcukat. Az ellenséget egy sűrű
erdőből és nádasból kiverték és nagy
sikerrel még az ostromban is részt
vettek, bár tökéletlenül voltak
felfegyverkezve. Szeptember 11.-én
két bihari nemzetőrszázad vett részt a
második perlászi csatában. 1848
október 22.-én Kiss Ernő
h o n v é d t á b o r n o k
a
Hadügyminisztériumhoz írt
jelentésében így méltatja a bihari
n e mze t ő r s é gi gyal o gzá s zl óal j
tevékenységét: „kötelezve érzem
magamat, ezen derék zászlóaljnak 10
heti ittléte alatt tanúsított példás
magatartását, szolgálati pontos, hű és
mindég kész eljárását, komoly
al kal makban bát or vi s el etét ,
mindazon dicséretes tulajdonait,
melyek egy jó hazafit s lelkesült
hazaőrt díszesítenek”.
A tíz heti szolgálati határidő
leteltével aztán dicsőséggel érkeztek
meg október 27.-én Szalontára.
Többen azonban – kivált a tisztek
közül – nem is tértek vissza, hanem
tovább szolgáltak a később érkező
nemzetőröknél, vagy beálltak a
honvédséghez. Szeretnék
megemlíteni néhányat azoknak a
névsorából, akik honvédtisztekül
lettek kinevezve az érsemjéni
származásúak közül:
- október 3.-án alhadnagynak a 25.
zászlóaljba Fráter Mihály 10.
századbeli őrmester,
- február 25.-i hivatalos lapban a 10.
zászlóaljhoz Szúnyogh Sándor
alhadnagynak.
- bár Kazinczy Lajos csupán az apján,
Kazinczy Ferencen keresztül kötődik
Érsemjénhez, a lokálpatrióta szívem
nem engedi meg, hogy ne tegyek
említést róla, a 15 aradi vértanúról,
aki máj us 25.-én al ezr edes i
minőségéből lett előléptetve a 8.
hadtest egyik hadosztályának
vezénylőjéből ezredessé. Fráter
Alajos november 24.-én az 55.

honvédzászlóaljba lett beosztva
századosként és ebben a minőségében
küzdi végig az erdélyi hadjáratot.
Az 55. honvédzászlóaljat
Hodossy szervezte meg, amely
Hegyesi Márton szerint „Erdély
véráztatta harctereire küldetett, ahol
dicsőséget szerzett mind a honvéd
névnek, mind Bihar vármegyének,
amit igazol az, hogy Bem ebből a
zászlóaljból hat tisztet és tizenöt
közlegényt díszített fel
harmadosztályú katonai
érdemrenddel”. Szintén Hegyesi adja
meg a tisztikar névsorát, amelyből
szeretném kiemelni Ihász Dániel
őrnagyot, a zászlóalj parancsnokát
(később vele eszi Fráter Alajos a
száműzetés keserű kenyerét, mint
Kossuth hivatalos személyzete) és
idős Szacsvay Imrét. Id. Szacsvay
Imre a piski csatában súlyosan
megsebesült és 1949 február 13.-án
belehalt sérüléseibe, „kinél Bihar
jobb hazafit s bátrabb katonát
n e h e ze n
v e szt e tt
a
szabadságharcban”. Cetz János
hivatalos feljegyzései alapján tudjuk,
hogy az 55. zászlóalj 700 emberének
századosa Fráter Alajos volt. A
zászlóalj február 9.-én részt vett a
Piski néven ismert csatában. Kemény
Farkas parancsára az 55. zászlóalj
már február 8.-án elfoglalta állását
Piskinél. A csatát Puchner tüzérsége
kezdte meg, majd egy gyalogdandár
indult a híd elfoglalására, de a
r oh a mo t a ma gya r t ü zér s é g
megállította, a gyalogság ellen pedig
a 11. zászlóaljjal együtt az 55.
zászlóalj egy-egy százada támadott.
Az ellenség újabb erőket vetett be, s
ezzel visszaszorították a magyar
erőket.
A zászlóalj következő
jelentősebb csatája 1849 március 28.án volt, amikor a vöröstoronyi
szorosból verik ki az oroszokat.
Ekkor a z 55. zás zl óalj
vöröstoronyi dandár parancsnoka
Ihász Dániel volt.
1849 július 20.-án, a
Nagyszeben felől támadó, Alexand
Nyikolajevics Lüders csapatai
megtámadják és Havasalföldre
szorítják
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Ihász dandárját. Az 55. zászlóalj
nagy része a törökök előtt teszi le a
fegyvert Câineni-nél. Ekkor még a
magyar sereg abban reménykedik,
hogy néhány nap elmúltával újra
visszatérnek magyar területre és
folytatják a harcot. Legalábbis ez
tűnik ki Ihász Dániel szavaiból egy
beszélgetés alkalmával a Câieni-i
táborban: „Azért, hogy 2000 embert
itt a határszélen jól elnadrágoltak,
még nincs veszve a haza!- mondá
Ihász. Néhány nap alatt Orsovánál
ismét magyar földre lépünk, s tovább
folytatjuk a harcot”. Ekkor még a
táborban jó hangulat uralkodik. A
menekültek élvezik a törökök
vendégszeretetét, újságot
szerkesztenek (Szabó Samu hadnagy
nyomdász és lapkiadó, Kis Józsi
lapszerkesztő stb.). Fráter Alajosról
így ír Kinizsi István: „Az öreg Fráter
Alajos százados – bandaelnökké
emelvén magát – dalárdát alakított és
hosszú pipaszárával, Koszta Marcival
egyetemben éjjel-nappal verette a
taktust”. Augusztus 14.-én azonban a
törökök megadják a parancsot a tábor
felszámolására és a menekültek
elindultak Viddin felé. Calafátnál
Ihász maga köré gyűjti tisztjeit és
ezeket a szavakat intézi hozzájuk:
„Urak, fájó szívvel tudatom önökkel,
hogy Viddinbe megyünk.
Magyarország sorsa el van döntve,
Görgey, mint diktátor letette a
fegyvert: Kossuth, Bem, Perczel,
Mészáros, Batthyányi Kázmér és
többen a haza jobbjai közül Viddinbe
menekültek… Szomorúan, szótlanul,
lecsüggesztett fővel, megrendült
kebellel haladtunk tovább a sötét
éjben. Az a kiolthatatlan víg kedély,
mely eddigi vándorlásunkat kíséré,
egyszerre eltűnt, s helyét a
kétségbeesés komor fátyla borította
el”. Vidinben történik a vöröstoronyi
menekültek és Kossuth menekült
csoportjának találkozása. Kossuth
Ihász Dánielt, a vöröstoronyi harcok
alezredesét nevezi ki az emigrált
sereg felügyelő parancsnokává, így
1849 szeptember 14.-én átveszi a
parancsnokságot a menekültek tábora
fölött. Ihász naplót vezet az emigráció
éveiből. Innen jutunk információkhoz
a mi Fráter Alajos századosunk
magatartásáról az emigráció nehéz
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éveiből. Tőle tudjuk meg, milyen
állapotok uralkodtak az elkeseredett
magyarok táborában: „Az
engedelmességet nagyobb részént
felmondták, tisztelet, becsület, Bíró
Őrnagy az 83. zászlóalj, Fráter
százados az 55. zászlóalj, és Knall
százados Tüzér Parancsnokoknak,
ezek még fenntartották a rendet a
cs apat uk f öl öt t ”. V i di nbe a
menekültek egy része s ezek között

Fráter Alajos
Bem, Kmetty, Stein és Guyon
tábornokok, Kullman ezredes, Frics
és Wepler alezredesek, 74 tiszt és 250
közlegény és velük 8 nő az iszlám
vallásra tért át, valamint a lengyelek
közül is mint egy százan. A tömeges
áttérés az iszlám vallásra, azzal
magyarázható, hogy 1849 szeptember
20.-a táján a menekült táborba
érkezett a török minisztérium
szerászkier segédje azzal a hírrel,
hogy aki a foglyok közül nem tér át
az iszlám vallásra, azt a szorongatott
török kormány kénytelen lesz átadni
Ausztriának. Kossuth határozottan
ellene volt az iszlámra térésnek. A
menekültek tisztikara Bemtől kér
tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy
áttérjenek-e az iszlámra. Az „öreg” a
következő rövid szónoklatot intézte
hozzájuk: „Én renegáltam, mert
csakis ezen az úton reménylem, hogy
a muszkával verekedhetem, minthogy
elgyengült testem és sok sebeim
hosszú életet nem ígérnek: de önök
fiatal emberek, önök előtt nyitva áll a
nagy világ, tehát lépjenek be e
világba, és ne renegáljanak, hanem
tűrjenek és tanuljanak, hogy idővel

hazájuknak használhassanak. A
kiadatástól pedig ne féljenek sokat,
nem hiszem, hogy bekövetkeznék.
Erre a közelebbi történelemben nem
igen van példa”. Azt, hogy Fráter
Alajos is fel vette volna az iszlám
vallást nem tudjuk. November 2.-án a
magyar menekültek Kabós
parancsnoksága alatt Sumlába
menesztettek, ahova november 23.-án
érkeztek meg. Az altiszteket Fráter
Alajos százados, a közlegényeket
pedig Koszta Márton százados
vezette. A Sumlára menekültek
létszáma nagyon lecsökkent, az
összlétszám a gyermekeket is
beleértve 491 volt. A menekültek
között már erős volt az
egyenetlenség. A Kossuth és Bem,
Kossuth és Perczel között kitört
viszály átragadt az összes menekültre.
A feszültséget tovább fokozta az a
feltételezés, hogy a menekült táborba
megjelent Jazsnagyi (vagy
Jazmadzsi) nevezetü osztrák cinkos
tizenketted magával, a kormányzó
ellen merényletet akar elkövetni.
Ekkor születik meg „a vöröstoronyi”
tisztikar fejében, hogy önkéntes
testőrcsapatot létesítsenek
Kossuthnak. Ihász Dániel így
emlékezik vissza naplójában ezekre
az eseményekre: „Szokás szerint a
Vöröstoronyból menekült tiszti
bajtársaimmal együtt valánk: Bíró
őrnagy, Fráter Alajos százados 44
éves, Bihar megyei Érselind
helységből. Török Lajos százados 36
éves Bihar megye Bámsod helység,
Koszta Márton százados, Weigli
Vilmos százados, Kinizsi István
százados, Bodola Lajos százados... És
tüstént tanácskozánk, hogy
Kormányzó Urunkra ügyelnünk kell,
és hogyha terhére nem fogna lenni,
mindennap egy közülünk, azaz a hat
fent nevezett Százados Urak közül
ottan felváltva őrködnek... Fráter és
Veigli tüstént elmentek a többinek
nevében a Kormányzó Úrhoz és
előhozák tervünket, mit is köszönettel
fogadott s így fölötte a szigorú
őrködés már meg volt”.
-a következő számban folytatjukCiorba Terézia Mária
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Halottaink:

Szülıi gondok
Sipos Anna, Érsemjén - élt 84 évet
Czifra Mária, Érsemjén - élt 61 évet
Iakab Sándor, Érselind - élt 50 évet
Kereszturi Veronika, Érsemjén - élt 81 évet
Bálint Irma, Érsemjén - élt 80 évet
Szabadi Juliánna, Érsemjén - élt 82 évet
Czifra Miklós, Érsemjén - élt 70 évet
Ádám Eszter, Érsemjén - élt 84 évet
Ghergheles Ileana, Érkenéz - élt 83 évet
Sandor Gheorghe-Mircea, Érkenéz, - élt 64
évet
Fele Juliánna, Érsemjén - élt 85 évet
Herman Elisabeta, Érsemjén - élt 97 évet
Crecan Iosif, Érkenéz, - élt 76 évet
Ternovan Juliánna, Érselind, - élt 80 évet
Juhos Sándor, Érselind - élt 61 évet
Nyugodjanak békében!

Újszülöttek:

Gáspár Attila József - Érkenéz
Bozga Viktória-Laura - Érsemjén
Farcas Victor-Attila - Érselind
Potra Dávid-Attila - Érkenéz
Panea Cosmin-Ioan - Érkenéz
Farkas Viorica - Érkenéz
Crecan Alexandra-Vanesa - Érkenéz
Varga József-Róbert - Érselind
Moda Andrea-Éva - Érselind
Szanti Meri-Szandra - Érselind
Gratulálunk!

Házasságot kötöttek:
Brauman Andrei-Vicentiu - Székely
Piroska, Érsemjén
Baltoiu Marius - Mátyás Anita, Érselind
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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Az oktatásban olyan magasak a követelmények, az elvárások,
hogy ezeknek csak a legnagyobb iskolai és otthoni segítséggel tudnak a
gyerekek eleget tenni. Ezért kell összefognia az iskolának és a
családnak, hogy a tanulók az iskolában is és az életben is majd
megállják a helyüket. Az iskolai eredményeknek pedig
nélkülözhetetlen feltétele az iskola és a család, a pedagógus és a szülő,
a szülő és a gyermek közötti jó kapcsolat. Ennek megteremtése
természetesen mindkét félen múlik. A szülő mindig társa volt és ma is
annak kell lennie a tanítónak, a tanárnak. Hiszen kapcsolata
gyermekéhez, gondja és jelleme, hite és munkamódszere akkor is jelen
van az iskolában, ha ő maga be sem tett a lábát oda.
Manapság a kapcsolat felvétele elég nehéz, mivel mindkét
szülő dolgozik. Ez sajnos látszik a mai gyerekeken. Tapasztalatból
tudom, hogy a szülőértekezleteken csak néhány szülő vesz részt, ami
bizonyítja a szülők érdektelenségét. Ilyenkor már a tanár szava sem ér
sokat. A szülők nagy része pedig elfoglaltságra hivatkozva nem
ellenőrzi következetesen gyermeke munkáját, eredményeit. Holott
tudniuk kell, nem elég élelemmel, szép ruhával, anyagi javakkal ellátni
őket, ennél több kell! Sokszor a gyermek napi tevékenységének
felületes kérdezgetésével vagy a lecke gépies kikérdezésével, aztán
meggondolatlan büntetéssel vagy dicsérettel töltik el a
gyermeknevelésre szánt időt.
A gyermek életünk értelme. Viszont a gyermekek azok, akik
nem hallgatják meg a szülői intő szót. Számtalan szülő tapasztalja,
hogy gyermeke rendetlen, nem tiszteli az anyagi javakat. Lehet azért,
mert mindent vagy majdnem mindent megkap. Természetesnek veszi,
hogy neki minden kijár, hogy ezzel a szülő tartozik neki. Eközben
elfelejti legfőbb kötelességét, a tanulást. Csak a tudás adhat
biztonságot, önbizalmat. A tudást azonban nem lehet könnyen
megszerezni, ez kemény munka. A kisebb gyermeket még
kényszeríteni, szoktatni kell a tanulásra, majd később, középiskolás
korában érti meg, hogy tudás nélkül nem boldogulhat.
El kell érnie a szülőnek, hogy gyermeke számára legyen
természetes az, hogy feladata, kötelessége van. Vajon sikerül-e ennyire
megszerettetni a tanulást? Igen, ha a gyermek értelmét látja, ha ismeri
módszereit és nem alakul ki benne szorongás.
A szorongás mellett meg kell említenem a gyermek hirtelen és
megmagyarázhatatlan félelmét az iskolával szemben. Ez főleg akkor
fordul elő, ha pár napot hiányzik betegség vagy más okok miatt.
Rendszerint meg sem tudja mondani mitől is fél tulajdonképpen az
iskolában. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a valódi oknak
gyakran semmi köze nincs az iskolához. A gyermek egyszerre
anyásabb lesz, ezt még fokozza az anyával való otthoni együttlét. Ha
megengedjük, hogy ilyenkor hosszú ideig otthon maradjon, akkor
félelme az iskolától csak még erősebb lesz ezt pedig még az a félelem
is növeli, hogy esetleg lemaradt a tananyaggal és a többiek esetleg
kigúnyolják. Ezért leghelyesebb, ha amint lehet, a szülő erélyesen
azonnal visszaviszi az iskolába, anélkül hogy elérzékenyülne egészségi
panaszai hallatára és nem szerez neki orvosi igazolást. Láthatjuk, nem
könnyű szülőnek lenni és elég nehéz elsajátítani a lélektan és a
neveléstudomány hatalmas tényanyagát.
Varga Piroska
ny. tanítónő

