A TARTALOMBÓL:

JELIGE:
„Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
Elköszönünk
A múlttal nm szabad törődnöd,
Községünk tiszteletreméltó tanítóházaspárja, az Érsemjéni Hír- S mindig úgy tégy, a veszteség ér,
mondó önkéntes szerkesztői bú- Mint hogyha újjászülten élnél.

Tetteidnek tudjál örülni,
Más tettit tudd megbecsülni,
Főként ne gyűlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre”
Johann Wolfgang Goethe

csúznak Érsemjéntől
(3. oldal ►►►)

Mögöttünk egy sikeres év
Érsemjén szeretett néptánccsoportjának rövid beszámolója az
elmúlt év sikereiről
(4. oldal ►►►)

Tíz éves az Ezüstperje
A magyar kultúra napján ünnepelte alapításának tízedik évfordulóját az Ezüstperje néptánc-

csoport
(5. oldal ►►►)

Érsemjén Község Önkormányzata és az

Érsemjéni Hírmondó szerkesztői örömökben gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kívánnak minden kedves

olvasónak!

M

Húsvéti készülődés

ai rohanó világunkban érezni
szoktuk,
hogy
információk
tömege
zúdul
ránk. A sok teendő között semmire sincs ideje az embereknek. Szálló mondásként mondogatjuk „kifutunk az időből!”.
Egyáltalán mire van időnk?
Van időnk Isten Igéjét olvasni?
Van időnk egy kicsit elcsendesedni? Van időnk elgondolkozni a jövőnkön? Elgondolkozni
azon, hogy hová tartunk? A
fenti sok kérdést ne hárítsuk el
azzal, „hogy nincs időm nekem
ilyesmin elmélkedni!”
Fontos elgondolkodni húsvéthoz közeledve lelki értékeken,
mert az idő hiányára mutatva
kimentjük magunkat az efféle
lehetőség alól - és ez nagy baj!
Az időhiányra hivatkozunk:
„nincs időm templomba járni”,
„nincs nekem időm Bibliát olvasni!” - és sok ehhez hasonló
kifogást keresünk, holott az
időnk felett Isten az Úr. Neki
van ideje ránk! Nekünk nincs
hatalmunk az idő felett, de fel-

„A keresztről
szóló beszéd
bolondság
ugyan
azoknak, akik
elvesznek, de
nekünk, akik
üdvözülünk,
Istennek
ereje”.
(1Kor1,18)
használhatjuk azt jól is. Tulajdonképpen meg kellene köszönjük, hogy Isten mindig
szán időt ránk és nem csak ma,
hanem születésünk óta így van
ez. Szeretete túlmutat az időn,
mert Ő az örökkévaló és Nála
nincs idő. Ő az örök jelen, az a
„Vagyok”, aki fiában, a Krisztusban a legnagyobbat adta nekünk. Múltunk, jelenünk és jövőnk is az Ő kezében van. Földi
életünk az Ő kezében van, mely
Neki köszönhetően elkezdődött, de egyszer majd véget is
ér.
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„A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk,
Istennek
ereje” (1Kor.1.18). Isten a mi számunkra Jézust adta, hogy Ő reá
alapozva higgyünk és éljünk.
Azért is hangsúlyozom az élet
szót, mert az életet mindannyian szeretjük. A húsvét és benne
a feltámadott Krisztus éppen
ezt az életet hirdeti nekünk. A
mai világban sok ember él látszólag teljes vagy éppen pezsgő
életet, de valójában, ha Krisztus
nélkül éli meg mindezt, akkor
sajnos az „elveszett” állapotban
van. Az elveszettség ebben az
értelemben az örök kárhozat
állapotát jelenti. Az ember az
örök kárhozatban van, mindaddig, amíg a feltámadott dicsőséges Krisztust nem ismeri meg,
mint személyes megváltóját, s
míg el nem kezdi szolgálni Őt.
Kerüljünk kapcsolatba a mi
Urunkkal, szolgáljuk Őt és megnyerjük az életet!
Csáki Márta
református lelkész

Egyetlen kérdés – Miért?

B

árhol járunk, bárkivel
találkozunk ez az a kérdés, amit feltesznek –
miért megyünk el Semjénből?
Annak ellenére, hogy nem itt születtünk, mégis semjéniként tartottak számon. Éppen ezért hűséges
olvasóinknak válaszolnunk kell a
feltett kérdésre. A válasz rövid és
egyszerű – megöregedtünk. Ezt
tudomásul kell vennünk. Oda kell
mennünk, ahol elesettségünkben
támaszra számíthatunk. Tudjuk,
nem lesz könnyű végleg elmenni,
hiszen férjem 50 éve, én pedig 55
éve vagyok itt.
Olvasóink megengedik, hogy az
utolsó cikkemben dióhéjban öszszefoglaljam az itt eltöltött éveket. Habár életünk nyitott könyv
volt az érsemjéniek előtt. Ismertek, tudtak és tudnak rólunk mindent. Tanítóként jöttünk ide kinevezéssel. Rövid ismeretség után
összeházasodtunk, családot alapítottunk. A 49 év alatt három helyen laktunk. Az első közös otthonunk a jelenlegi PAPI-ban volt. Öt
év után kaptunk tanítói lakást, a
mostani gyülekezeti házban, ahol
hat évig laktunk. Majd az 1977ben épült tömbház lakás lett 38
évig otthonunk.
A közel 40 évi munkánk során
nagyon sok gyermeket tanítottunk. Kihelyezésem után 6 évig VVIII. osztályban tanítottam, körülbelül 270 tanulót, aztán az I-IV.
osztályokban 260 gyermeket, 7
korosztályt, férjem pedig kb. 425
gyermeket. Munkánk nem volt
látványos, nem építettünk semmi
maradandót. De bízunk abban,
hogy tanítványainkban mindaz
megmaradt, ahogyan csiszolgattuk értelmi képességeiket, nyesegettük a vadhajtásokat. Számukra
mi voltunk azok, akik bevezettük
őket az írás-olvasás rejtelmeibe, a
számok titkaiba, végig kezüket

fogva, személyes példát mutatva
nekik. Igazán akkor távoznánk
boldogan, ha minden tanítványból sikerült volna becsületes,
munkájukat szerető embert ne-

A szobrok
összetörnek,
meg el is
avulnak olykor,
a festmények
megfakulnak, a
könyv elszakad.
A tanító
gondolatai
mindig élni
fognak. Mindig!
velni, hogy joggal mondhassuk,
nem éltünk hiába. Ennyi év alatt
természetesen nekünk is voltak
sikereink és kudarcaink is.
Már 16, illetve 18 éve éljük a
nyugdíjasok egyhangú életét. Így
is igyekeztünk segíteni, amiben
tudtunk. Az Érsemjéni Hírmondóban megjelenésétől fogva (2004
március) irodalmi, történelmi,
ünnepekkel kapcsolatos, háziaszszonyoknak való cikket írtunk.
Szívesen tettük, mert a visszajelzésekből úgy tudjuk, nem csak
szerették, hanem várták is a cikkek megjelenését.
Amint a cikk elején írtam, végig
itt dolgoztunk. Őszintén leírhatom, szerettünk családommal
együtt itt élni. Mindig is azt vallottuk, hogy a semjéni emberek
öröme a mi örömünk is, bánatuk
a mi bánatunk is. Mi sem bizonyítja jobban ezt, hogy itt öregedtük meg, itt készítettük el az öröklakásunkat is. Az utolsó korosztály búcsúzásakor azt mondtam:
ki tudja, mit hoz a jövő!? Most
már tudom. Egy ideig biztosan
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nagyon nehéz lesz. Hiányozni
fognak a megszokott arcok, a volt
tanítványok, akikről mindig úgy
beszéltünk: az én fiam, az én lányom, később pedig az én unokám.
Befejezésül mit szeretnénk kívánni a kedves semjénieknek? Mindenekelőtt sok-sok szeretetet,
egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, felejtsék el a gyűlölködést
és tudjanak egymás mellett békében élni.
Mi pedig nagyon köszönjük azt a
sok szeretetet, amit kaptunk és
ami áradt felénk ittlétünk alatt a
semjéni emberek részéről. Biztosan nem fogjuk elfelejteni.
Pedagógusokhoz híven Huszár
Sándor gondolatával búcsúzunk:
„a tanító munkája a szobrászéhoz
hasonlít leginkább. Csakhogy a
tanító nem holt anyagot formál,
hanem emberi lelkeket. Az emberekbe ülteti el álmait, vágyait, a
világnak szánt mondanivalóját. A
szobrok összetörnek, meg el is
avulnak olykor, a festmények
megfakulnak, a könyv elszakad.
A tanító gondolatai mindig élni
fognak. Mindig!”
Varga Piroska
ny. tanítónő

Sikeresen zárva az esztendőt
Sikeres szereplés a December 28-án került sor az
Ki Mit Tud?-on eseményre, a Fráter Lóránd
Művelődési Házban.
november 29-i köElsőként
egy
videózépdöntőn sikere- összeállítást láthattak a jelenlésen túljutva csak vők a csoport idei életéről. A
egy hét maradt a döntőre való helyi fellépések mellett sikerefelkészülésre. A felnőtt csoport sen szerepeltünk Érmihályszámára a már jól ismert mező- falván, Micskén, Belényesújlaségi táncanyag ötletes megko- kon, Nagyváradon, Magyarreografálása meghozta a sike- remetén, Érkörtvélyesen, illetres I. helyet, míg a gyerekcso- ve Hajdúszoboszlón, Debrecenport a szatmári táncukkal jeles- ben, Álmosdon, Sárospatakon,
kedve nyerte el újra a zsűri tet- Bagamérban,
Székesfehérvászését, így ők lettek Bihar me- ron. A kivetített fotók is bizogye
legjobbjai
gyermek- nyították: nem csak fellépéseknéptánc kategóriában.
ről volt szó, hanem kiránduláKarácsonyi ajándék sokról is egyben, a hozzájuk
A szokásokhoz híven idén is tartozó bulis hangulattal.
mintegy karácsonyi ajándékEzt követően a képeink
ként összegeztük a hazai publi- megelevenedtek, az Ezüstperje
kumnak, milyen munkát vé- kis és nagy csoportja, sőt, imgeztünk az elmúlt esztendőben. már a legkisebbek is bemutat-

A
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ták tudásukat és természetesen
nem maradtak el az említett
tehetségkutatón első helyet kiérdemelt koreográfiáink sem.
Megcsillantotta tudását
a csoport tagja, Darabont Gréta
is,
aki
népdalénekesként
ugyancsak első lett a Ki mit
tud?-on. A meglepetésünk sem
maradt el a szülők számára
amit egy karácsonyi hangulatú
összeállítás jelentett. Bár már
éppen túl voltunk karácsony
napjain, a még feldíszített karácsonyfák alá jelképesen még
sok helyen bizonyára odakerültek az előadáson készült fotósorozat, videó felvétel a gyerekekről, unokákról.
Rencz Csaba (www.erdon.ro)
cikke alapján
Sütő Judit

A

Ünnep az ünnepben

Magyar
Kultúra
Napján, 2015. január 24.-én az Ezüstperje
néptánccsoport
10.
„születésnapját” ünnepeltük. A
két alkalom szorosan összefonódik helyi szinten.
Kalotaszegi viseletbe öltöztetett próbababákkal vártuk az
érsemjéni kultúrház ajtajában
az érkezőket, akik két, ám egymástól nem elválasztható eseményre érkeztek. „Kultúránk
ünnepét azóta tartjuk, mióta
mi itt, Romániában újra szabadon énekelhetjük az ünnep
mérföldkövének
választott
Himnuszt: 1989 óta” - mondta
egyebek mellett Balázsi József.
Községünk polgármestere kiemelte, hogy a község szülöttei révén jelentősen hozzájárult a nemzet kultúrájának
gazdagításához, és a jelennel
is méltán büszkélkedhet, hiszen két nappal korábban kapott Nagyváradon Magyar
Kultúráért emlékplakettet a
helyi Csorba Sándor régész, a
Római Katolikus Püspökség
levéltárosa, és akkor a 10. szü-

letésnapjához érkezett tánccsoportról még nem is beszéltünk.
Kultúranapi
tudnivalókat
Kecskés Éva tanítónő osztott
meg a publikummal, majd a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora következett verssel, zenével
és természetesen tánccal, amivel - bár volt egy szünet az
esemény két fele között - már
kapcsolódtunk az "ezüstperjés" születésnaphoz, hiszen a
diákok egy része néptáncos is.
A születésnap a csoport megalakulásának ismertetőjével
kezdődött. A 2004-es megalakulás 7 párral kezdődött, egy
év múlva már 25 fős gyerekcsoportunk is volt, a közismertté válás szakaszait, pedig
a névválasztás vetítette előre.
Nevet keresve a község határában fellelhető növényre
esett a választás: EZÜSTPERJE.
Emlékek
Az eltelt évtized áttekintése
nem leltárszerűen történt, hiszen a kultúrház nézőtere körül az évek kiemelkedő eseményeit egy-egy pannóra
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szerkesztett fotók, emléklapok, újságcikkek idézték meg
és évek szerint csoportosított
fotók kivetítésével tettük hangulatossá. Ezekből kitűnt nem
csak az, hogy számtalan helyen jártunk, hanem az is,
hogy a fellépések kirándulások és bulik is egyúttal, a táncos társ barát is egyben, a táncosnak pedig nem csak a kultúrházban van „öltözője”, de
akár az árokparton, vagy a
kereskedelmi központ parkolójában is.
A sokszor tapsot, máskor nevetést kiváltó képek pergését
közbeiktatott
kalotaszegi,
szentiványi, mezőségi, szatmári táncokkal szakítottuk
meg, hogy végül állva tapsolja
meg a nagyérdemű sajátjait.
Születésnaphoz méltóan nem
hiányzott a tűzijátékos torta, a
vacsora, de az alkalomhoz
méltó táncház sem, melyen a
Soroglya húzta a talpalávalót.
Rencz Csaba (www.erdon.ro)
cikke alapján
Sütő Judit

Az idősek ünnepe

É

rsemjénben
advent
utolsó hetében immár
hagyományos rendezvénynek számít az Idős barátok karácsonya. A rendezvény szervezője Érsemjén község önkormányzata, helyszíne
pedig a Fráter Lóránd művelődési otthon volt, ahova mintegy
200 vendég érkezett a meghívottak közül.
A
meghívott
vendégek
Érsemjén és a községhez tartozó települések idős emberei,
akik közül kiemelve és ezáltal
jutalmazva voltak az 50. házassági évfordulót ünneplő párok,
akik a 2014-es évben a következők voltak: Gombos Ioan és
Ban Floarea, Kupás Imre és
Nótin Mária, Serebán János és
Petrohai Mária, Szőke József és
Varga Juliánna, Kardos Sándor
és Czirják Magdolna, Báthori
Sándor és Csányi Rozália,
Boldis Imre és Miklós Erzsébet,

Szőlősi Miklós és Palczert Erzsébet.
Balázsi József, Érsemjén község
polgármestere nyitotta meg a
rendezvényt, majd a helyi egyházak képviselői köszöntötték
az idős embereket. A helyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola
diákjai egy betlehemest bemutatva kedveskedtek a vendégeknek, míg az Ezüstperje néptánccsoport tánckoreográfiáik-
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kal szórakoztatták őket, majd
az est folyamán meglepetés
vendégként Érseléndről érkeztek fiatalok, akik szintén egy
ízes betlehemi játékot adtak
elő.
Az est nem múlhatott el a jóízű
vacsora nélkül, melyhez a jó
hangulatot Venkli István és
Geszti László szolgáltatták.
Sütő Szabolcs

2

Méltón emlékezve

015 március 15-én déli
tizenkét órakkor került
sor Érsemjénben az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepére. A
helyi Fráter Lóránd Művelődési
Otthon adott helyet az emléke-

Kazinczy Ferenc Általános Iskola előadásával folytatódott,
melyben a diákok egy rövid
színdarabot adtak elő, majd
hazafias versekkel és énekekkel
emlékeztek nemzetünk hőseire.
Az Ezüstperje néptánccsoport
zárta a méltó tisztelgést egy

fejfedő helyett, a kokárdát a
szív fölé helyezte. Március 15én már mindenki ezt hordta, s
azóta is így ünneplik március
15-ét.
A drámai előadás a nemzeti
imánk eléneklésével zárult,
majd az ünneplő tömeg a műve-

zésnek, ahol a mintegy 250 személy tette tiszteletét.
Az ünnepséget Balázsi József
polgármester nyitotta meg, őt
követte ünnepi beszédével Borsi Lóránt, a Bihar Megyei
RMDSZ ügyvezető alelnöke. A
helybéli magyar egyházak képviseletében Csáki Márta és
Nagy János Csaba lelkipásztorok osztották meg ünnepi gondolataikat a jelenlévőkkel. Az
elhangzott beszédek és gondolatok párhuzamot vontak a 167
évvel ezelőtti események és a
jelen történései között.
Az ünnepi műsor az érsemjéni

drámai táncelőadással, melyben Petőfi Sándor mellett
Szendrey Júlia alakja volt jelen
és kapott főszerepet.
Az előadás közvetítette Szendrei Júlia és Petőfi Sándor szerelmét, életük történéseit a szabadságharc idején. Júlia élete
csúcspontjának tekintette a forradalmat és úgy állt Petőfi gondolatai és tervei mellett, mint a
hadsereg előtt magasra emelt
zászló. 1848 március 14-én éjjel,
a francia mintára kokárdát készített férjének, magának pedig
nemzeti színű főkötőt. Saját
szellemi terméke volt, hogy a

lődési ház szomszédságában
lévő szoborparkba vonult, ahol
főhajtással tisztelegtek Kazinczy Lajos fejfájánál. Emlékkoszorút helyezett el a Bihar Megyei
RMDSZ
képviselője,
Érsemjén Község Önkormányzata, a helyi RMDSZ szervezet, a
helyi magyar egyházak képviselői, a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola és az Ezüstperje néptánccsoport . A koszorúzási ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.
Sütő Judit
néptánc oktató
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Bepillantás

A

téli ünnepekkel
tarkított szünidő
után, újra benépesedtek az óvodai csoportszobák. Napjaink időjárási
viszontagságai legörömtelibb
eseményének lehettek részesei kicsiny óvodásaink, mikor
egyik reggelre fehér takaró
borította a természetet.
Hullott a hó !!!!! Hallatszott a
gyerekek örömteli ujjongása.
Ezt kihasználva benépesítettük az óvoda udvarát és élveztük a tél adta örömöket.

Az óvoda az a
hely, ahol soha
nem lehet
unatkozni, a
gyerekek új és
változatos
programokon
vesznek részt
nap mint nap.

Kicsiny tanítványainkkal egy
bemutató foglalkozáson is
részt vettünk, melyet egy
projekt keretében sikerült
megvalósítanunk „Lépj be
velem a könyvtár világába”.
A téli évszak szürkesége arra
ösztönzött gyereket, óvónőt
egyaránt, hogy elkergessük a
telet. Ezért úgy döntöttünk,
hogy farsangi téltemetést
rendezünk.
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Csodaszép jelmezbe öltöztek
a gyerekek és egy jó hangulatú farsangi bálon ettek, ittak,
táncoltak, míg csak bele nem
fáradtak. A megérdemelt jutalom sem maradt el a bál
végén.
A várva várt tavasz beköszöntével, eljött az a nap is
amikor világszerte a nőket
ünneplik. Erre az alkalomra
minden csoport szívből jövő,
szeretetteljes műsort készített és emellé még saját kezűleg fabrikált ajándék is társult.
E cikk írásakor az óvónők
már javában készülődnek a
húsvéti hangulat megteremtésére. Az óvoda az a hely,
ahol soha nem lehet unatkozni, a gyerekek új és változatos programokon vesznek
részt nap mint nap.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk minden kedves
érsemjéni lakosnak.
Tămaș Éva
óvónő

Mozgalmas hétköznapok az
érsemjéni „Kazinczy Ferenc”
általános iskolában

A

z új év új álmokat,
reményeket, feladatokat tartogatott diákjaink és tanáraink
számára egyaránt. A téli szünet véget értével felfrissült
erővel láttunk neki az elénk
tornyosuló
tevékenységeknek, versenyeknek. Megkezdődtek a felkészítések a megyei szakaszra továbbjutott
gyerekek számára, miközben
buzgón készültek egy rövid,
de tartalmas előadással a Magyar Kultúra Napjára, melyet
január 24-én, a helyi művelődési házban adtak elő.
Február második hetében
megszerveztük a Bálint-napi
postát, ahol diákjaink leírhatták egymásnak és tanáraiknak szánt jókívánságaikat.
Február 28-án a Nagyvára-

don megszervezett „Fürkész”
helyesírási versenyen Máté
Zsófia V. osztályos tanuló
képviselte iskolánkat.
Ugyancsak februárban farsangi mulatságot szerveztünk tanulóink számára. Ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak diákjaink. Találékonyságukat édességekkel
díjaztuk.
Március 7-én több tantárgyversenyt is szerveztek Nagyváradon, melyen diákjaink
szorgalmas felkészülés után
vettek részt. A kitartó munka
meghozta tanulóink és iskolánk számára is a sikert. A
vallás
tantárgyversenyen
Szabó Bianka II. díjat nyert, a
Mikes Kelemen tantárgyversenyen Máté Zsófia dicséretet
kapott. Mivel a jó idő is kedvezett nekünk, a versenye9

ken részt vett érsemjéni és
érkörtvélyesi
gyerekekkel
tettünk egy rövid sétát a Körös partján és felmentünk a
városháza óratornyába. Még
számunkra is élmény volt is
madártávlatból megnézni a
várost.
Március 15-én a helyi művelődési ház adott otthont méltó főhajtásra. Iskolánk tanulói
színdarabbal,
verseszenés összeállítással rótták le
kegyeletüket a márciusi ifjak
előtt.
Április elején kerül megrendezésre az „Iskola másként”
hete, amikor számos tevékenységgel szeretnénk színesebbé tenni diákjaink hétköznapjait.
Máté Tünde

T

Erdély fejedelme: Bethlen Gábor

örténelmünk egyik fő
alakja Bethlen Gábor.
Harminc éven át gyakorolta befolyását az ország sorsára, Erdélyre úgy, mint Magyarországra. Már 1603 és 1604-ben,
mint ifjúnak a török többször felajánlotta az erdélyi fejedelemséget, de ő szerényen visszautasította a fényes kitüntetést. Bocskay
Istvánt győzte meg annak elfogadásával. Még Bocskay után sem ő
következett, hanem Rákóczy Zsigmond. Rövid félév múlva pedig
Báthory Gábor, akit kezdetben ő
is támogatott. Báthory kicsapongó
életével beszennyezte a fejedelmi
méltóságot, rossz politikájával
tarthatatlanná tette saját magát
is. A haza ezt nehogy megszenvedje, 1613-ban Bethlen fellépett
ellene és török segítséggel megbuktatta Báthory Gábort, s elfoglalta a fejedelmi széket.
Egy kipusztított „tündérkertet”
örökölt, s ezt neki kellett szívós
munkával, ha kellett alkuval vagy
fegyverrel is, lakóinak biztos, békés otthonává tenni. A török barátsága mellett szüksége volt az
osztrák császár és a magyar király jóindulatára is. Abban az időben II. Mátyás ült a trónon, aki
nem sokat törődött már a kormányzással. Bethlen hozzá küldte
követeit. A tárgyalások két évig
húzódtak eredménytelenül, de a
török erélyes fellépésével 1615ben létrejött az egyesség. Ennek
értelmében II. Mátyás elismeri
Bethlent Erdély fejedelmének.
Báthory István óta nem volt olyan
jó, erélyes és igazságos uralkodója Erdélynek. Uralkodása alatt
jólét, boldogság áradt a kis országra. Behegesztette a zsarnok
Báthory Gábor ejtett sebeket,
helyreállította a nemzetben a fejedelemség iránti bizalmat.
Felvilágosodott, nemes lélek volt.

Szerette a tudományokat, bőkezűen támogatta az iskolákat. A mai
nagyenyedi iskola neki köszönheti létezését, alapítványokból hozta létre Gyulafehérvárott.
Az iskolába híres, tudós tanárokat hozott be külföldről, így az
iskola egyszeriben híres lett.
Ugyancsak itt nagy könyvtárat is
alapított. Műveltségét és hazaszeretetét bizonyítja, hogy mindenáron vissza akarta szerezni a Hunyadi Mátyás
könyvtárából Konstantinápolyba hurcolt könyveket. Ez a szándéka
nem sikerült, hiába ígért
nagy összeget a könyvekért. Bár a szultán barátságban volt vele, de a
Korvinákat nem adta
neki. Támogatta az ifjak
tudományos
képzését,
híres külföldi egyetemekre küldte őket, egyegy egyetemen ösztöndíjakat alapított magyar
ifjak számára.
Jellemes uralkodó volt
vallási ügyekben is, általános vallásszabadságot
akart. Ő szívvel, lélekkel
protestáns volt, de elfogult, bigott nem. A katolikusoknak teljes szabadságot adott szerzetesrendek
alapítására,
Karánszebesen egy új társház és
iskola felállításában segítette
őket.
Amikor már erőssé vált Erdély,
bekapcsolódott a harmincéves
háborúba, mert ezzel remélte,
hogy a protestáns ügynek és a
haza szabadságának egy újabb
békepontot szerezhet. A törökkel
továbbra is kénytelen volt fenntartani a szövetséget azért, hogy
Ausztriával szemben saját jogait
érvényesíthesse. Neki csak egy
célja volt, hogy hazája, Erdély
10

függetlenségét biztosíthassa.
Eszével, ügyességével, harctéri
vitézségével kiérdemelte a tiszteletet és a megbecsülést. Mégis,
Bethlen, az ember egyre inkább
magára maradt. Szomorúan vette
tudomásul, hogy nem maradt
utóda. Így uralmát kénytelen volt
könnyelmű nejére hagyni.
1626. november 15-én halt meg
Gyulafehérvárott. Utolsó percei-

ben írószert kért hű emberétől,
Kemény Jánostól és az elébe tett
papírra ezeket a szavakat írta:
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk”.
Befejezésül annyit szeretnék még
hozzáfűzni, hogy én is ebbe a
nagyhírű nagyenyedi kollégiumba jártam 5. osztálytól a főiskola
befejezéséig. Ma az iskola a nagy
fejedelem nevét viseli.
Lejegyezte: Varga József
ny. tanító

A kis csacsi meg a nagy nyuszi
- Kelj fel kis csacsi fiam - szólt hajnalban
a nagy csacsi az istállóban. - Kiviszlek
ma a mezőre.
Hopp, felugrik a kis csacsi. Összeüti a
bokáját. Jó reggelt kíván a mamájának
és kérdezi a fülét vidáman megbillentve.
- Mi az a mező, anyukám?
- A mező - feleli a nagy csacsi - nem
egyéb, mint egy nagy-nagy zöld asztal.
Olyan nagy, hogy az egyik szélétől a másikig sohase tudod végigenni.
Ez tetszett a kis csacsinak. Táncolva
ment az anyja után a mezőre. Amint ott
legelésznek, egyszer csak odafut az anyjához a kis csacsi:
- Jaj, de megijedtem.
- Mitől?
- Furcsát láttam.
- Mit láttál?

- Icike-picike kis csacsikat.
- Mekkorákat?
- Mint a fülem.
- Nem lehet az.
- De bizony. Úgy ugráltak, mint a szöcske. Gyere, nézd meg, ha nem hiszed.
Odavezeti az anyját. Hát két kis nyúl ül
ott a fű között. Éppen mosakodtak.
- Jaj, mit látok? Mekkora két nyulat látok? - kiáltott a kis nyúl.
- Nem nyulak ezek, te kis csacsi - szólt az
öreg nyúl.
Az öreg szamár pedig azt mondta erre a
fiának: - Nem csacsik ezek, te kis nyúl.
És mind a ketten barátságosan néztek
egymásra.
Mikor jól megnézték egymást, a kis csacsi hazament a nagy csacsival és a kis
nyuszi a nagy nyuszival.
Gárdonyi Géza
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Szedlák Sándor
Tatár Rozália
Kereszturi Miklós
Venkli Eszter
Pollák Erzsébet
Magda Mária
Szász Piroska
Suciu Iuliana
Tivadar Irén
Kereszturi János
Serbán Mária
Kihanyi Oszkár
Balazsi Ibolya
Gáti Pamela
Mihalea Eva
Kovács Antal
Nica Ioan
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Nyugodjanak békében!
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Moro Denisa
Farcas Viktor
Pap Patrícia
Stoica Annabella
Breban Alexandra Cristina
Serebán Balázs Csaba
Bányai Lilla
Suciu Geanina Leticia
Cuțitar Iasmina Ștefania
Cozac Anita
Rostás Márk Ferenc
Székely Kitti
Bálint Blanka
Szabó Tímea Anamaria
Farkas Valentina Natália
Gáspár Ioan Sebastian
Rézműves Kinga Edina
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Gratulálunk!
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