Jelige:
“Az első a tudás: tudni, hogy gyengék,
A második: tudni, hogy mégis hasznosak vagyunk ”
Szabó Lőrinc

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden szórakozni vágyó
érsemjéni lakost

augusztus 16.-án
a “IV. HATÁRRANDEVÚRA”
Érsemjén - Bagamér községek által szervezett
közös szabadidős, kulturális rendezvényre
A rendezvény helyszíne:
Érsemjén-Bagamér ideiglenes határátkelője
A H 75. határkő
A IV. Határrandevú programjainak fő támogatói:
ÉRSEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS
HELYI TANÁCSA
BAGAMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
BIHAR MEGYEI TANÁCS

A rendezvény programja
9:00 Nemzetközi főzőverseny
(várjuk a jelentkezőket, leves, pörkölt és
egyéb kategóriákban)
10:00 Megnyitó ünnepség
11:00 Kézműves sátor gyerekeknek
11:00 Sportvetélkedők
(a helyszínen várjuk majd a
jelentkezőket)
13:00 A főzőverseny kiértékelése,
eredményhírdetése
13:30 Szórakoztató műsorok a szabadban
(modelezők, íjjászok bemutatója)
15:00 Összművészeti Ifjúsági találkozó
(Érsemjén és Bagamér község amatőr
csoportjainak műsorai)
16:00 Nemzetközi Néptáncgála
17:00 Szórakozató szinpadi műsorok
(meghívott előadók műsorai)
18:00 Sztárvendégünk a CRYSTAL
együttes
20:00 Controll Dance- Székelyhíd
(showtánc, társastánc, latin-, moderntánc csoport)

21:00 Sztárvendégünk a KEROZIN
együttes – Budapest
23:00 Zenél a VISMAJOR együttes
22:00 Disco
1:00 Tüzijáték
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Érvényes útiokmányt (személyi igazolvány,
útlevél) mindenki hozzon magával.

Egész nap megtekinthető “Bihari Magyar
Néphagyományok” címen Tóth István
fotóművész kiállítása.

Érsemjén Község Önkormányzata és Helyi Tanácsa szeretettel meghív minden szórakozni vágyó lakost

2008 augusztus 23 – 24.-én a

X. Érsemjéni Falunapokra
Programjaink
melyekhez kívánunk nagyon jó szórakozást

Augusztus 23.
9:00 Footbal mérkőzések – a helyi Sportpályán
20:00 „Svejk a derék katona” - Herman Ferenc
a nagyváradi Szigligeti Ede Társulat színművészének előadása
a helyi Művelődési házban
21:00 Szinpadi modern tánckoreográfiák– a Népkertben
21:30 Karaoke show (szeretettel várjuk a jelentkezőket)
23:30 Esti sztárvendégeink:
Josh és Jutta – Magyarországi popzenei előadók
Disco

Augusztus 24.
8:00 Lovashívogató
9:00 Ünnepi felvonulás
10:00 Istentisztelet, a X.Falunap köszöntése - Népkert
12:00 Emlékműsor a Kazinczy Parkban
EBÉDSZÜNET
- a délutáni programok helyszíne a Népkert 16:00 Színpadi szórakoztató műsorok
a helyi óvodások, iskolások, amatőr csoportok szinpadi műsorai
17:00 Néptáncgála
18:30 Mohácsi Brigitta – énekesnő műsora
19:00 Szamaher Hastánccsoport – Debrecen
20:00 Control Dance – Székelyhíd
(showtánc, társastánc, latin-, moderntánc)
21:00 “Szereted-e ? ”- Meleg Attila, valamint
a nagyváradi Szigligeti Ede Társulat
színművészeinek zenés műsora
22:00 Magyarországról érkező sztárvendégünk:
Csepregi Éva – a Neoton Familia énekesnője
23:00 Dreamers koncert
24:00 Tüzijáték
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Érsemjéni Hírmondó

Az Érsemjéni Infópont közleménye

A községi könyvtár közleménye

Ingyenes számítógép-kezelői tanfolyam
A nagy érdeklődésre való tekintettel az
Érsemjéni Infópont (Nagy utca, 50 szám, az
Emlékház mellett), vagy más néven PAPI (Punct de
acces public la informaţie) szeptembertől újraindítja
a kezdőszintű számítógép-kezelői tanfolyamokat. A
tanfolyamokra továbbra is a 18. életévüket már
betöltött személyeket várjuk. A részvétel ingyenes,
a program rugalmas mind az órarendet, mind a
tananyagot
illetően.
A
résztvevők
megismerkedhetnek a számítógép működési elvével
és legfontosabb alkatrészeivel, megszerezhetik a
számítógép kezeléséhez szükséges legfontosabb
ismereteket, megismerhetik a számítógép alapvető
beállítási
lehetőségeit.
Ezen
ismeretek
elsajátításához az egyén ismereteitől függően 8-12
találkozás szükséges. A találkozások időtartama 1
óra, ahol az elméleti ismeretek elsajátítása mellett
lehetőség nyílik a megtanultak gyakorlatba
ültetésére is.
Részvételi feltételek
A részvétel ingyenes, ebben az időszakban
legtöbb három csoport alakulhat. A csoportok
létszáma legkevesebb 4, legtöbb 6 személy lehet.
Jelentkezni hétköznapokon 8 és 16 óra között lehet,
az Infópont székhelyén. Írószert és papírt nem
biztosítunk!
Az első csoport legkorábban szeptember 15. után
indul, amint 4 személy jelentkezik.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Az Érsemjéni Községi Könyvtár 2008.
májusában új székhelyet kapott. Jelenleg a
kultúrház épületében található, az emeleten.
Június hónap folyamán a helyi önkormányzat
támogatásával 2000 Ron értékben szereztünk be
új könyveket az olvasni vágyóknak. Nagyon
sok szép gyermekirodalommal kapcsolatos és
tudományos valamint szórakoztató jellegű
olvasmányokat tudtunk megvásárolni, hogy
mindenki a saját ízlése szerint tudjon válogatni
a számos érdekesség között.
Csorba Sándor a PAPI (Helyi
Elektronikus Hálózat) menedzsere és Bayer
György rendszergazda létrehozták a könyvtár
weboldalát.
Megtekinteni
a
www.biblioteca.extra.hu címen lehet magyar
illetve román nyelven is. A könyvtár
adatbázisában szereplő könyvek listájához
hozzá lehet jutni az említett címen. Ezenkívül a
weboldalon a könyvtár rövid története
olvasható, valamint korabeli fényképek és
képeslapok tekinthetők meg Érsemjénnel
kapcsolatban.
Keddenként 13:30-tól a kultúrház dísztermében
az Érsemjéni Községi Könyvtár mindenkit nagy
szeretettel vár MESEVETÍTÉSRE.

Csorba Sándor
Helyi Elektronikus Hálózat
menedzser

Könyvtáros: Csorba Katinka

Iskolaélet

“Érsemjén híres szülöttei” mai szemmel
Rutinos versenyzők az érsemjéni iskola tanulói.
Egy ragyogó május végi szerda délután a Bihar Megyei Kárpát Egyesület szervezésében megrendezésre
került “Érsemjén híres szülöttei” elnevezésű kultúrális-történelmi vetélkedő, mely egy jövőbeli sorozat első
részét jelenti.
Ezt a műveltségi vetélkedőt a Magyar tanács kultúrális alapja támogatta.
A helyi általános iskola tanulói csoportokba osztva versenyeztek egymással. Az ötödikes, hatodikos és
hetedikes diákok négy csoportot alkottak, akik közül a második helyen nagyon kicsi pontszám különbséggel az
ötödikes “Nyerő csajok” végeztek. Az első helyen a hetedikesekből szervezett “Ad astra” csoport állott. A
csoportok között annyira kevés volt a tudásbeli különbség, hogy a zsűrinek mérlegelnie kellett a legapróbb
eltéréseket is az igazságos elbírálás érdekében.
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Szerénység nélkül elmondható, tanulóink kitűnő felkészültségről tettek tanubizonyságot.
Ciorba Terezia és Nagy Katalin tanárnők alaposan ellenőrizték a történelmi és helytörténeti tudásukat, mielőtt a
nagyközönség elé engedték volna őket.
Az első rész főként történelmi jellegű kérdésekből állott, természetesen többségében Érsemjénnel
kapcsolatos történelmi események és személyiségek ismeretével.
A második rész helyi földrajzi-néprajzi, növényismereti kérdésekből állott. A gyerekek tudása nem
pusztán elméleti ismeretekre szorítkozott, hiszen gyakorlatban is felkeresték azokat a külső falurészeket,
tanyákat, természetvédelmi területeket, amelyekről szó esett a vetélkedőn. Szóba állottak olyan öreg
emberekkel, akik felvilágosítást nyújthattak régi mesterségekről, tárgyakat mutathattak meg, melyek rég porrá
vált kezek munkáját dícsérik.
Kívülállónak, a helyi viszonyokat nem ismerőnek is érdekes élményt jelentett ez a családias hangulatú
verseny.
Az első izgalmak hamarosan feloldódtak, a gyerekek magabiztosabbak lettek, ehhez hozzájárult a
humoros, kötetlen hangvételű konferálás is Gazsi Sándor matematikatanárnak köszönhetően.
Néha komolynak szánt humoros
válaszok a zsűrit is megnevettették.
A vetélkedő végén senki nem érezhette
magát vesztesnek, hiszen az EKE jóvoltából
minden gyerek édesség-csomaggal, turisztikai
tartalmú CD-vel, oklevéllel gazdagodott,
valamint meghívást kaptak tanáraik vezetésével
egy Padiş vidékén megrendezendő nyári túrára,
amelynek értékét akkor fogják igazán
felbecsülni, ha megtapasztalják a természet
végtelen
gazdagságát,
szépségét,
üdítő
nyugalmát.
A
zsűri
tagjai
Balazsi
József
polgármester úr, Borsi Lóránt katolikus
tisztelendő úr, Székely Zoltán úr az EKE
részéről, Pásztor Ilona tanárnő az érsemjéni
Kazinczy Ferenc általános iskola igazgatónője,
Taar Erzsébet magyar-történelem szakos tanárnő, Csorján Árpád történelem-hitoktató szakos tanár valamint
felkészítő tanárok Ciorba Terezia és Nagy Katalin, oklevelet CD-t kaptak és a gyerekekkel együtt
végignézhették az EKE egyik kisfilmjét a tagok által
feltárt csodálatos turisztikai helyekről.
Tanulságos, szórakoztató rendezvény volt,
amely egy induló sorozat kezdetét jelenti. Iskolánk
igyekszik szorosra fűzni kapcsolatait az ifjú EKEtagokkal, akik a kirándulások, honismereti
vetélkedők, egyéb tevékenységek szervezésével
hozzájárulnak
tanulóink
világszemléletének
bővítéséhez,
a
haza
igazi
politikamentes
megismeréséhez, ahhoz, hogy jobban megbecsüljék a
természetadta ajéndékokat, az emberi zsenialitás
kőbe, fába, papírra vésett értékeit és ezáltal jobb,
megértőbb, békeszeretőbb felnőttekké váljanak.
Bárcsak ez lenne a jövő!
Írta: Taar Erzsébet
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Befejeződött a tanév
Meglehetősen mozgalmasak voltak az utolsó iskolai hetek. Igyekszünk az iskolai életet távoltartani a politikai hatásoktól,
mégis a választásokkal kapcsolatos események feszültsége bizonyos mértékig begyűrűzött az iskolába is, hiszen a gyermekeket nem
lehet hermetikusan elszigetelni a felnőttek világától. Szerencsére a felnőtt lakosság politikai ellenségeskedése nem érintette a tanulói
közösséget.
Sőt a májusi dús ünnepi kavalkádot határozottan élvezték. Verseny és gyermeknap ötletes programokkal, na és nem utolsó
sorban az utolsó hetek tanulmányi izgalmai igénybe vették a nebulók idegeit.
A nyolcadik osztályosokat a félévi dolgozatok tartottak feszültségben, talán nem is a dolgozatok sikere, vagy sikertelensége,
hanem az ebből származó pontszám volt mérvadó.
Az osztálymédiák és a dolgozatok középarányosa határozta meg, hogy ki hol folytathatja a tanulmányait. Ilyen szempontból
szerencsésnek mondhatjuk tanulóinkat, hiszen többségük az általuk kiválasztott iskolába nyert felvételt.
Az utolsó napok búcsúzkodó hangulata feledhetetlen a gyerekek számára, fényképek cseréltek gazdát, emlékalbumokat töltöttek
meg, az utolsó nap pedig a búcsúbeszédek, könnyes mosolyok, boldog bulizás napja volt. A megterített asztaloknál derekasan
helytálltak, aztán pedig tánc, tánc és tánc következett. Fáradhatatlanul ropták, megforgatták egymást és tanáraikat is. Idén végzett
osztályaink avatták fel az új kultúrotthont.
A fiatal tanerők nagyszerűen beilleszkedtek a tanulók diktálta tempóba.
A fiatalszínű idősebbek a jó hangulatot élvezték. Aki nem fért ezekbe a kategóriákba, arról nem érdemes beszélni.
Aztán a nyolcadikosokra még néhány idegesítő nap várt, amíg mindenkinek sikerült elrendeznie a szeptemberi új
iskolakezdést.
A kisebb tanulókra a gondtalan vakáció örömei vártak: játék, nyaralás, diákmunka, falunapok és remélem már nagyon várják az új
iskolai évet.
Kellemes vakációt, gondtalan szórakozást kíván Taar Erzsébet.

Kultúra

Az Ezüstperje nyáron sem vakációzik
Mint minden évben az idei nyarat sem töltik pihenéssel az Ezüstperje Néptánccsoport lelkes tagjai. A fellépések
sorozata már májusban elkezdődött és azóta is folyamatos felkéréseknek eleget téve viszik el Érsemjén Község nevét
határon innen és túl.
Az első meghívásnak május 17-én tettünk eleget az érmihályfalvi Nyíló Akác Fesztiválon, ahol sajnos kevés
érdeklődő jelenlétében zajlott le a hagyományos népi tánckulturát ismertető program.
Május 25-én végre elérkezett az a pillanat, amikor a mi saját teltházas Művelődési Otthonunk színpadára
kiállhattunk és rophattuk a táncot. Örömteli pillanat volt ez nekünk, hisz tudtuk, hogy ez az a hely ami a jövőben
otthont ad csapatunk fejlődésének és felkészüléseinek, ugyanis ez épület falai között tartjuk majd rendszeresen a
próbáinkat. Az érsemjéni Művelődési ház avatóünnepségén mintegy 80 helyi néptáncot tanuló gyerek mutathatta meg az
eddig elsajátított lépéseket, figurákat.
Szintén május hónapban ért bennünket az a megtisztelő lehetőség, hogy fényképes anyagon keresztül is
bemutatkozhatunk. A Bihar megyei Tanács anyagi támogatásával kiadott Bihari Magyar Néphagyományok című
fényképalbumban két oldalon tekinthető meg az Ezüstperje Néptánccsoport fotói, melyeket Tóth István fotós készített. A
képeskönyv megtalálható és kikölcsönözhető a községi könyvtárunkban.
Június 21-én határon túlra kirándultunk, ugyanis meghívott fellépői voltunk az
I. Kárpát Medencei Ifjúsági
Találkozónak Hajdúnánáson. Ez a nap igazi élmény marad csoportunk számára, nem sorolható a hagyományos fellépések
közé. Ezen a napon két fellépésünk között lubickolhattunk a hajdúnánási strand vizében, ami nagyon jól esett
mindenkinek az aznapi hőségben.
Június 28-án szintén határon túli felkérésnek eleget téve, Vámospércsen léphettünk fel. A dícséretre méltón
megszervezett Városnapon a nyírábrányi gyermeknéptánccsoport mellett mi is
szolgáltathattuk
a magyar
néptánckulturát.
Június 29-én meghívott fellépői voltunk a Bihari Antológia Folkfesztivál 2008 elnevezésű rendezvénynek, ahol
találkozhattunk a Bihar megyei román és magyar néptánccsoportokkal. Mivel a rendezvényen kevés érdeklődő volt ezért
akadt bőven hely a nézőtéren, hogy kényelmesen megnézzük egymás produkcióját.
Július 12-én Szalárd község meghívott vendégei voltunk. A helyi Községi Napok megünneplésére hívták meg
csoportunkat, ahol a borsi Galagonya néptáncegyüttessel felváltva léphettünk fel. A szalárdiak életében ez volt az első
alkalom, amikor kulturális programjaik között szerepelt a hagyományos néptánc bemutatására szolgáló műsor.
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Július 14-19 között mintegy 23 ifjú vett részt a III. alkalommal megrendezett Határmenti Néptánctáborban
Borson. A résztvevőknek a tábor alatti oktatásokon sikerült megismerniük valamint elsajátítaniuk a füzesi- (Mezőség
vidéke), a vajdaszentiványi- valamint a küküllőmenti táncok alapjait.
Július 26.-ra nagy szeretettel hívtak meg és fogadtak bennünket a vámospércsi VIP Egyesület tagjai, akik immár
II. alkalommal szervezték meg az Ifjúsági Találkozót. A rendezvény programjai a helyi sporttelepen zajlottak. Fontos
szerepet kapott a közeli településekről érkező fiatalok footbal mérkőzései. Akiknek érdeklődésüket nem kötötte le a foci,
azok egy kísérő segítségével körbejárhatták Vámospércset, megtekintve annak nevezetességeit, látnivalóit. A délután
folyamán a szinpadon amatőr fellépő csoportok váltották egymást, szórakoztatva ezáltal a lassan gyülekező közönséget.
Július 27-én a megszokottól eltérő módon, kissé korán keltünk útra, ugyanis Révre utazva igyekeztünk eleget
tenni egy meghívásnak. A Révi Református Egyházközség elnöksége, presbitériuma és a Pro Rév Egyesület harmadik
alkalommal szervezte meg a Révről elszármazottak találkozóját. A program istentisztelettel kezdődött a helyi református
templomban, ahol a helyi gyerekek előadása mellett meghallgathattuk Thurzó Zoltán zongoraművész és Tasnádi Ferenc
énekes csodálatos műsorát. Majd szeretetvendégséggel folytatódott a rendezvény a helyi művelődési házban, ahol az
egybegyültek a helyi Rezeda- és az Ezüstperje Néptánccsoportok mintegy egy órás műsorát tekinthették meg. A fellépést
követően nem utaztunk azonnal haza, ugyanis a helyi szervezők jóvoltából meglátogathattuk a révi Zichy
cseppkőbarlangot. Annak ellenére, hogy a csoportban táncoló gyerekek többsége már járt ezen a helyen iskolai
kirándulások alkalmával, mi csoportvezetők mégis úgy éreztük, hogy egy újabb élménydús nappal gazdagodott a csoport.
Az augusztusi hónapra sem tervezünk pihenést, nem állunk félre a meghívásoktól, fellépésektől. Így 10-én már
vendégszerepelünk Monospetriben a Falunapon, 16-án a Határrandevús rendezvényünkön, 24-én a helyi Falunapunkon. E
közben próbáinkon folyamatosan gyakoroljuk a táborban megismert táncokat, melyeket reméljük, hogy minnél előbb
bemutathatunk szinpadon is. Nem feledkezünk meg a kezdő csoportról sem, az ők próbái, ha nem is olyan nagy iramban
de nem maradnak el, hisz közülük nevelődik ki a jelenlegi csapat utánpótlása.
Ahhoz, hogy
beszámolóinkban legyen miről írni ezúton szeretnénk megköszönni Érsemjén Község
Önkormányzatának, Helyi Tanácsának, Balazsi József polgármesternek a támogatását, Serebán Jánosnak, aki ha kell
szabadidejét is áldozva részt vesz a csoport szállításában és nem utolsó sorban a táncosaink szüleinek, akik szintén nem
állnak félre ha szükség van a segítségükre a csoport célbaérésével kapcsolatosan.
Sütő Szabolcs az Ezüstperje
Néptánccsoport vezetője
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBŐL - ELSŐÁLDOZÁS
szerkesztés volt a legérdekesebb mindannyiuk számára,
valamint az, hogy másnap mindannyian egy csoportkép
formájában benne lehettünk az újságban.
A szerkesztőségből az állatkertbe vezetett utunk,
ahol megcsodálhattuk a különböző állatfajokat. Sajnos
kis oroszlánokat nem hozhattunk magunkkal, de a
csüggedést talán enyhítette a következő két program: a
cukrászda, majd pedig a gyermekpark. Innen már
hazafelé indultunk, igaz egy kicsit zsúfolt nap után, de
bízom benne, hogy annál több élménnyel gazdagodva.
Számomra egy ilyen nap volt, és ez tükröződött
gyermekeink arcáról is.
Az elsőáldozók névsora:
Geszti Szabina
Keresztúri Hajnalka
Kiss Csaba
Láposi Ádám
Nagy Stefánia
Oláh Tímea
Pék Alexandra
Rézműves Krisztofer
Rézműves Lénárd
Simon Bettina
Szabó Gergő Leó
Szász Krisztina
Tóth Tímea

Mint minden évben, úgy idén is június utolsó
vasárnapján (idén Szent Péter és Szent Pál apostolok
ünnepe is egyben) tartottuk gyermekeink első
szentáldozását. A harmadik osztályt végzett gyermekek
járulhattak életükben először szentáldozáshoz. Minden
keresztény hívő számára ez egy maradandó élmény,
amikor is gondos felkészülés után, elmélyülve hitünk
szent titkaiban, egyesülhet az Úr Jézussal az Eukarisztia
által.
„Az Eukarisztia nem puszta elmerengés a dicső
múlton, hanem a múlt újjáéledése a jelenben.
Megemlékezik az Isten is. Ő nem múlt el a múlttal: örök
Isten Ő. Élő Isten, aki ma is hűséges adott szavához.
Ővele kötnek szent egységet az emlékezők. De ez az
Isten nemcsak volt és van, hanem jön is. Ha jönni fog az
„Úr napja” – mi, akik róla emlékezünk, vele leszünk a
diadalban.” (Nemeshegyi Péter)
Azért imádkoztunk a vasárnapi szentmisében,
hogy – Nemeshegyi Péter szavaival élve – gyermekeink
valóban egyek legyenek az Úrral a diadalban, és az Ő
áldása kísérje végig az életüket.
Az ünnepség után másnap a lelkes kis csapattal
Nagyváradra utaztunk az önkormányzat kisbuszával. Itt
szeretném megköszönni a polgármester úr ebben való
támogatását.
Nagyváradon legelőször a Székesegyházi
Bazilikát látogattuk meg, ahol megtekinthettük Szent
László királyunk, egyházmegyénk védőszentjének
hermáját,
melyben
magyar
szent
királyunk
koponyacsontjának egy darabkáját őrzik szent
ereklyeként.
A Bazilikából a Bihari Napló szerkesztőségébe
látogattunk el, ahol szeretettel fogadtak, és sok érdekes
újdonságot mutattak be a gyermekek számára az
újságkészítés mibenlétéről. Talán a számítógépes

Végezetül Bengsch bíboros szavaival szeretném
zárni, aki így ír: „Az Eukarisztia az Egyház szíve.
Áhítata feléje árad. De életereje is onnan származik.”
Borsi Imre Lóránt
plébános

Történelem

Az első magyar király
Géza fejedelem fia, István a keresztény vallás szellemében nevelkedett, s ami
akkor ritkaság volt, nemcsak a kardforgatást tanulta meg, hanem az írástolvasást is. Amint apja örökébe lépett 997-ben, felvette a kapcsolatot Rómával.
Házassága révén pedig rokonságba került Ottó német császárral, mivel II.
Henrik bajor herceg leányát, Gizellát vette feleségül. A nászajándékul küldött
lándzsát Ottótól szívesen fogadta, de a koronáért egyenesen a római pápához
fordult. Igaz apja is a királyi hatalommal uralkodott, István forma szerint is
felvette a királyi címet. Ezt csak a királyi székhelyhez közelebb eső területeken
élők fogadták el, a távolabb eső területeken élők nem ismerték el. Kupa
(Koppány) nemcsak a királyi hatalom ellen lázadt fel, de az új hit ellen is, mert
ebben látta saját függetlenségének veszedelmét .
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Kupa volt az első, aki Somogyból indult meg népével, s amerre elvonult, fellázította a népet, ahol mellé nem
álltak ott pusztított kegyetlenül. A király kénytelen volt saját népe véréből való vér ellen harcba szállnia.
Történelmünkben ez az első eset, hogy magyar magyarnak ontja vérét. Az ütközet Veszprém mellett volt. Kupa elesik a
csatában, holttestét négy darabba vágták, négy város kapujába szegezték ki. Vitézeinek egy része keresztény lett, a többi
rabszolgaságra jutott.
A pogány sereg leverése után István hivatalosan is felvette a királyi címet. Ez az ezredik évben történt. A
következő év tavaszán Asztrikot, a későbbi bécsi érseket követségbe küldte II. Szilveszter pápához, hogy megkapja a
pápától az egyházi törvények értelmében nélkülözhetetlen felhatalmazást az egyház szervezésére. A felhatalmazást
megadta a pápa, sőt koronát is küldött neki. Az ezredik év augusztus 17-e volt az a nevezetes nap nemzetünk életében,
amikor az esztergomi érsek nagy ünnepségek közepette István fejére tette a szent koronát. Ezzel Magyarország belépett a
keresztény országok közé. Esztergomot, kedves szülővárosát tette meg érseki székhellyé, ez lett a királyi székhely is
egyben.
A királyi hatalom és nem a keresztény hit által lázadt fel az erdélyi Gyula. A lázadást leverte nagyobb vérontás
nélkül. Keán, az erdélyi gyula lengyel földre menekült, családja fogságba esett, de István szabadon bocsátotta őket.
Megszüntette Erdélyben is a törzsszerkezetet, itt is megalapította a vármegyei intézményt, ezzel Erdély is Kolozsvárig
királyi hatalma alá került.
Sokkal nehezebb feladat volt az Ajtonnyal való leszámolás. Ajtony bár felvette a görög hitet, nem volt igazi
keresztény: hét feleséget tartott. Maros várában lakott és a Tisza mentén számtalan lova, sok marhája, s ezenkívül
majorjai és udvarházai voltak. Királyként viselkedett a királlyal szemben.Metette azt is, hogy megállította a király sóját a
Maroson és vámot szedett. Övé volt a Körös folyótól az erdélyi bércekig, Bodrogig és Szörényig a föld. A legenda szerint
több fegyverese volt, mint a királynak. Veszedelmességét még az is növelte, hogy háta mögött állt a görög császár, aki a
bolgárok leverésével szomszédja lett Magyarországnak, s így tartani lehetett attól, hogy a görög császár Ajtony
segítségével megveti lábát a magyar földön. Az Ajtony elleni sereget Csanád vezette. Éjnek idején lepte meg Csanád
Ajtonyt, Török-Kanizsa mellett átkelve a Tiszán. A vitézül harcoló Ajtonynak is az lett a sorsa, mint Kupának. Népe
meghódolt, Marosvárból pedig Csanádvár lett.
Ajtony legyőzésével István egész Magyarország királyának nevezhette magát, de jelentette a nyugati egyháznak a
keleti egyházon való győzelmét is a magyar állam területén.
Idejét az új rend megszilárdítása foglalta le. Nem gondolt külső terjeszkedésre, de országa épségét, függetlenségét
féltékeny gonddal őrizte és védte meg.
A német császárság hűbéressé akarta tenni Magyarországot, s II. Konrád német császár személyesen vezetett
hadat a magyar földre. 1030-ban tört be, ellenállás nélkül el is jutott Rábáig, de onnan visszafordult, mert mire eddig
jutott kimerült serege a sok éhezésben.Amint Konrád megfordult, a magyar hadak hátból támadták, s kiverték őket az
országból. Ezzel még nem elégedtek meg, megszállták Bécset és vidékét. A császár, aki nemrég még Magyarország
meghódításáról ábrándozott, megalázó békére kényszerült. A császár a fiát küldte Istvánhoz békekövetségbe, mely
békének nagy ára volt: 30-40 négy szögmérföld területet adott a császár Istvánnak. Így tehát nemcsak megvédte az
országa határát és függetlenségét, hanem még növelete is országa területét.
Kétszeresen korszakalkotó István uralkodása: szilárd alapjait vetette meg a keresztény egyháznak bizosítva ezzel
a magyar nép megmaradását a keresztény világban.
1038. aug. 20 –án mehalt István király. Utolsó évei szomorúan teltek, megváltás volt számára a halál. Neki
megváltás, az országnak gyász és siralom.Öt fia volt, ezek közül csak Imre érte meg a férfikort. Apjának szemefénye,
büszkesége és országának reménysége. A leendő királyt látták benne, de a huszonöt éves, művelt lelkű, daliás ifjút
vadászat közben egy vadkan megölte.
Gyászba borult a király, gyászba borult az egész ország. Az apa lelkét megrendítette a szörnyű csapás. Nemcsak
fiát vesztette el, henem méltó utódját, nagy műveinek folytatóját. A kérdés az, hogy István halála után ki lesz a magyarok
királya? István Vazulnak szánta a koronát, de a királyné és az udvar idegen része a velencei Pétert akarta. Péter, István
nővérének volt a fia, aki a király udvarában élt. Két párt dolgozott az udvarban: magyar és idegen párt. Cselszövéseikkel
keserítették István amúgy is szomorú életét. Az idegen párt, hogy célhoz jusson, Vazul szemét kiszúratta. Magát a királyt
sem kímélték, alvás közben meg akarták gyilkolni. A tett pillanatában az orgyilkos kezéből kiesett a tőr, s a felébredt
király elé borulva kért kegyelmet. A nagylelkű, a szent életű király megbocsátott.
Az akadályok elhárultával végülis a női ágon Árpádházi Péter lett a trón örököse. Az a Péter, aki nem csak idegen
a magyaroknak, de gyűlölte is azokat.
Lejegyezte: Varga József
ny. tanító
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Természetgyógyászat, egészség

Kedvelt gyümölcsünk, a cseresznye

majd hideg vízzel öblitsük ki. Ezután áztassuk be
mosószeres vízbe. A cseresznyefoltos anyagot ne
szappanozzuk, mert akkor lehetetlenné válik a folt
eltávolítása.

A frissesség, a tavasz, az ifjúság jelképe. Nem
véletlen, hogy Japánban a cseresznyevirágzás idején az
egész ország ünnepel. Cseresznyéből mindig az érett és
kemény szemeket válasszuk. Ha lehet, szárral együt
vásároljuk, így könnyen ellenőrizhetjük, mennyire friss
az árú. A jó cseresznye szára kemény és élénkzöld, a
rajta található levelek frissek. Tartósítás nélkül 1 hétig
marad fogyasztható, ám ehhez hűvös helyen kell
tartanunk.
A gyerekek
kedvence, mivel az egyik
legkorábbi gyümölcs. A baj az, hogy romlékony, rövid
életű. Minden része gyógyszer: a húsa, a magva és a
szára is. Tisztító hatását nem csak a vérben, hanem az
emésztő- és kiválasztószervekben is kifejti. Savtartalma
elősegíti a kövek oldását. Magja és nedve a
szívizomzatot erősíti. Önmagában fogyasztva képes
helyreállítani a szervezet egyensúlyát. Lugosító hatása
folytán képes semlegesíteni a vér savasságát. A magvát
széttörve fogyaszthatjuk. Szárából teát készíthetünk,
aminek amellett, hogy igen erős vízhajtó hatása van,
ajánlatos gyomor és tüdőbaj esetén is. A máj és gyomor
működését szabályozó hashajtó, így székrekedésnél
nyugodtan fogyaszthatjuk. Alkalmas terhességi hányás
megakadályozására, alacsony vérnyomás és depresszió
gyógyítására is. Rendszeres fogyasztása enyhíti az
izületi és köszvényes fájdalmakat, sőt csökkenti a
fogszuvasodás veszélyét is. Mivel káliumban igen
gazdag, képes a felesleges víz kihajtására. A magból
sajtolt
olajat
pedig
infarktus
megelőzésére
használhatjuk.
Tarthatunk cseresznye diétát is legalább 2-3 nap.
Így megszabadulhatunk 2-3 kilótól is. A diéta nemcsak
súlycsökkenést idéz elő, hanem megelőzi a köszvény
kialakulását, szabályozza a hormonháztartást és elősegíti
a szervezet tehermentesítését is. Ilyenkor egy nap
folyamán legalább másfél kilogramm cseresznyét és
rengeteg folyadékot kell elfogyasztani, ami lehet
gyógytea vagy ásványvíz. Ez a diéta nem okoz
hiányállapotot és éhségérzetet sem.
A cseresznyét még a szépségápolásban is
felhasználhatjuk a ráncok halványításásra és a bőr
feszesebbé tételére. Pakolásként tesszük az arcra. Illata
vidámmá tesz bennünket.
Ha tartósítani akarjuk a befőző megoldások
helyett választhatjuk a gyorsfagyasztást, mivel így
ásványianyag-tartalma alig sérül. A másik fontos
szempont a tisztítás. Fogyasztás előtt nagyon alaposan
öblítsük le.
Még egyet. A friss cseresznyefoltot azonnal
mossuk ki meleg vízben, a folt nyomtalanul eltűnik. Ha
a foltot nem tudjuk rögtön kimosni, szórjunk rá sót,

Varga Piroska
Ny. tanítónő

Figyeljünk ereink állapotára
Lapunk előző számaiban többször is írtam a
érrendszerrel összefüggő természetes gyógymódokról,
most ismét visszatérek rá. Nem győzöm hangsúlyozni,
mennyire fontos szívünk, ereink karbantartása. Ez azt
jelenti, hogy tennünk kell az érelmeszesedés, a magas
koleszterinszint, a magas vérnyomás megelőzésére, vagy
ha már megvan a baj, akkor a sikeres kezelésre. A sok
mozgás, a helyes étrend nagyon fontos, de nehéz
betartani. Mivel sportra elég kevés
a lehetőség,
nagyszerű mozás a kerti munka. Az idegesség legalább
annyira ártalmas, mint a kalóriás ételek. Az ideges
ember mája előállítja a koleszterint, amely az erekben
lerakódik.
Tehát koleszterincsökkentő teakeverék a
következő:
- 20 dkg. körömvirág, ugyanannyi csalán, útifű
galagonyavirág
keverékéből
egy
evőkanálnyit
leforrázunk 2,5 dl vízzel, 20 percig lefedve hagyjuk,
leszűrjük, naponta kétszer fogyasztjuk. E mellé még
megiszunk külön elkészített mezei zsurló (orsósarok)
teát: 1 evőkanál orsósarkot 15 percig főzünk 1,5 dl
vízben, leszűrjük, hozáöntjük az előző teához. Ez a
teakeverék kihajtja a lerakódásokat.
A fokhagyma áldásos hatását sem szabad
felednünk, legalább három gerezd naponta, lehet
kapszulában is.
Ugyancsak értágító különösen a szív segítője a
petrezselyembor, amelynek elkészítését a semjéniek
nagy része ismeri.
Nyár van, egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget a
tojásból a fehérjét, mert az nem tartalmaz kolesztrint.
Kevés sót használjanak, az ételeket párolják és
ne süssék. Használják ki a nyáradta lehetőségeket, a főtt
kukorica, a paprika, a paradicsom fogyasztását, az
epések hámozzák, ezeket a zöldségeket.
Élvezzük a természetes ízeket, gyűjtsük
szervezetünkben a tartalékot télire.
Jó egészséget kíván minden olvasójának Taar
Erzsébet.
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Mezőgadaság

Halottaink:
Sütő Ilona
élt 74 évet
Holhos Gheorghe
élt 76 évet
Páll István
élt 53 évet
Fórián Teréz
élt 82 évet
Borbély Imre
élt 81 évet
Robotin Sándor
élt 59 évet
Fodor Mária
élt 60 évet
Gasca Maria
élt 70 évet
Fagyal Irma
élt 83 évet
Pál Petru
élt 66 évet
Almási Ilona
élt83 évet
Cozac Zsolt Sándor
élt 27 évet
Czirják Margit
élt 78 évet
Zohori Floare
élt 63 évet
Szilágyi Sándor
élt 88 évet
Szabó László
élt 75 évet
Nyugodjanak békében

Nyári növényvédelem
Mai számunkban növényvédelemről esik
szó, hiszen a növények
szépségükkel,
hatóanyagukkal szolgálhatnak bennünket. Ezeket az
egyszerű növényeket télen a szobában ápolhatjuk,
szinte minden évszakban rendelkezésünkre állnak.
A szobanövények állandóan szem előtt
vannak, ezért rögtön észrevesszük, ha valami baj
van.
Nem kedvelik a huzatot, az erős napfényt és
meg kell tanulni, hogy melyik növény mennyi vizet
kíván. Ha túlöntözzük, igyekezzünk átültetni.
A
vírusfertőzött
növényeket
megsemmisítjük, hogy ne fertőzzenek tovább.
Csaknem minden növényre alkalmazható
baktériumölő permetezőlé, mely készíthető
fokhagymából. Az apróra vágott fokhagymához (15
dkg), 2 kiskanál parafinolaj, 10 dkg szappan. Ehhez
10 l vizet adunk és 24 óráig áztatjuk.
Többször megkeverjük, leszűrjük. Ezzel
permetezzük a növényeket a gombás betegségek
ellen.
Kiválló permetezőlé a mezei zsurló, hazai
neve orsósarok. 1l vízben 10 dkg orsósarkot főzünk,
keverhetünk hozzá vöröshagyma levelét fokhagyma
levét és 10 l vízhez tesszük.
Ilyenkor nyáron tápláló öntözőlevet
készítünk a szobanövényeknek vagy a cserépben
tartott fűszernövényeknek. Ez pedig, nem más, mint
összetört tojáshéjakat egy hétig hideg vízben
áztatjuk és ezzel öntözünk.
A cserepes virágokat megőrizhetjük a
gombafertőzéstől, ha a földjébe egy gerezd
fokhagymát teszünk.
A jácint- és tulipánhagymákat ilyenkor
pihentetjük, ősszel ismét kiültetjük, úgy október
tájékán.
Még érvényes a paradicsommal kapcsolatos
figyelmeztetés: az alsó leveleket szedjük le, ne
érintkezzenek a földdel, mert ezekről indul ki a
fertőzés. A kacsozásról nem írok, mert minden
kertész tudja, hogy a hónaljhajtásokat leszedjük.
A nyár nem jelenti a kerti munkák
befejezését. Ha eljön az ősz betakarítjuk
szorgalmunk gyümölcseit. Az őszi munkálatokkal
kapcsolatban örömmel fogadnánk olvasóink
tapasztalatait. Kérjük írjanak ismereteikről,
próbálkozásaikról, szívesen leközöljük.
Taar László

Házasságot kötöttek:
Balázs Tibor és Balogh Juliánna
Balazsi Sándor József és Ludasz Enikő Tünde
Böszörményi Tomi és Farkas Gyöngyi
Lucan Constantin és Bozga Mária
Bakrau Ádám és Varga Magdolna
Bălţoiu Vasile Dănuţ és Nyerges Mónika
Varga Attila Elek és Bui Zita
Újszülöttek:
Kalaucz Alexandru Gheorghe
Bakró Laura Melánia
Pap Imelda Tímea
Kis Edina Andrea
Uszkai János Kevin
Hodák Richárd
Balog Nikoletta
Munkácsi Anett Henrietta
Gheran Vasile
Szánti Attila Patrik
Truszkai Cristian Alin
Horváth Viktoria
Rézműves Tibor
Dobos Kristian Carol
Cozac Marko Zsolt
Gábor Vivien Renáta
Ursui Sára Katalin
Gratulálunk
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