Jelige:
“A szenvedés a halál hírnöke – mi másnak lehetne hírnöke a boldogság, mint a

föltámadásnak? ”
Karinthy Frigyes
Mit jelent számunkra Jézus Krisztus halála és feltámadása?
„Igazolja az örömhírt : Mennyei Atyánk végtelenül szeret és örök életre hív minket”

Áldott húsvéti ünnepeket kíván
a polgármesteri hivatal és a szerkesztőség.
Újévben is folytatódnak a megkezdett munkálatok
Mint ahogy a Bihari Napló több számában is olvashattuk, a 2006-2007 évek községünk történetében bizton
állíthatom, hogy a legtermékenyebb évek voltak.
Ezt igyekszem folytatni az új évben is. Naponta láthatjuk, hogy szorgalmas munkások dolgoznak az új Művelődési
központban. Halad a munka kívül, belül.
Januárban sikerült modern termopán nyílászárókat felszerelni, s így lehetőséget teremteni a belső munkálatok
végzéséhez. A februári jó idő megengedte, hogy a külső munkálatokhoz is nekilássunk. Modern tehnológiát
alkalmazva hőszigetelő rendszerrel látjuk el a külső falakat és ha az idő engedni fogja, hamarosan elnyeri a végleges
színét.
Biztosan állítom, hogy az Érmellék legmodernebb iskolája után rövidesen elkészül az Érmellék legmodernebb
Művelődési központja. Ha kész lesz helyet kap benne minden amire szükség van egy fejlődés útjain lévő
közösségnek. Lesz benne a követelményeknek megfelelő színpad valamint nézőtér, hogy legyen hol felléphessenek a
lelkes néptáncosaink és mi érsemjéni polgárok büszkén ülhessünk a nézőtéren, hogy örüljünk a majdani
előadásoknak és annak, hogy egyáltalán ami megvalósult az a mi közös érdemünk.
A tetőtérben kap majd helyet a községi könyvtár, valamint a gyönyörű tágas olvasóterem, ami teleház
funkcióval is rendelkezni fog.
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Az alagsorban lesz egy minden követelménynek megfelelő konyha és hozzá tartozó kiszolgáló helyiség,
reményeink szerint a legmodernebb konyhai felszerelésekkel ellátva, valamint rendelkezésre fog állni egy különböző
rendezvényeknek helyet adó terem.
Biztosan állítom az olvasónak, hogy ettől különbet nem tudott volna senki elképzelni ebbe a mi kis falunkba,
mint amikor az évtizedeken keresztül idegenek irányította községi vezetést mi magunk, érsemjéniek, vettük a
kezünkbe.
Egy néhány lépéssel odébb azt is láthatjuk, hogy a múlt rendszernek a nehézségekkel felépített
torzszüleményeit is sikerült teljesen felújítani, és óvodás gyerekeinknek igazi otthonos óvodát kialakítani. Az
óvodában is úgy, mint a nemrég elkészült iskolában szeretném, ha minden a legjobban és a kor követelményeinek
megfelelően készülne el. Aki nyomon követi a munkálatokat láthatja, hogy teljesen felépült a tető, modern
nyílászárókat kapott az épület, hőszigeteléssel lesz ellátva, saját központi fűtéssel fog rendelkezni, valamint teljesen
felújul minden helyiség belsőleg is.
De nem csak a községközpontban folynak a munkálatok, épül az Újsemjéni vízhálózat, rövidesen jó minőségű
ivóvízzel fogja ellátni a kis település lakóit.
Ugyancsak folytatódik az érseléndi vízhálózat kiépítése, valamint napokon belül hozzákezdenek az érseléndi
iskola felújításához.
Rövidesen meg fog újulni a községközpont kis parkja, igazi európai település arculatot teremtve szeretett
községünknek.
Mint az írásom elején állítottam, hogy legtermékenyebb években járunk, biztosan állíthatom, hogy kemény
csapatmunkával lehetett csak megvalósítani mindazt, amit nagyon sok környező és határon túli település is irigyel
tőlünk. Ezek mind a saját megvalósításaink, amit senki el nem fog venni tőlünk, még ellenfeleink, irigyeink sem.
Szeretném ha minden érsemjéni sajátjának érezné a megvalósításokat és büszke lenne rá, hogy ebbe a
közösségbe tartozik.
Balázsi József
polgármester

Önkormányzati figyelő
igazolni, mert ebben az esetben nem jogosultak
tovább az illető gyerek után a pótlékra.
● Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
helyi adók és illetékek befizetésének első
határideje március 31. Az 50 lej alatti adókat a
jelzett időpontig egyösszegben kell kifizetni,
különben kamat alá esik. Amennyiben március
31-ig
kiegyenlítik az egész évi adót 5%
kedvezményben részesülnek.

● Kérjük a gazdaságok képviselőit
(nagykorú személy), hogy az adóbevalláshoz
jelenjenek meg a helyi Polgármesteri Hivatalnál.
Az alábbiakban felsorolt iratokat hozzák
magukkal:
- A gazdaság vagy család
összetételét igazoló iratok (személyigazolvány,
keresztlevél, házassági );
- A földterületek tulajdonát
igazoló iratok (tulajdonlap, telekkönyv, adásvételi szerződés, stb.) valamint bérleti szerződés
abban az esetben ha a terület bérbe van adva.
● A szociális juttatásokban részesülők
(szociális segély, gyerekpénz pótlék) kötelesek
háromhavonta
új
jövedelemigazolásokkal
(igazolás a fizetésről, nyugdíjszelvény) valamint
az iskolás korú gyerekek esetén
iskolai
igazolásokkal kiegészíteni a dossziéjukat. Abban
az esetben, ha a gyerek nem folytatja tovább a
tanulmányait, a szülők kötelesek ezt jelenteni és

Ezúton is kérünk minden lakost,
amennyiben adóhátraléka van, próbálja a
lehető legrövidebb időn belül rendezni
tartozását.

Érsemjén Község
Polgármesteri Hivatala
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Nyertes pályázatainkról
Két nyertes pályázatunkról számolunk be, melyek a 2007-es év második felében kerültek
elbírálásra. Sikerességüket nem közöltük az elmúlt év során, hisz jobbnak láttuk, ha az elszámolások
befejeztével hozzuk olvasóink tudomására.
Az egyik ezek közül a budapesti székhelyű Szülőföld Alap - Önkormányzati Együttműködési,
Informatika, Média
Kollégiumának kiírt pályázatain belül, melyben
Érsemjén Önkormányzata
eszközbeszerzési támogatást igényelt falunapi programjai, valamint
kulturális rendezvényei
lebonyolításához. Községünk 1.000.000 Ft értékű anyagi támogatást kapott hang- és fénytechnikai
felszerelések beszerzésére. A megvásárolt technikai eszközök a helyi kulturház leltárába kerültek és a
jövőben gondoskodunk ezek teljes mértékű kihasználtságáról is.
Másik nyertes pályázatunk anyagi értéke nem éri el az előbbi nagyságát, viszont eszmei értéke is
van. A kolozsvári székhelyű Eurotrans Alapítvány – Kulturális Szaktestülete által kiírt pályázatban 1500
Ron értékű anyagi támogatásban részesült az érsemjéni „Ezüstperje” néptánccsoport, működési költségeinek
finanszírozására. A kapott összeget megpótolva a helyi Önkormányzat támogatásával, sikerült 8 darab női
mezőségi viseletet készíttetnünk, melyek szintén a helyi kulturház leltári tárgyaiként szerepelnek.
Sütő Szabolcs kulturfelelős

A kicsikre is gondoltunk: néhány szó az „Infótörpék” programról.
otthon megtudhatja, milyen könyveket olvashat,
anélkül, hogy a székéből felállna!
A számítógépek megérkezésének és a
projekt megkezdésének várható időpontja 2008
márciusának második fele. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Felhívás!

2007
decemberében
a
bukaresti
székhelyű „Irex” alapítvány pályázatot írt ki
könyvtárak részére olyan tevékenységek
megszervezésére, amely a helyi közösség
kulturális előremenetelét szolgálják. Erre a
felhívásra az Érsemjéni Községi könyvtár az
„Infótörpék” (Infopitici) nevű
projekttel
válaszolt. A projekt országos szinten első
helyezést ért el, lényege, hogy az érsemjéni IV.
osztályos tanulók illetve néhány önkéntes
felnőtt, akik később hozzájárulnak a projekt
megvalósításához, ingyenes számítógépkezelői
képzést kapnak. A képzéshez szükséges
számítógépeket az „Irex” alapítvány biztosítja
(négy darab új Pentuim IV-es számítógép), míg a
képzést biztosító személyeket Érsemjén Község
Polgármesteri Hivatala bocsájtja az ügy
szolgálatába.
Ezen felül a számítógépek, amelyek
internet kapcsolattal is rendelkezni fognak, a
könyvtár látogatói számára is hozzáférhetőek
lesznek dokumentációs célokra, illetve rajtuk
keresztül elérhető lesz a könyvtár teljes
állománya, digitális formátumban. Ez azért
fontos, mert az olvasó, akár a könyvtárban, akár

Az Érsemjéni Közösségi Infópont
INGYENES számítógépkezelői tanfolyamot
hírdet a felnőtt lakosság (18 évet betöltöttek)
részére. A részvételi feltételek igen kedvezőek,
hiszen a résztvenni szándékozóknak mindössze
4-5 személyt kell keresni, akik hasonló
számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Ha
ez sikerült, fel kell keresni az Infópont
székhelyét (Érsemjén, 50. szám, az Emlékház
épülete), ott jelezni a részvételi szándékot, illetve
megbeszélni, milyen ismereteket szeretnének a
leginkább
megszerezni
(például
szövegszerkesztés, vagy inkább az internet
használata). Ha ez megtörtént már csak két dolog
szükséges: rögzíteni a találkozók dátumait és
időpontját és nem utolsó sorban ELJÁRNI a
képzés minden egyes találkozójára.
Csorba Sándor és Csorba Katinka
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Hírek, tudósítások az iskolából
Egy fél év telt el az idei iskolai évből. Központi sugallatra megnőtt az órákon kívüli tevékenységek
értéke. Ez a felfogás egyrészt helyes, mert kitágítja a gyermek előtt a világot, kapcsolatokat teremt,
sokoldalúbbá teszi a tanulót. Árnyoldala is van, hiszen az időtényező meghatározó. Az iskolai órákra való
felkészülés idejét megrövidíti, azonkívül bizonyos túlterheléssel is jár. Persze hozzáértő személyek állítják,
hogy a gondolkodás nem káros az egészségre.
Nos, a második félév is bővelkedik ezekben a versenyszerű tevékenységekben.
Február hónapban megrendezték a magyar tantárgy verseny körzeti, majd megyei szakaszát. Négy
tanuló jutott el a megyéhez: Ádám Fanni, Szűcs Emese, Szabó József és Perényi Nóra. A megyei
megmérettetésen Ádám Fanni hozta a szokásos formáját, 9-en felüli eredményt ért el.
Az ötödikesek számára rendezték a Bendegúz nyelvhelyességi vetélkedőt, ahol a résztvevők
emléklappal, apró ajándékkal gazdagodtak.
A lelkes társaság tagjai: Balazsi Beáta, Demián Erzsébet, Tóth Kinga, Ványi Miklós, Winkler Csilla.
Az eredményhirdetés még nem történt meg.
Nagy számú tanuló vett részt a “Zrínyi”matematika versenyen, amelynek eredménye szintén később
derül ki.
Ezekben a napokban zajlik a Kenguru verseny, a reál tantárgyakból. A megérkező anyagból a
tanulók választhatnak tetszésük szerint matematika, fizika, vagy kémia tudásuk alapján.
Ezek az agytágító tevékenységek, de ezek mellett ünnepi előkészületek is folynak.
Az ünnepségek sorát a farsang indította. Jelmezes bál hozta izgalomba az iskola népét. Ötletesnél
ötletesebb jelmezek vonultak fel a zsűri előtt.
Több első, második, harmadik díj gazdagította a jelmezek viselőit. Szívfájdalomra senkinek sem volt
oka, mert az édességtől mindenki gyomorrontást kaphatott.
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Nők napján minden nőnemű lény egy-egy szál virágot vegyen át a férfitársaságtól.
Március 15-ét szokás szerint a Kazinczy szobor előtt ünnepeljük szavalatokkal, kórusművekkel és
néptánccal.
Húsvét harmadnapján kölniillattól terhes a levegő, pirostojás és apró ajándékok cserélnek gazdát az
iskolában. Azután ismét komolyra fordítjuk a szót, mert következnek a egységes félévi dolgozatok a VII. és
VIII. osztályosok számára. Sok sikert kívánunk nekik!
Taar Erzsébet

Milyen gyermeket neveljünk?
Most vannak a beiratkozások az első osztályba – olvasom az újságból . Ezért jutottak eszembe a
következő gondolatok.
Természetesen minden szülő azt szeretné, hogy az ő gyermeke legyen a legokosabb és a
legügyesebb. De nem biztos, hogy a kicsiknek egyre korábban kell idegen nyelvet tanulni vagy bonyolult
mozgásformákat elsajátítaniuk.
A gyerekek sokáig abból táplálkoznak, amit az első három évben megtanulnak. Agyuk ilyenkor
olyan mint a szivacs. Készek befogadni a előttük kitárulkozó mindenséget. A szülő ehhez próbál segítséget
adni. Értéket viszont csak úgy tud adni, ha tisztában van vele, mi a jó gyermekének. A neveléssel
kapcsolatban egymásnak ellentmondó kijelentéseket lehet hallani. Mondják, a legelső évben dől el a
gyermek sorsa. Olvashatunk képességfejlesztő játszóházakról, baba-mama tornáról, babaúszásról, kreatív
foglalkozásokról. A szülőben fel is vetődik a kérdés, valóban ez a járható út? Biztosan jó ez a gyereknek,
még ha játékos formában történik is? Előfordul, hogy egy–egy gyermek már az elején lemarad, ha a szülő
nem bírja anyagilag. A kicsinek szüleire, szeretetre, nyugalomra, sok-sok figyelemre van leginkább
szüksége.
A nyelvoktatás három-négy éves kor előtt többnyire csak össezavarja őket. Más a helyzet a kétnyelvű szülők
esetében, mint amikor idegen nyelvre akarjuk tanítani a gyermeket. Habár még ott is tapsztalható, hogy
egyik nyelvet sem sajátítja el elfogadhatóan. Nagyon sok óvodában lehet idegen nyelvet tanulni, ekkor
ajánlatos a nevelő véleményét kikérni. A gyermek, ha anyanyelvén is alig szólal meg, semmi értelme
elbizonytalanítani. Ráadásul, ha egy szó rosszul rögzül, azt később nehéz lesz kijavítani.
Ezenkívül hajlamosak vagyunk saját álmainkat gyermekeinkben megvalósítani. Beíratjuk tornára,
miközben a rajzolás jobban érdekli. Zongoraórára járatjuk még akkor is, ha egyáltalán nem érdekli.
Természetesen felelősek vagyunk érte, de ez abban nyílvánuljon meg, hogy mutassuk meg a lehetőségeket,
vegyük észre mi az, ami iránt a leginkább érdeklődik, szem előtt tartva , hogy számára legfontosabb a játék,
a játszás.
Hatéves korára éppen elég, ha iskolaérett. Tudjon önállóan kezet mosni, mosdóba menni, bepakolni
a táskájába, cipőfűzőjét megkötni. Túlterhelten sérülhet és ha túl nagy elvárásaink vannak, nő a
kudarcélménye. Már az sem vonzza, amiben egyébként addig örömét lelte.
Ne féljünk tehát! Nem baj , ha később kezd el járni, beszélni, rajzolni, verset mondani, mint az átlag.
Ha elég figyelmet szentelünk rá és megtantjuk neki mindazokat a mondókákat, verseket, dalokat, amelyeket
mi is ismerünk, nem csak ugyanolyan okos lesz, mint társai, hanem, kialakul benne az a bizalom, amely
elengedhetetlen a későbbi őszinte beszélgetésekhez. Ha sikerült ezt megteremtenünk, később minden
élethelyzetben segíteni tudunk gyermekünknek. Ezen érdemes elgondolkodni minden szülőnek.
Varga Piroska
ny. tanítónő
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Március 8 - Nőnap
Nem tartozik a népi hagyományok közé.
A szocializmus éveiben terjedt el,
hivatalos ideológiai ösztönzésre, mintegy
kárpótlásként a nők számára, akik a férfiakkal
vetekedő munkára kényszerültek az egyenjogúság
égisze alatt.
Az egykori ideológia idejétmúlttá vált, de
az egyenjogúság maradt, s a nőnek is dolgoznia
kell a család fenntartása érdekében.
Mindez nem változtat azon a tényen, hogy
megünnepeljük, mert, jólesik a nőknek, hogy

legalább egyetlen nap az évben felfigyelnek rájuk,
kedveskednek nekik legalább egy szál virággal.
Lassan hagyománnyá válik ez a nap, és ez jó.
Sokszor halljuk a reklámban:”nőnek lenni jó”. Ha
máskor nem, ezen a napon így igaz.
Jó volna fokozni ezt, erre hívni fel a
férfikollégák figyelmét. Ezen a napon legyenek
nagyon udvariasak, kedvesek, segítőkészek,
bókoljanak egy szál virággal kicsi és nagy, fiatal
és öreg nőnemű ismerőseiknek. Egyetlen napon
legalább uralkodjon egyetértés a világban.
Taar Erzsébet

Március 15 – a szabadság napja
Március, böjtmás hava
mozgalmas, érdekes hónap,
amikor a természet életre kel,
és az embereket is az
újrakezdés öröme hajtja.
Harcias hónap is, a
római
mitológia
szerint
védnöke Mars, a háború, a
harc istene. A hadisten csillaga
őrködik felette. Talán nem
véletlen, hogy
a magyar
szabadság
ébredésének
a
hónapja. Emlékezzünk az
1848-as év legdicsőbb napjára,
március 15-re. Nem áll
szándékomban
történelmet
írni, mert nagyon sokszor,
nagyon
sok
könyvben,
újságban
találkozunk
a
szabadságharc történetével.
Mégis elkerülhetetlen,
hogy emlékezzünk a márciusi
ifjakra, akik között ott volt
Petőfi, Jókai, Vajda János. Ők

és társaik fogalmazták meg 12
pontban a nép követeléseit.
Mint értelmiségi ifjak jól
tudták, hogy a sajtószabadság
a legfontosabb, mert
a
szabadon
szálló
szó
mindenkihez
eljut,
reménységet ébreszt, biztat,
felvilágosít.
Petőfi mondja ki a
döntő szót “Talpra magyar , hí
a haza”
A
haza
szavára
tömegek indultak, ifjak és
vének, mindenki hozzájárult a
haza asztalához, ki mivel
tudott, ki harcolt, ki vagyonát
adta,
ki
rejtegette
a
menekülőket.
Igaz
elbukott
a
szabadságharc,
de
megváltoztatta Európát, új
szelek fújtak a szabadság
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eszméje
megállíthatatlanul
előretört.
És azóta is sokszor
megpróbálták
elnyomni,
elpusztítani, de mindannyiszor
felemeli fejét, újraéleszti az
érte kiontott vér.
Milyen
elérhetetlen
álom, hogy ember ne lenne
embernek farkasa, tiszteletben
tartanák egymás jogait, nem az
erőszak, és a vér lenne a
szülőanyja az annyira vágyott
szabadságnak.
Az
1848-49-es
forradalom és szabadságharc a
magyar
nemzet
számára
felállította
a
nemzeti
függetlenség
és
politikai
demokrácia európai mércéjét.
A későbbi politikai
hatalmak birtokosai nem vitték
közelebb a népet az 1848-as
eseményekhez.
Nem

Érsemjéni Hírmondó
beszélhetünk
nemzeti
függetlenségről, amikor a XX.
század nagy része orosz
uralom alatt telt el.
1848. március 15-én
Petőfi és társai azzal a
boldogító tudattal léphettek

utcára,
hogy
forradalmi
lendületük megnyitotta az
utat a nemzeti függtlenség és
polgári átalakulás előtt. A XX.
század ismét rabságot hozott,
de az eszme, a szabadság
eszméje ott zöldül a hó alatt.

Friss hajtásai feltörnek, napra
vágynak. Reméljük az áldott
nap megérleli, erős növénnyé
neveli számunkra.
Taar Erzsébet

Szeretettel várunk minden ünnepelni vágyó lakost március 14-én
(pénteken) 14–órától, az érsemjéni Kazinczy parkban, ahol megtekinthetik a
”Kazinczy Ferenc” Általános Iskola tanulói és a “Ezüstperje” néptánccsoport
ünnepi műsorát.

A nagyböjt története
Legelőször a nagypénteki és nagyszombati böjt jelenik meg, azután a buzgóbbak böjttel gyászolják
meg azt a negyven órát, amelyet az Üdvözítő a sírban töltött. A 3-ik században már egy hétig tart a húsvét
előtt a böjt, sőt sokan a Hyppolitus szobor talapzatán olvasható rendelkezésből: - szakíttassék meg a
böjtölés, ha vasárnap esik közbe – azt következtetik, hogy Rómában ekkor már hosszabb ideig tartott a böjt.
A 4-ik században azután, már az akkor ismert világ minden helyéről akadnak tanúk a 40 napos böjt mellett,
amiből tehát arra lehet következtetni, hogy ennek eredete a 3-ik század második felére nyúlhat vissza.
Több ószövetségi előkép, Mózes és Illés után különösen az Úr példája bírhatta rá a híveket, hogy a
húsvét előtti böjtöt ők is 40 napra bővítsék ki. A 4-ik században lett ez általánossá. Ugyanekkor azonban
helyenként más és más felfogás érvényesült a böjt kezdetét illetőleg. Nyugaton általában csak a
vasárnapokat számították le, mint amikor nem böjtöltek, míg a keletiek szombaton és vasárnap nem
böjtöltek - azért a böjtölést előbb kezdték. Különbséget okozott az is, hogy itt néhol a nagyhetet sem
számították a nagyböjthöz, ami ismét a böjt kezdetének a kitolódását eredményezte. Így lett nyugaton 6,
keleten pedig 7, néhol pedig 8 hetes a böjtölés.
A 2-ik században már szigorú böjttel találkozunk. Xerophagiának nevezték azt, és kenyéren, són,
száraz főzeléken meg vízen kívül semmi egyebet nem vettek magukhoz. Nagyhéten csak kenyér és só volt a
régi keresztények tápláléka. Eucheria zarándoknő leírja, hogy Jeruzsálemben a nagyböjti szombatokon azért
volt korábban a szentmise, hogy az áldozás után a heti böjtölők hamarabb ehessenek. Voltak, akik a heti
böjtölést megszakították csütörtökön egy étkezéssel, mások kétnapos böjtöt tartottak, ismét mások napjában
csak egyszer ettek akkor is csak lisztből és vízből készült eledelt. És mindezt önként tették.
Idők folyamán ez a szigorúság mind inkább enyhült, de azért a naponként csak egyszer való jóllakás,
zsírtól és egyéb állati termékektől való tartózkodás sokáig fennmaradt. A 14-ik században megengedték az
esti étkezést és később a reggelit is. Környékünkön az 1635-ik évi jászói zsinat óta szabad nagyböjti
napokon tejes, vajas és tojásos ételeket enni. A hústól és a zsírtól való tartózkodás, pedig napjainkig
fennmaradt. Azonban a legfontosabb volt ebben az időszakban a bűnök kerülése, amit 1629-ben tartott
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nagyszombati zsinat is a hívek lelkére köt. Éppen ezért tilosak voltak nagyböjt alatt a színjátékok, nyilvános
táncmulatságok, pereskedések, bírói tárgyalások, testi büntetések és a harcok is.
Napjainkban a böjti és bűnbánati fegyelem a következőket írja elő: az év péntekjei bűnbánati napok,
Jézus halálának az emlékezetére. A bűnbánat gyakorlatai: imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt.
Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a hústól való megtartóztatás betöltött 14-ik évtől
kezdve. A többi pénteken ehelyett a segítő szeretet és a bűnbánat egyéb cselekedeteivel is eleget tehetünk
bűnbánati kötelezettségeinknek. Szigorú böjt csak kétszer van hamvazószerdán és nagypénteken, amikor
húst nem ehetünk, és csak egyszer lakhatunk jól. A szigorú böjti előírás betöltött 21 évtől megkezdett 60
éves korig tart.

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
A neves olasz rendezőnek, Zeffirelinek
Jézus életéről szóló filmjében van egy szép és
tanulságos jelenet. Húsvét reggelén a főtanács
küldöttsége is felkeresi Jézus üres sírját. Közöttük
van Zéra, az a férfi, aki egyetértett Jézus
elítélésével. Megállnak a sír előtt, nézik az
összehajtogatott halotti leplet és Zéra töri meg a
félelmetes csendet. Ezt mondja, csak ezt: Most
kezdődik!
Igen, most kezdődik Krisztus földi élete
igazán. Nagypénteken balga módon azt gondolták
ellenségei, hogy kereszthalálával, lepecsételt
sírjával pontot tettek életére. Most azonban
kiderült, Istent kínozták ebben az emberben, aki
feltámadt, megdicsőült és a halhatatlanság
fényességébe öltözött. Így indul el az emberi
történelem rögös útján, most kezdődik új élete
Egyházában, gyarló és szent követőiben.
A feltámadás legtöbb ember számára a
földi élet végét jelentő halál utáni testben történő
feltámadást jelenti. A keresztény tanításban
mindenképpen Jézus feltámadásához kötődik ez a
tanítás. Annak ellenére, hogy az Ószövetségben is
találhatunk homályos utalásokat a halál utáni
életre, sőt Illés és Elizeus végrehajtott un.
feltámadási csodákat, mégsem alakult ki a
feltámadás hite, legfeljebb az a tény volt világos
az ószövetségi gondolkodók előtt, hogy az Isten
ura az életnek és a halálnak, sőt az alvilágnak is.
Jézus életében vallotta a feltámadás tanát,
annak ellenére, hogy a szadduceusok konfliktusba
kerültek vele emiatt a tétele miatt. János
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evangéliumában Jézus tanítja, hogy a halottak az
„utolsó napon” fel fognak támadni, sőt ennél
tovább is megy amikor ezt a nehezen értelmezhető
kijelentést teszi, „én vagyok a feltámadás és az
élet”. Ennek a kijelentésnek a fontosságát csak
Jézus feltámadása után értették meg tanítványai.
Jézus halálát leíró elbeszélés a passió
történet
kisebb
módosításokban
meglepő
hasonlóságot mutat mind a négy evangéliumban.
Jézus életéről szóló történetnek ez a részlete a
leginkább
dokumentált,
legtöbb
helynév,
azonosítható szereplő és időpont ebben a leírásban
szerepel. Világos, hogy Jézus Pilátus ítélete
alapján kereszthalált szenvedett és a történet
aprólékosan dokumentálja Jézus valóságos
halálát. A katona lándzsával átdöfte oldalát,
átszúrta a szívét és onnan vér és víz folyt ki. Jézus
ilyen alapos kivégzési eljárás után nem lehetett
tetszhalott.
Magát a feltámadás pillanatát az
evangéliumok nem írják le hasonló pontossággal,
mint a szenvedéstörténetet. Jézus feltámadásának
tárgyi bizonyítéka az üres sír. Nincs test és a
halotti leplekből a szemtanúk arra következtetnek,
hogy Jézus feltámadt. Az első szemtanúk az
asszonyok, akiknek mindenki elhiszi, hogy Jézus
feltámadt, csak a közvetlen tanítványok nem
akarnak nekik hinni. Amikor azonban a sírhoz
mennek mindent úgy találnak, ahogyan az
asszonyok elmondták nekik. Ezután különböző
időben és helyen a tanítványok átélik a feltámadt
Jézussal való találkozást. Ennek a Jézusnak
valóságos teste van, hiszen velük együtt eszik,
mégis nem köti, sem az idő, sem a tér. Megjelenik

Érsemjéni Hírmondó
zárt ajtókon, váratlanul megjelenik valahol, majd
eltűnik. Akik korábban ismerték azok felismerik,
annak ellenére, hogy első pillanatban nem tudják
azonosítani.
Ez a feltámadt Jézussal való találkozás
megfordítja a letargikus és reményvesztett
tanítványok hangulatát, lelkesen hirdetik, hogy
Jézus feltámadt, mi is fel fogunk támadni. A
húsvéti üzenet központi tartalma Jézus
feltámadása. Ez az élmény minden félelmet
felold, minden korábbi kételyükre választ ad, és a
tanítványok missziójának mozgatója. Erről
tanúskodnak, annak ellenére, hogy zsidó és
pogány hallgatóságuk, hol oktalanságnak, hol
botránynak minősíti állításukat.
A kételyek ma is hasonlók. Hamarabb
tudják elfogadni az emberek, hogy Jézus lelke
feltámadt és a lelkünk feltámad, annak ellenére,

hogy a testünk meghalt, mind azt, hogy testestül
lelkestül feltámadunk. Pedig erről szól a
keresztény tanítás. Igaz a feltámadt test nem
egészen azonos a földi testtel, tegyük hozzá hála
Istennek, mivel akkor a betegségeket és a testi
fogyatékosságokat örök életen keresztül kellene
hordoznunk, a feltámadt testről pedig semmilyen
fogyatékosságot nem állít a Szentírás, nem
közölnek a teológusok.
Nézzük meg ifjú és legszebb
fényképeinkket és tiszta szívvel fantáziáljunk csak
a feltámadásról, mert Jézus húsvéti örömhírének
ez a tárgya, minden betegség, és halál
tapasztalatával szembe állítja, örök életre vagyunk
teremtve, testestől-lelkestől.
Ft. Borsi I. Lóránt, plébános

Húsvéti Óda
Jertek, igyunk azon új folyamból!
Nem kiaszott sivatag "csuda kútja":
életadó Forrás ez! örökre csobog-foly:
Úrnak a sírjából fakad, itt ránk jutva.

Mind a világra világít a fénye.
Föld ragyog és ami föld alatt van!
Mind a Teremtés ünnepel égi fénybe'
Támada Krisztus föl, ki teremté hajdan!

Tegnapon én Veled élni szűntem.
Újra kelőn Veled él, ki meghal!
Tegnap együtt: a Sírodba dűltem.
Most egekig magasítsz magaddal!
(Damaszkuszi Szent János)

Református élet
Egyházi életünkben minden év kezdetén nagy kegyelmi ajándékot jelent az egyetemes imahét
megrendezése. Ebben az évben éppen száz éves fennállását ünnepli a keresztyénség egységéért elindított
Imahét. Az első imahetet 1908-ban rendezték meg az amerikai egyesült államokbeli Graymoorban. Az
imahét megszervezését Paul Wattson anglikán lelkipásztor kezdeményezte, úgy választva meg a dátumot,
hogy egybeessen Péter apostol székfoglalásával és Pál apostol megtérése ünnepével.
2008-ban az imahét vezérfonala Pál apostolnak a Thesszalonikabeliekhez irott első levele 5-ik
részének 17 versében olvasható, ahol így szól az apostol az ott élő keresztyénekhez: Szüntelen
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imádkozzatok. A napi áhitatok előkészítését ez alkalommal egy egyesült államokbeli ökumenikus csoportra
bízták a szervezők. Az imahét célja nem más mint az, hogy segítsen a több mint kétmilliárd, különböző
felekezetekhez tartozó keresztyéneknek megélni a Krisztusban kapott keresztyén egység lehetőségét.
Erdélyi magyar református keresztyénekként fontosnak tartjuk, hogy az egyetemes imahét keretében együtt
fokászkodhatunk Isten hajlékában az itt élő más felekezethez tartozó keresztyén testvéreinkkel.
Ebben az esztendőben egyházunkban február 18-24 között tartottuk meg imahetünket. Estéről estére
más és más gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten szent igéjét templomunkban. A vasárnapi imaheti
bevezető után hétfő este Szabó Sándor, irinyi lelkipásztor igehirdetését hallgathattuk meg. Kedden este Uri
Imre jankafalvi lelkipásztor testvérünk szolgált. Szerda este Simon István adonyi lelkipásztor hirdette Isten
szent igéjét. Csütörtök este Borsi Lóránt érsemjéni római katolikus plébános volt az igehirdető. Péntek este
Piskoltról érkezett hozzánk Csáki József Gedeon lelkipásztor testvérünk. A szombat esti alkalmunk
igencsak ünnepélyesen alakult. Két magyarországi lelkészt is meghallgathattunk. Mohácsi László a
Debrecen-józsai gyülekezetből érkezett hozzánk, míg Vladár Sándor a Debrecen és Nyíregyháza között
található Újfehértóról. Lelkész testvéreink mellett egy kis alkalmi énekker is meglátogatta gyülekezetünket.
Az imahét zárónapján Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztor szolgált gyülekezetünkben, hálát adva az imahét
áldásaiért és kérve Isten kegyelmét további életünkre és jövendőnkre.
A lelkipásztorok alkalmazkodtak az ezévi igehirdertési tervhez. Igy napról-napra más és más
dolgokért imádkozhattunk: imádkoztunk egyedül csak Istenben bízva, imádkoztunk a szivek megtéréséért,
az igazságért, megbékélt szívvel kitartóan, azért a kegyelemért, hogy együtt munkálkodhassunk Istennel, az
életünkhöz szükséges dolgokért és végül azért, hogy mindenkor egyek lehessünk reménységben.
Hisszük, hogy az imaheti alkalmak áldott lehetőségeket jelentettek minden Istent kereső
embertársunk számára, ahol sokan vigaszt, reménységet és hitet nyerhettek az igehirdetések és imádságok
által. Köszönjük a konfirmándusok és a felnőttek énekkari szolgálatait, vendégeink hozzájárulását imaheti
rendezvényeink szinvonalának emeléséhez.
Bízunk benne, hogy a továbbiakban is minden eszetndőben áldást jelent majd számunkra a közös
ima és a közös hálaadás. Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség.
Fülöp János lelkipásztor

Húsvéti ünnepek
Az idén korán ünnepeljük a Húsvétot. A nyugati keresztény egyházak naptárai szerint Húsvét a
tavaszi napéjegyenlőség, azaz március 21-e utáni holdtöltét követő első vasárnapra esik. Előtte a hosszú
negyven napos böjt jelentette a testi-lelki megtisztulást, ám manapság ez már elavult szokásnak tűnik,
amelyet nagyon kevesen tartanak meg. Pedig a népi emberek tapasztalatai igazolták, hogy a böjt a hosszú
téli hónapok zsíros, kalóriadús ételei után a szervezet méregtelenítését szolgálta.
Változtak az idők és az emberek, rohanó világunkban, az anyagiak utáni hajtásban csak akkor
figyelünk magunkra, amikor már baj van.
Nos visszatérve a húsvéti ünnepkör szokásaira, a negyvennapos böjt időszakához tartozik a Húsvét
előtti Virágvasárnap vagyis a Pálmák vasárnapja. Ezen a napon a Jeruzsálembe bevonuló Jézusra
emlékezünk, akit hívei pálmaágakkal köszöntöttek. Nálunk pálma hiányában fűzfabarkaszentelés járja Jézus
tiszteletére.
Húsvét első, második napján dínom-dánom következik a hosszú böjt után.
Sok népszokás kötődik ehhez az ünnephez.
Ma már a locsolkodás, a tojásfestés és a hagyományételek maradtak meg.
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A katolikus hívek Húsvét vasárnapján kosárban viszik az ételt a templomhoz megszentelésre. Ez a
szokás ma már inkább falvakban, vidéki városkákban dívik.
Az ünnep második napja az izgalmasabb a fiatalok számára, hisz ilyenkor járja a locsolkodás. A
locsolás, a víz ősi, termést fakasztó erejét jelképezi. Napjainkban kútvíz helyett illatos kölni járja, amiért
piros tojást kap a locsoló.
Ez a népszokás is sokat torzult, mert egyre kevésbé fontos a piros tojás, inkább jelen világunkra
jellemzően pénzt várnak a gyerekek.
Hajdanában hagyomány volt a húsvétfa állítása, amelyre ráaggatták a szerelmet hozó piros tojásokat.
A hagyományok közül fennmaradt a húsvéti sonka, a főtt tojás és kalács, amit azért jóízűen fogyaszt
mindenki, legyen bár hívő vagy hitetlen.
Érdemes lenne kissé visszaforgatni az idő kerekét és visszahozni elfelejtett szokásainkat, mert olyan
jó megállni egy pillanatra és igazán, szívből ünnepelni. Ezt kívánom valamennyi kedves olvasónak az áldott
Húsvét szeretetre hívó szavával.
Taar Erzsébet

A tojások kiszínezése a gyerekekre vár.

Húsvéti jótanácsok
A nagytakarítás után ünnepi
díszbe
öltöztetjük lakásunkat. A néphagyomány és a modern
lakberendezési
eszközök
segítségével
belső
egyensúlyunkat is megerősíthetjük. A húsvét a
tisztaság, a lelki újjászületés, a lelki nagytakarítás
időszaka. Ezért kell környezetünkkel együtt ünneplőbe
öltöztetnünk lelkünket is.
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Az ablak a ház szeme. Kifelé mutat és befelé
néz. Az ablakunkba most ne lógassunk lefelé húzó
dolgokat. Cserépbe ültetett növényekkel díszítsük a
párkányt, lehetőleg friss, virágos növények legyenek.
A húsvéthoz hozzátartozik
a
tojásfestés is. Régen, amikor még nem léteztek vegyi
festékek, az emberek természetes anyagokat
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együtt főzzük. A levet hagyjuk kihűlni, s csak azután
vesszük ki a tojásokat.
1 kg. céklát megmosunk, majd megpucoljuk.
A héját kisebb darabokra vágjuk, 1 evőkanál ecettel
feltesszük főni. 15 perc múlva beletesszük a tojásokat
és együtt forraljuk még 15 percig.
A fekete bodzából 2-3 maréknyi szükséges. A
szárított bodzabogyókat vízben felforraljuk, majd 15
percig együtt főzzük a tojásokkal. Ebben az oldatban
hagyjuk kihűlni a tojásokat.
Bármelyik módját választjuk a tojásfestésnek,
ajánlatos szalonnával lekenegetni a frissen festett
tojásokat, hogy fényesek legyenek.

használtak a húsvéti tojásfestéshez. Így felhasználták
a vöröshagymát, vörös káposztát, céklát, fekete
bodzát. Ezen növények oldata narancspirosra, kékre,
bíborszínre illetve barnára festi a tojásokat.
Vidékünkön legismeretebb a hagymával való
festés. A hagyma külső elszáradt leveleit használjuk
fel. 30 percig főzzük, majd a még forró vízbe
beletesszük a tojásokat.
A vörös káposzta sérült, külső 3-4 levelét
apróra vágjuk. Miután a levelek megpuhultak, a
tojásokat beletesszük a vízbe és lassú tüzön 15 percig

Az ötletek, tanácsok sorát egy tésztarecepttel folytatnám:
Kakaós tekercs maradék tésztából
Ünnepek után készítjük, amikor megmaradnak a tésztaszélek, a tészták kissé megszáradnak, de nem
szeretnénk eldobni.
A maradék tésztát( még a krémeset is )ledaráljuk a húsdarálón, adunk hozzá kakaót, vajat, rumot(ha
kell egy kis cukrot), és annyi tejet, hogy jól össze lehessen gyúrni. Alaposan összegyúrjuk és
kókuszreszelékkel vagy darált dióval meghintett celofánra tesszük, szalámi alakúra felcsavarjuk. Néhány
óra múlva szeletelhető.
Varga Piroska ny.tanítónő

Múltunk, történelmünk

Mátyás király, a reneszánsz
uralkodó
Emlékezzünk mi is Mátyás királyra, trónra
lépésének 550. évfordulója alkalmából Kóka Rozália
mondájával. Habár gyermekeknek szánta, bízunk
abban, hogy a Mátyás király szeretett alakjáról szóló
monda a felnőtt olvasókat is érdekelni fogja.

Mátyás király hazajárt
Száz esztendőkkel ezelőtt halott volt már Mátyás király. A magyar népnek soha többé olyan nagy
királyt nem adott az Isten. Rabigát rabiga után kényszerítettek a nyakába. Hol a török, hol a német
sanyargatta a országot. Legjobb fiai hiába véreztek, hiába küzdöttek, nem bírták felemelni a nemzetet. Azért
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a magyarok szívében, mindig pislákolt egy kicsi remény, tán egyszer visszatér Mátyás , s újra nagy lesz a
magyar nép.
Történt egyszer, hogy Kossuth Lajost rabságba vetették az osztrákok, mert felelmelte szavát a
magyarok szabadságáért.A börtön nem messze volt Mátyás király valamikori palotájától. Ezt a palotát éjjelnappal katonák őrizték.
Egy éjszaka arra lettek figyelmesek a strázsák, hogy Mátyás palotájának ablakában két gyertyaláng
fellobbant.
- Ki jár itt? Feleljen!- kiáltott be a palotába egy strázsa, de válasz nem érkezett. Reggel mindjárt
jelentette a felettesének, hogy mit tapasztalt az éjszaka.
A tiszt parancsot adott:
- Az éjszaka két lengyel ulánus álljon őrt a palotában. Élve vagy halva , de fogják el a betolakodót!
Este két ulánus szolgálatba állt Mátyás király szobájában. Enni-innivalót vittek, kártyáztak, úgy
múlatták az időt.
Éjféltájban látták ám a kivül állók, hogy az ablakban újra kigyulladtak a gyertyák. Mindjárt
odafutottak, hogy segítségére siessenek a két ulánusnak, ha kell, de azok már nem éltek. Mindkettő jobblétre
szenderült. Csak azon csodálkoztak a többiek, hogy semmi küzdelemnek nyomát nem látták a katonákon.
Estére két német dragonyost küldött őrségbe a parancsnok. Azok is jól felszerelkeztek éjszakára.
Éjfélig vígan voltak. Éjfélkor látták ám, hogy két gyertya gyújtatlan meggyulladt. A két német abban a
percben meghalt. Reggel őket is halva találták a társaik.
Harmadik estére két magyar huszárt állítottak őrségbe.
- Ej, pajtás!- kesergett az egyik. - Ma éjjel mi is meghalunk. Nemsokára éjfél.
A két huszár szomorúan várta, hogy bekövetkezzék, aminek be kell kövtkeznie. Éjfélt ütött az óra a
Boldogasszony templom tornyán. Fellobbant a két gyertyaláng, s két király lépett a terembe. Az egyik
Mátyás király volt. A nagy orráról mindjárt felismerték a katonák. Így szólt a huszárokhoz:
- Ne féljetek, magyarok! Nem haltok meg. Tegyétek meg, amire kérlek! Vigyetek el egy levelet a
magyar diákokhoz!
Mátyás király leült az asztalhoz, s hosszú levelet írt.
Amikor kész volt az írással, szépen összehajtogatta a levelet, s az egyik katona kezébe nyomta.
- Adjátok a magyar diákoknak: Tegyék, amit tenniük kell!
- Ezzel a két király szép lassan eltűnt, a két gyertyaláng ellobbant.
A katonák másnap elvitték a levelet a diákoknak. Az állt benne:
- Fogjatok össze! Szabadítsátok ki Kossuthot börtönéből!
A diákok elolvasták Mátyás király levelét, s úgy tettek, ahogy meghagyta nekik. Összesereglettek a börtön
előtt, s kiszabadították a megtört Kossuthot. Valaki, aki ott volt, elbeszélte, hogy a szegény rab mikor
feljöhetett börtönéből, szinte megvakult a nagy világosságtól. A diákok a kocsiba ültették. Lovak helyett
maguk vontatták nagy diadalmenetben a Kossuth szekerét. Hatalmas éljenezéssel hordozták végig a
városon. A nép mellé állt mindenütt, s ő lett a magyar szabadságharc vezérlő csillaga.
Varga József ny. tanító
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Milyen földet találtak a honfoglalók ?
(folytatás)
Milyen ország lehetett az,
melynek földje, füve, vize oly
nagy örömmel töltötte el
honfoglaló őseink szívét? Sűrű
erdők, ingoványok, mocsarak
borították a mai Dunántúlt.
Még századok múlva is ilyen
volt. A Duna – Tisza közének
homokos
földjén csekély
számú avar, szláv, bolgár nép
élt. Járhatatlan rengeteg erdő
volt Máramarostól Trencsénig
a Kárpátok vidéke.
Erre a földre lépett a
honfoglaló Árpád
az ő
maroknyi népével , mely
népnek mindössze 20-25 ezer
fegyverforgató katonája volt.
A hosszú vándorlások, az
örökös háborúk miatt számuk
megfogyatkozott. Árpád nem
ábrándozott
világhódításról:
hazát, állandó hazát
akart
szerezni népének. 895 végén
Árpád vezetésével, átkeltek a
vereckei szoroson a FelsőTisza vidékére. A honfoglalás
könnyűnek bizonyult, az itt élő
szláv
nép
meghódolt
Árpádnak, sőt segítségére volt
a további munkájában. A
viszálykodó bolgár törzseket
leverték,
s
nevezetesebb
harcok nélkül haladtak
a
Duna- Tisza közére. Így
meghódították a mai magyar
föld e részét egészen az AlDunáig. A bolgárok, akik e
harcban el nem estek, vagy
elmenekültek Bolgárországba,
vagy
meghódoltak
és
beolvadtak a magyarságba.

Így megszaporodva
és
erősödve
folytatta útját.
Elkalandoztak Olaszországba
is, ahol győztesen hadakoztak,
majd visszakerültek a mai
Magyar föld nyugati és
északnyugati részébe. 895-906
között be is fejezte a nagy
munkát.
A
magyarok
hadviseléséről Bölcs Leó
császár így írt :” Férfiakban
bővelkedő és szabad ez a
nemzet . Nem sokat törődik
élvezettel és kényelemmel,
csak arra törekszik, hogy
vitézül
viselkedjék
ellenségeivel szemben. A
fáradtságot
és
munkát
hatalmasan tűrik, forróságot és
fagyot egyaránt elviselnek.
Nagy szorgosan kilesik az idő
alkalmatosságát,
hirtelen
támadással és az élelem
elzárásával is szorítják
az
ellenséget. Fegyverük a kard,
dárda, nyíl és vért. A legtöbb
közülük a csatában
kettős
fegyvert
használ:
vállán
dárda, kezében íj, de ha űzik
szívesebben nyúl az íjhoz.
Lovaik is elől vassal vannak
fedve. Nagy gondot fordítanak
a lóhátról való nyilazásnak.
Követi őket a lovak és barmok
sokasága,
részint
élelemszerzés végett, részint
hogy
nagy
sokaságnak
képzeljék őket. ”
Árpád nemzetsége, a
Magyar nemzetség a mai Fejér
– és Pest megyében ütötte fel
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sátrát.
Árpád
hol
Székesfehérváron,
hol
a
Csepel-szigeten
tartotta
udvarát. Nyugodtan végezhette
népének megtelepítését, mert
észak, kelet és dél felől semmi
veszedelem nem fenyegette az
új hazát. Ám a nép hadakozó
részét nem lehetett röghöz
kötni, a harc volt az életük.
Egyes csapatok elkalandoztak
Itáliába, feldúlták Lombárdia
síkságait, szétverték Berengár
király seregét. Ez a győzelem
további
kalandozásokra
bátorította őket. Amerre jártak
rémület és iszonyat fogta el a
népek lelkét. Ez a maroknyi
nép
rettegésben
tartotta
Nyugat-Európát.
Legtöbbet a szomszéd
bajor hercegség szenvedett a
portyázó
magyaroktól,
mígnem a bajorok német
segítséggel, 907-ben hatalmas
sereggel
támadtak
a
magyarokra. Ekkor Árpád
összegyűjtötte
hadait
és
Bánhidánál megverte
a
bajorok és németek óriási
hadseregét. A magyarok nem
elégedtek meg a győzelemmel,
kiűzték az ország területéről a
bajor és német haderőt. Ezzel a
fényes győzelemmel fejeződött
be
tulajdonképpen
a
honfoglalás nagy műve. Ebben
a véres csatában mutatta meg
Árpád nyugat felé az ő
népének igazi erejét.
Varga József ny. tanító
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Gyermekposta

szerkeszti: Taar Erzsébet
Az aranyszőrű bárányka

Valahol messze, túl az Óperenciás tengeren, élt két kis árva fiú. Péternek hívták a nagyobbikat,
Jancsi volt a kisebbik. Szüleik nem éltek már, egy öreg anyóka viselt gondot rájuk. Hanem egyszer
öreganyó is itt hagyta az árnyékvilágot, mostmár csakugyan árván maradtak a fiúk.
- Elmegyünk szolgálni – mondta a nagyobbik, s mivel a kisebbik mindig szót fogadott, most sem
ellenkezett.
Összeszedték kevéske holmijukat, a szomszédasszony sütött útravaló pogácsát, aztán elindultak.
Egy darabig mentek, mendegéltek, hanem a nagyobbik, Péter elfáradt, már meg is bánta, hogy ilyen nagy
fába vágták a fejszéjüket, szeretett volna leheveredni egy fa alá.
- Hallod-e Jancsika – mondta – váljunk el, menjünk kétfelé, hátha jobban megtaláljuk a
szerencsénket.
- Jól van – egyezett bele Jancsika, azzal megölelték, megcsókolták egymást egyik jobbra, másik
balra indult.
Péter nagyon éhes volt, fáradt is, de csak összeszedte a cókmókját és ment balra egyes-egyedül.
Egyszer csak szembe jön vele egy nagyon-nagyon öreg ember.
- Jó napot öregapó – köszönt tisztességtudóan a fiú.
- Adjon Isten édes fiam, hát te hol jársz itt, ahol a madár se jár, virág sem nő és nem mozdulnak a
vizek?
- Szolgálatot keresek – felelte Péter – olyat ahol nem kellene sokat dolgozni.
Nevetett az öregember és azt mondta:
- Szegődj be hozzám. Nem lesz más dolgod, mint gondját viselni az én aranyszőrű báránykámnak.
Utána kell menni egész nap, bárhova indul, este hazakísérni és bezárni az akolba. Errefelé három napig tart
az esztendő, ha jól végzed dolgod, három zsák aranyat kapsz a szolgálatért.
Nosza, kapott is rajta Péter. Ment az öregember után. Nemsokára egy kis házikóhoz értek. Az apó
háromszor kopogtatott, mire három kis tündér lépett ki három nagylevelű bokorból és kérdezték:
- Mit parancsolsz édes gazdám ?
Az apó mondta a egyiknek: – Teríts asztalt!
A másiknak: - Hozd elő az ételeket!
A harmadiknak: Vezesd elő aranyszőrű báránykámat!
Egyszerre megtörtént minden. Ezüsttel, arannyal hímzett abrosz, porcelánnal terített asztal termett a
kunyhóban, rajta a finomabbnál, finomabb falatok, a harmadik tündér hozta a báránykát.
Csodaszép volt. Minden szál gyapjú aranyból volt rajta, fényes szelíd szemei, hangja meg mint az
ezüst csengettyű.
Örült Péter, hiszen milyen nagyszerű lesz együtt játszani ezzel a szelíd, kedves állattal.
Vígan ettek, ittak, aztán Péter nyugovóra tért. Hajnalban költötte az öreg a fiút:
- Vége a vendégségnek! Hajtsd a legelőre a báránykát!
Elindultak. A kis bárány előre futott, jól ismerte az utat. Péter meg utánna. Egyszercsak egy nagy
vízhez értek. A bárányka ivott, majd beleugrott és úszni kezdett a túlsó part felé. Péter benyújtotta kezét a
vízbe, de visszakapta. Olyan hideg volt, mint a jég.
Úgy gondolta leül a parton, a bárányka este visszaúszik, akkor hazakíséri. Amint ott várt, el is aludt, késő
este volt amikor felébredt. A bárányka megjött, de hogy nézett ki? Szép arany szőrét megtépdesték, lábait
tövis vérezte, sántikált. Péter megszeppenve ment utána, mit fog mondani a öregapó.
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Az öregember, amint meglátta a kisbárányt eleredtek könnyei. Amint a könnyek elborították a
bárány tépett szőrét, sebes testét, a kis bari megrázkódik, megint olyan szép volt, mint reggel az induláskor.
Örült ennek Péter, mostmár nem is félt. De az öreg kérdezetlenül is tudott mindent. Bezárta a
báránykát, világgá engedte a hűtlen pásztort aki nem tudott vigyázni rá. Fizetségképpen egy zsák kavicsot
akasztott a nyakába, amit egész életében viselnie kell.
Az öreg ismét útnak indult hűségesebb őrzőt keresni az aranyszőrű bárány mellé.
Ekkor jött vele szemközt a kis Jancsi.
Tiszteletteljesen köszöntötte az öreget, aztán ő is elmondta, hogy szolgálatot keres.
Az öregapó felfogadta Jancsikát. A kunyhóban őt is jó lakomával fogadták a tündérek, de a fiú úgy
elbámult a bárányka láttán, hogy még enni is elfelejtett. Még éjjelre sem akart elválni tőle, együtt aludtak a
zöld füvön.
Hajnalban nem kellett költögetni a kis pásztort. Vígan furulyázott az ezüt síppal, amit a bárányka
nyakából vett le, úgy indultak a legelőre. Elől vígan ugrándozott a bárányka, utána Jancsika a furulyával. De
olyan szépen fújta, hogy a bárányka meg-megállt hallgatni, még vissza is fordult őrzőjéhez.
Odaértek a hideg mozdulatlan vízhez. A bárányka ivott, aztán beleugrott és úszni kezdett.
Jancsika megijedt, - még beleful – gondolta és gyorsan utánna ugrott, mert tudta, hogy ez a
kötelessége.
Jó hideg volt a víz, a kisfiú majd megdermedt, de azért úszott bátran előre. A víz közepe táján, már
nem bírta, de azért utolsó gondolatával is követte a báránykát.
Egyszer csak visszanéz a kisbárány, visszaúszik Jancsi mellé a hátára kapta és kivitte a partra.
A parton gyönyörű selymes zöld legelő terült el, szép lombos fák magasodtak, virágok ontották az
illatot. Egy fürge kis patak csobogva öntözte a nefelejcseket.
A bárányka mégsem volt vidám. Reszketett, félénken húzódott a fiú lábához. A kövtkező
pillanatban három gonosz kis manó ugrott elő egy bokorból, meg akarták fogni az aranyszőrű báránykát. De
a kis pásztor nem volt ám gyáva. Úgy közéjük suhintott hosszú pálcájával, hogy azok ész nélkül futottak
három felé.
Akkor aztán nyugodt lett a bárányka. Legelni kezdett. Így töltötték az egész napot, a manók nem
tértek vissza arany gyapjút tépni.
Alkonyatkor haza indultak. Jancsika felkészült, hogy átússza a széles hideg folyót, de mikor
odaértek legnagyobb bámulatára szép aranyhíd ívelt a víz felett. A bárányka ráugrott és vígan bégetve futott
át rajta.
Az öreg apóka a ház előtt ült és nevetett örömében. Szemei sugároztak, kacaja messze hangzott.
Amerre nézett felderült az egész vidék. Minden és mindenki boldog volt, mert egy gyermek teljesítette a
kötelességét.
A kunyhót palotává építették a tündérek. Az öreg bevezette a kisfiút és mekérdezte, hogy mi a
kívánsága. Jancsika sírni kezdett. Nem kért kincset, drágaságot, csak egy zsák követ a Péter bátyja hátáról.
Így szabadult meg Péter és amikor látta, milyen szép Meseországban a jutalom, megjavult és e
naptól fogva ketten viselték gondját az aranyszőrű báránykának.
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Egészség, természetgyógyászat

összeállítja: Taar Erzsébet

Tavaszi gyógy(h)írek
A fekete bodza: a meghűléses betegségek
kiváló ellenszere. Izzasztó hatású, különösen, ha kevés
hársfavirágot keverünk a teájához. Szűrés után egy fél
citrom levét és egy kanál mézet tegyünk hozzá.
Virága enyhe hashajtó tulajdonságal is
rendelkezik. A levelét összezúzva a fájós térd
borogatására alkalmazzuk.
Érett bogyójából gyógybor készíthető,
hashajtóként és erősítőszerként használjuk.
A virágaiból két maroknyit leforrázunk 1 l
vízzel, kihűtve, ezzel a vízzel mossuk le az arcunkat.
Kiütésekre kitűnő. Ekcémás vagy pattanásos bőr is
javulást mutat a rendszeres használat után. A virág
teájával kezelhetünk torokgyulladást, ínyvérzést,
csökkenti a kellemetlen izzadságszagot.
Felfázáskor a virágteában áztatjuk a lábunkat.
A tea elkészítésének módja: egy csésze vízhez egy
evőkanál
szárított virágot teszünk. Naponta 3
csészével fogyasztunk.
Mégegyszer a fokhagymáról.
Előző számainkban többször is említettük
sokoldalú hasznát, közöltem a kínai receptet is, mely
az érelmeszesedés biztos gyógyszere.
Ebben az összeállításban foglalkozom ennek a
növénynek a történetével is.
Azt tudjuk, hogy háztartásunk legfontosabb
fűszernövénye. Már az őskorban ismerték, négyezer
éves receptet is találtak a felhasználásáról.
Az ókori görögök számoltak be arról, hogy az
egyiptomi piramisokat építő rabszolgákat etették
fokhagymával, hogy megőrizzék erejüket és
egézségüket.
Az ókorban azt tartották róla, hogy hasznos
fertőzések, bélbetegségek, asztma, fekélyek, vízkór,
epilepszia ellen.
A magyarok is használták, sőt a régi orvosok
állították, hogy tejben megfőzött fokhagymát
holdfogyatkozáskor kell megitatni a gyermekekkel,
kihajtja belőlük a gilisztát.
A részeg emberrel is megitatható, kijózanodik
tőle.
Csak a XIX. században
kezdték
tanulmányozni gyógyhatásait tudományos alapon.
Kiderült megakadályozza a vérlemezek leragadását az
erekben, így gátolja a trombozis kialakulását, hasznos
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a csontritkulás megelőzésére, méregteleníti a májat,
csökkenti a magas zsírtartalmat. Sok ásványi anyagot
tartalmaz: vasat, magnéziumot, cinket, mangánt,
szelént, szenet, A, B, C vitaminokat, ezért jó hatással
van a rák megelőzésére.
A népi gyógyászatban gyógyítottak vele
fülfájást.
A konyhában is nélkülözhetetlen: leves,
mártás, saláta öntet, kolbász, káposztás ételek fűszere.
Tavasz van a kiskertben, gerezdjeit eldugjuk,
vagy akár magról is szaporítható.
Tavaszi tanácsok:
Ismerjük meg a rügyek gyógyító
hatásait. Azonnal ahogy leszedtük fogyaszthatjuk a
rügyeket, hajtásokat, új levélkéket, vagy lemosva,
ízesítve salátakánt is. Csak ismert növényeket
fogyasszunk amelyek távol esnek az út porától, a
kipufogó gázoktól. Ilyen növények a tyúkhúr,
pitypang, fűzrügy, vadrózsa hajtása, nyírfarügy,
gyümölcsfák rügyei.
S végül néhány egézségügyi tanács a
minden háztartásban megtalálható szódabikarbóna
használatáról.
Hatása gyengén lúgosító, tisztít és fertőtlenít,
de ételekben is használható.
A grízgaluska egy csipetnyitől is gyönyörű
nagy és könnyű lesz, mint a hab. De tehetünk a
szárazpaszulyból készült ételekhez, vagy kemény
nehezen puhuló húsokhoz. Sokkal hamarabb fő
puhára.
Tisztító hatását is megtapasztalhatjuk.
Lemossa a gyümölcsökről, zöldségekről az olyan
szennyeződéseket is, amelyek amúgy tiszta víz
segítségével nem távolíthatók el.
Literenként egy evőkanál szódabikarbónát
teszünk a vízhez és ezzel lemossuk a húsvágódeszkát,
a hűtőt szagtalanítja
a műanyag felületeket,
edényeket, ezután leöblítjük.
A porcelánról, tűzhelyről nedves szivacsra
szórt szódabikarbónával eltávolthatjuk a kávé-, tea-,
bor- és zsírfoltokat.
A terítőre, ruhaneműre rászórjuk, majd 2 óra
múlva kimossuk. A szőnyegről pedig felporszívózzuk.
A fiókokban érezhető dohszag eltüntetésére kis tálban
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elhelyezünk néhány kanál szódabikarbónát, sőt a
cipőket is szagtalaníthatjuk.
Egy liter langyos vízben 4 kanál
szódabikarbónát keverünk, ebben áztatjuk a lábunkat,
eltünteti a lábszagot.
Rossz szájszag ellen egy kávéskanálnyit
teszünk fél pohár vízbe, ezzel öblögetünk. Kiválló
fogmosásra is, felveszi a versenyt a legdrágább
fogpasztával.
Bármilyen rovarcsípés helyét bekenjük egy
csipet szódabikarbónával és egy csepp víz keverékével
és hagyjuk megszáradni enyhíti a fájdalmat és
viszketést.
Még egy szó a banánról

Azt tudjuk róla, hogy kiváló,
vitamindús gyümölcs. Valóságos energiabomba,
bőségesen tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat.
Az újabb kutatások kimutatták, hogy
hatásosabb sok gyógyszerkészítménynél is.
Nagyon fontos fogyasztása
a sportolók,
gyerekek és idősek körében.
Hasmenés esetén hatásos napi 1,5 kg banán.
Csökkenti a magas vérnyomást. Aki naponta legalább
két banánt elfogyaszt egy hét alatt 10 százalékkal
mérsékelheti a vérnyomását, mert a banán semlegesíti
a szervezetbe került sót.

Gyógyító zöldségeink
- Az erős paprika A magyar konyha jellegzetes fűszernövénye Dél-Amerikából származik. Kolumbusz idejében került
Európába. Nálunk csak 1560 táján jelent meg vörös törökbors, tatárkabors, pogány bors néven és még kétszáz évnek
kellett eltelnie a darált paprika megjelenéséig.
Tévhit, hogy árt a gyomornak.
Közkedvelt fűszer Európában, mégis sokan kerülik használatát, hogy árt a gyomor nyálkahártyájának, és hogy
gyomorfekélyt okoz. Nagy mennyiségben valóban ingerelheti az emésztőrendszert , de ezzel egyidejűleg a gyomrot
olyan váladék elválasztására készteti, amely a gyomornyálkahártyának védelmet nyújt az izgató anyagok(savak,
aszpirin, alkohol)ellen. Angol kutatók mutattak rá, hogy az erős fűszerezés növeli a fogyókúra eredményességét,
mivel a felgyorsult anyagcsere során a szervezet többet éget el a zsírraktárakból.
Mitől csíp?
A paprika termése olyan fontos ásványi anyagokat tartalmaz, mint a kálium, a foszfor és a kalcium, mely
anyagok semlegesítik a szabad gyököket, így bizonyos védelmet nyújtanak a rák ellen. Magas provitamin tartalma
védi a hámszövetet(a bőrt és a nyálkahártyát), elősegíti a sebek gyógyulását, megelőzi a bőrbetegséget, erősíti a
látást. Bár C-vitamin tartalma magasabb, mint a citrusféléknek, de aligha fogyaszthatunk el belőle olyan
mennyiséget, amely elég lenne a napi szükséglet fedezéséhez. Elsősorban a kapszaicin nevű hatóanyaga miatt
használják. A kapszaicin a termés ereiben és a magokban halmozódik fel égető érzést, könnyezést okozva
fogyasztásakor. Az erős paprika legnagyobb előnye, a kapszaicin révén, fájdalomcsillapító hatásában rejlik. Ételben
fertőtlenítő hatású, enyhíti a torokgyulladást, jót tesz az eldugult orrnak. Fertőtlenítő hatásának köszönhetően
megelőzhetjük vele az influenzát.
Lejegyezte: Varga József
ny. tanító

Szépségrovat
Olcsó és gyors praktikák a szépségért
A
méz
az
egyik
legrégebben használt szépítőszer.
Nofrétete (kiejtve: Nefertiti,
ókori egyiptomi királyné), akinek
szépségét
ma
is
megcsodálhatjuk, mézes tápláló
pakolással ápolta bőrét. A
mézben minden megtalálható,

amire a bőrödnek szüksége van.
Sokféleképp használható: ha kell,
tisztít, ha kell, méregtelenít, ha
kell, akkor táplál.
Tisztítsd meg az arcod
alaposan. Mosd meg a szokásos
arctisztítóddal a bőröd. Forralj
vizet, és készíts kamillateát,
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gőzöld át az arcod. Csak teríts
magadra egy törülközőt, és tartsd
a gőz fölé az arcod. Így
megnyílnak a pórusok, és a
mélyen lévő szennyeződések is
felszínre jönnek. Időnként itasd
le a nedvességet az arcodról.
Jöhet a pakolás
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Ha nincs különösebb baj
a bőröddel, akkor is jól jöhet neki
egy egyszerű kis élesztős
pakolás. A benne található Bvitaminok megerősítik a bőrt. A
pakolás után a bőröd sima lesz,
az apró ráncok pedig eltűnnek.
Az élesztőt többféleképp is
felteheted az arcodra. Keverhetsz
hozzá mézet vagy joghurtot, de
akár mindkettőt is. Ez inkább
zsíros bőrre jó. A méz
gyulladáscsökkentő, a joghurt
pedig nyugtató hatású. Ha
normál vagy száraz bőrre
szeretnéd, akkor egy kis vízzel
vagy zöldteával lazítsd fel, és
úgy vidd fel a bőrre.
Mindkét esetben hagyd fent húsz
percig, majd mosd le, és
hidratáld a bőröd.

A méz az arcápolás non
plus ultrája. Minden bőrtípusra
jó. A vízhiányos bőrt hidratálja, a
zsíros bőr gyulladásait pedig
antiszeptikus
hatásának
köszönhetően leviszi. Emellett az
egyik legerősebb méregtelenítő.
Szinte kiszippantja a mérgeket a
bőrből.
Ha a bőröd száraz, akkor
legyen a pakolásod mézes és
krémes. Ezt a pakolást csak
nagyon száraz bőrre érdemes
használni, mert finoman szólva
gazdag. Fogj egy jó érett
avokádót, ami szinte már
kenhető, és nyomkodd szét egy
villával. Keverd össze annyi
mézzel, hogy kényelmesen fel
tudd tenni az arcodra. A méz
hidratál, az avokádó pedig ellátja

a bőrt, a számára fontos
olajokkal. Húsz perc után mosd
le, majd hidratáld a bőröd.
Szabadulj meg a szürke bőrtől!
Nem kell méregdrágán
hámlasztanod. Legtöbbször az
almából nyerik a kozmetikában
használatos AHA-savakat. Te
használj simán csak almát.
Reszeld le, és vidd fel az
arcbőrre. Ha érzékeny a bőröd,
akkor csak öt percet hagyd fent,
ha viszont nem, akkor maradhat
akár negyed óráig is. Az elhalt
hámsejtek
leoldódnak,
az
almában található C-vitamin
pedig
táplálja
és
megfiatalítja bőröd.

www.femina.hu

Mezőgazdaság
Tavaszváró a növényvilágban
Az idén korán megjelent a hóvirág, mintegy jelezve, hogy a szobában is foglalkozhatunk a virágokkal. A
jácintot, a tulipánt virágzásra serkenthetjük szobai körülmények között. Előbb fekete papírral védjük, majd ha elérte
a kívánt magasságot, fokozatosan szoktatjuk a fényhez.
A magvak csirázóképességéről már most meggyőződhetünk előcsiráztatással.
Az áttelelt növények ismét felébrednek. Ilyenkor visszavágva kedvező formájúra alakíthatjuk őket. Néhány
növénynél a levágott hajtásokat gyökereztetni lehet.
Vizsgáljuk át a cserepes növényeket. Ha nőttek, felélték a földet, át kell ültetni őket.
Az égetett cserepet használat előtt áztassuk be, nedves földet tegyünk bele.
Az átültetésre váró növény gyökérzetét tisztítsuk meg, majd a cserépbe ültetéskor, előbb kavicsos, homokos
földet teszünk, e nyílást egy kis cserépdarabbal elfedve. A növényt ültetés előtt megöntözzük.
A cserepet nem rakjuk színig a földdel, hagyjunk 2-3 cm távolságot a peremtől. Ültetés után ismét
megöntözzük és félárnyékos helyen tartjuk.
A gyümölcsösben lemosó permetezést alkalmazunk.
A hidegtűrő nővényeket kiültetjük az előkészített talajba: salátát, karalábét, káposztát. A gyökereket
iszapoljuk be és tegyünk alá indító trágyát. Melegigényes növények előkészített palántanevelőbe vetjük.
Az április átmeneti hónap, változékony időjárással.
Ha korán van a Húsvét, mint ahogyan az idén márciusban, akkor korán érkezik a tavasz is.
Április: Ebben a hónapban vethető a legtöbb zöldségféle.
A hónap első felében sárgarépát, gyökérzöldséget, burgonyát vethetünk. Figyeljenek a Hold járására,
teliholdkor nem szabad vetni. Addig a tápanyagokról gondoskodjunk.
Április végén, 24-én van György napja. A György-nap előtti égzengés jó termést ígér. Ahány nappal György
nap előtt előjönnek a békák, annyi napig lesz hideg.
Április elseje kedvező az indás növények ültetésére: tök, dinnye. Ültethetjük a hagymát, salátát, mákot
vetünk.
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Májusban elvethetjük a melegigényes növényeket, bár a fagyosszentek még veszélyesek. Alacsony
növényekre a fátyolfóliás takarás a védelem, gyümölcsösökben a füstölés, vagy harmatszerű permetező öntözés.
A májusi eső aranyat ér, de ha nincs, akkor gondoskodni kell az öntözésről. Az uborkát futtassuk fel hálóra
mellé mélyre ásott, beöntözött trágyát ásunk, ez fokozatosan adja a nedvességet.
Jelentkeznek a kártevők is. A molyok ellen használhatunk illatcsapdát: sárga lap alá illatos, szirupos
folyadékot teszünk kicsi ecettel, hogy a méhek elkerüljék. A lapon ujjunkkal lyukat szakítunk. Azon bebújnak a
rovarok, de visszafelé nem találják a kiutat.
A csupasz csigáktól úgy védhetjük az ágyásokat, hogy 40 fokos szögbe hajlított deszkaakadályokat állítunk,
amelyeket fémlemezzel takarnak.
Most van az ideje a szőlőtőkék oltásának fás oltással. Azok a vesszők alkalmasak az oltásra, amelyeket
ősszel tettünk nedves homokba.
Összeállította: Taar László

Hasznos tanácsok, ötletek
A fagyasztott halat tejjel öntsük le és így hagyjuk
kiolvadni. A tej elveszi a hal mellékízét és így
finomabb lesz.
A friss halat rövid ideig áztassuk ecetes vízbe,
mielőtt elkészítenénk, így ízletesebb lesz.
Csöpögtessünk a hal főzőlevébe néhány
csepp citromot, kevésbé lesz “illatos “ a konyha és az
étel is finomabb lesz.
Mélyhűtött zöldségeket forró vízben tegyünk
fel főni, így megőrzi friss ízét. Különösen finom lesz,
ha a fővővízbe egy húsleveskockát is beledobunk.
A kicsavart citrom héját ne dobjuk el.
Összetekerve fagyasszuk le, így bármikor friss
citromhéjhoz juthatunk.
Néhány csepp ecet hozzáadásával
a
tojáfehérje kemény habbá verhető.
Rántás
készítésénél
csipetnyi
só
hozzáadásával
megakadályozhatjuk
az
összecsomósodást.
Az élesztőt mindig langyos tejben futtajuk
fel, mert a túl forró tejben az élesztőgombák
elpusztulnak.
Ha a tészttafőző vízbe 1-2 kanál olajat (zsírt,
de azt keveset) teszünk, nem ragad össze a tészta.
A káposztafélék könnyebben emészthetők, ha
a főzésben levő vízbe késhegynyi szódabikarbónát
teszünk.
A palacsinta tésztája gyorsan besűrűsödik,
ezért ajánlatos időnként megkeverni, így mindegyik
egyforma vastag lesz.

A leves nem fut ki , ha a fazék belső
karimáját vajjal bekenjük. Csendesen fő, így nem fut
ki.
A velőt megtisztítás és mosás után meg kell
sózni, hogy sütés-főzéskor ne menjen szét.
A velős csontot is meg kell sózni, így nem fő
ki a velő a csontból.
Korai zsenge
főzelékeket enyhébben
fűszerezzük, hogy friss zamatuk megmaradjon.
Több fűszert tehetünk a hidegen fagyasztott
ételekbe, mert így hideg ízük kevésbé érvényesül.
A magas illóolajtartalmú nemes aromájú
fűszereket, mint a fekete bors, köménymag, az étel
elkészülte előtt tegyük bele.
Könnyebbé tehetjük a majonézt, ha
közvetlenül tálalás előtt óvatosan belekeverünk egy
tojás kemény habbá vert fehérjét.
A kedvelt rántott hús
megszokott ízét
változatossá tehetjük, ha a bundázáshoz használt
zsemlemorzsába belekeverünk egy-egy teáskanál őrölt
köményt, apróra vágott petrezselyemzöldet vagy
kakukkfüvet.
Ropogós burgonya tipp: hogy a burgonya
sütés után is friss, ropogós maradjon, a
krumplihasábokat szórjuk meg egy kevés liszttel és
forgassuk át. Sózni csak fogyasztáskor szabad,
különben megpuhul.
A füstölt sonkát lazán papírba csomagolva,
szellős, hűvös helyen tároljuk (kamrában). A
hűtőszekrény sokat ront a zamatán.
Varga Piroska, ny. tanítónő
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In memoriam Gazsi Robi
Hogy mit jelent szeretni valakit, akkor tudjuk meg, mikor elveszítjük.
Ha elveszítettél már valakit, tudod, hogy a vesztés pillanatában szeretted a legjobban, a
legigazábban amikor szembesültél azzal, hogy “nincs”. A sors letépi rólunk akit szerettünk, s ott maradunk
egyedül. És jönnek az emlékek, szürke hétköznapok, fáradt felkelések, rosszérzésű esték, üresen, a hiány
fájdalmas érzésével.
Nem kell mindig a testi közellét. Minnél valódibb a szeretet, annál távolabbra hat térben és időben.
Elvesztettél valakit, meghalt akit szerettél, mégis éled az életed, mintha továbbra is látna téged.
Az eltávozottal való bensőséges szeretet nem ér véget a halállal, mert a szeretet mindent kibír csak
egyet nem: hogy elmúlik. A szeretet örökkévaló. Ezért van az, hogy senkit nem lehet megvigasztalni, ha
elveszti azt, akit szeret. Az idő nem gyógyítja be a sebeket. A széttépedtség érzése mindig megmarad.
Ő nem akart fájdalmt okozni senkinek. Mégis ezt teszi. Nem tehetett mást, mert mennie kellett .
Embernek lenni nehéz. De ez nem újdonság, már leírtam egyszer. De miért nehéz? Az emberi sors
küzdelmet jelent, olyan életet, melyet a születéstől a halálig végigkísér a félelem, a szenvedés. Talán ettől
a sorstól menekült el ez a lélek.
Nekünk hátramaradottaknak megdöbbentő, amikor egy fiatal élet múlik el, aki még alig látott
valamit a világból és mindent, és mindenkit itt hagyott, akiket szeretett, amire kiváncsi volt, a reményeket,
talán parányi boldogságot és sok hétköznapot. Neki már nem fáj, de szerettei, akiket itt hagyott mindig
érezni fogják hiányát.
Fiatalon, életenergiától telítve ment el, ezért emléke életszerű marad, mert a fiatal halott emléke él
és hódít. Hozzátartozói megöregesznek, de ő mindig ifjúságtól ragyogva él az emlékezetükben.
Még visszacseng a hangja , felvillan kissé szégyenlős, kamaszos mosolya, félig felnőtt és félig még
gyerek, beszélget, játszik, birkózik, utána néz a lányoknak, csendes és szótfogadó, tervei vannak és akar
tenni valamit, valamire akarja vinni az életben . És egy megondolatlan pillanat, egy fékevesztett autós,
vége a terveknek, az álmoknak.
Álmodik tovább, de mostmár egy másik világról, egy másik világban.
- Hiányozni fogsz írta sírva egy diáklány, iskolatársnője, könnyek között. És így igaz,
hiányozni fogsz Robi, mindenkinek.
Taar Erzsébet

Hiányozni fogsz
Hiányozni fogsz,
Hiányozni fog a hangod,
Hiányozni fogsz,
Hiányozni fog, hogy lássalak,
Hiányozni fogsz,
Hiányozni fog a kedvességed,
Hiányozni fogsz.
Mikor rád emlékszem,
sírnom kell,
de tudom hogy ott ahol vagy,
sokkal boldogabb vagy mint ahogy itt voltál,
a földön.
A te vakációd véget ért
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és kezdődik az élet, amely
nem ér véget sohasem.
S tudom, hogy hol keresselek,
itt leszel mindig a szívemben.
Remélem érezted,
hogy szerettelek,
és szeretni foglak mindig.
És nem felejtelek el sohasem.
Gazsi Róbert emlékére
írta Pascar Dariela
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Fazekos Irén
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Farkas Sándor
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Farkas Csaba
Gazsi Róbert
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Farkas Viviána Krisztina
Bakrau Márko Erik
Zambó Edina Liliána
Tivadar Mircea Dániel
Farkas Denisa Paula
Györki Henrietta
Böszörményi Erzsébet Edina
Kulinyák Klaudia Rebeka
Gál Ivett Emőke
Májerkuk Zsolt István
Suciu Cristian Sebastian
Kozák Enikő Beatrix

Gratulálunk!

Nyugodjanak békében!
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Condre Constantin és Molnár Mónika Anna
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