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Ellentétben az elmúlt esztendôvel,
most gyönyörû tavasz köszöntött
ránk.  A virágba borult dísz- és gyü-
mölcsfák látványa lenyûgözô, és a
jó termés reményével kecsegtet min-
ket. S mégis – milyen furcsa
az emberi természet- félünk,
hogy nem lesz-e gond a
hirtelen jött jó
idô miatt!?
L e s z - e

elegendô napsütés; esô a vetésre?
Nem sújtja-e jégverés a termést? És
nem mellékes az a kérdés sem, hogy
lesz-e erô és egészség a munkához!?

Nagy kérdés ez az Önkormány-
zat számára is. Nagyon mozgalmas
évet tudhatunk magunk mögött. Szá-
mos beruházás készült el települé-
sünkön, épületek születtek újjá és
épültek újonnan. Mindez óriási mun-
kára vall, s mondhatni még csak
most jön a java. Sokszor esett már
szó a Kállay Kastély felújításáról, de
eddig szemmel látható változást még
nem történt a kúria körül. Sokan
kételkednek is ennek megvalósítá-
sában, éppen ezért szeretnénk elosz-
latni minden kételyt a beruházás
körül. Az építkezés azon egyszerû

Istentôl megáldott békés Húsvéti ünnepeket!
okból késik, hogy a beharangozott
közel 800 millió Ft-os beruházást a
kormányzat kiegészítette több mint
300 millió Ft-al, így közel 1 milliárd
100 millió forintot fordíthatunk a

kúria felújítására.
Üröm az örömben,
hogy a többlettámoga-
tás miatt elôröl kellett
kezdeni a hivatalos
ügyek intézését. Bízunk
benne, hogy hamarosan
megtörténnek az elsô
kapavágások, s akár-

csak a természet a kastély is napról
napra egyre szépülô arcát mutatja
majd felénk.

Addig is megtisztult lélekkel ké-
szüljünk a kereszténység legna-
gyobb ünnepére, a Húsvétra. Te-
gyük félre a munkát erre a pár nap-
ra és szenteljünk sokkal több idôt a
családunkra, szeretteinkre. Fordít-
sunk nagyobb gondot hitéletünkre
és bízzunk benne, hogy imáink
meghallgatásra találnak. Mert meg-
hallgatásra találnak!

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nunk a település valamennyi lakó-
jának Istentôl megáldott békés hús-
véti ünnepeket.

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzat Képviselô-testülete

Reviczky Gyula:

Husvét
Fakadnak már a virágok,

Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni

Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön,

Ma öröm legyen,

Feltámadt az isten-ember

Gyôzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel

Sírját a dicsô;

Aki látja, hogy a földön

Minden újra nô:

Gondoljon feltámadásra,

Mely örök leszen?

Feltámadt az isten-ember

Gyôzedelmesen



2 0 1 4 .  Á P R I L I S2

2014. február 27-én (pénteken)
számos prominens személy gyûlt
össze a Kossuth út 93. sz. alatt, a
„Fecskelak és Kiállító terem” áta-
dó ünnepségén. Régen várt pilla-
nat szemtanúi lehettek a jelenlévôk,
amikor Kocsis Jánosné az Arany
Alkony Nyugdíjas Klub vezetôje
átvágta a szalagot. Ezzel egy újabb
beruházás nyerte el végsô formá-
ját és kapott új funkciót is egyben.

Az Önkormányzat tulaj-
donában lévô épület, két
önálló lakást foglal magá-
ba, amely évtizedeken át
szolgálati lakásként funk-
cionált. Amikor ezt a fel-
adatot már nem töltötte be,
sokáig üresen állt, és az ál-
lagmegóvó munkák hiá-
nya miatt az állapota meg-
lehetôsen lepusztult, így a
felújításra váró épületek
közé lett besorolva. Ami-
kor az Önkormányzatnak
lehetôsége nyílt az épület
felújítására, azonnal meg-
ragadta azt, és 7 millió Ft-os pályázati
forrásra tett szert a Helyi LEADER
HACS, - amely a Nyírség Vidékfejlesz-
tési Közhasznú Egyesület egyik köz-
remûködô szervezete- segítségével. A
munkálatok már 2013-ban elkezdôd-

Várjuk az elsô lakókat a Fecskelakba
tek, a folyamatosan elénk gördülô
akadályokon sikeresen túlléptünk,
és február végén átadásra került a
beruházás.

Próbáltunk egy minden jelen kori
igényt kielégítô, otthonos és kom-
fortos ingatlant biztosítani egy fia-
tal, friss diplomás, helyi „fecskepár”
számára. Bízunk benne, hogy a beru-
házás megvalósítása által a helyi szel-
lemi tôke egy részének helyben tartá-
sa biztosított, és hosszú távon telepü-

lésünk felvirágoztatásához vezet. A
lakosságszám folyamatos csökkené-
sét sikerül mérsékelni és egy olyan te-
lepüléskép kialakulásához vezethet,
melyre méltán büszkék lehetünk.

Remélhetôleg nem marad sokáig

A Kiállítóteremben Kocsis Jánosné kalauzolta a
vendégeket

lakatlan a Fecskelak. Bízunk benne,
hogy hamarosan beköltözik az elsô
„fecskepár”. S hogy milyen feltéte-
lekkel lehet pályázni az Önkor-
mányzati lakásra, annak felhívását
alább olvashatják:

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata keresi, azt a kállósemjéni
származású fiatal házaspárt, akik
szívesen beköltöznének a most fel-
újított és átadott „Kállósemjéni Fecs-
kelakba” (4324 Kállósemjén, Kos-

suth u. 93.). A párnak
nem kell semminemû bér-
leti díjat fizetnie, csakis a
rezsiköltség megfizetésé-
re kötelezettek. A beköl-
tözés feltétele, hogy a há-
zaspár egyik tagja 35 év
alatti legyen és legalább
egy diplomával rendel-
kezzen, illetve a lakhatás
megkezdésének napjától,
közhitelesen igazolja azt,
hogy minimum 10 000 Ft/
hó lakáscélú megtakarí-
tást fizetnek önmaguk szá-
mára.

Jelentkezési határidô:
2014. május 15.

A beérkezett jelentkezések között
Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselô-testülete fog
dönteni.

Nagyanyáink öröksége

A Kossuth út 93. sz. alatti épület
másik lakrésze is MVH forrásból ke-
rült felújításra, amelyre 4 954 351
Ft összegû támogatást nyert el Ön-
kormányzatunk. Itt egy kiállító te-
rem került kialakításra. Célunk egy
olyan kiállító tér létrehozása volt,
melyben egyaránt megjelennek a
helyi, kistérségi és megyei szinten
is jellemzô hagyományok, értékek.
Fontosnak tartjuk, az országos szin-

ten fellelhetô helyi értékek bemuta-
tását és a hagyományok ápolását. Tö-
rekszünk arra, hogy a lakosság vala-
mennyi szegmense számára érdekes
és látványos múltidézô környezetet
alakítsunk ki, melyen keresztül reá-
lis kép nyerhetô a feledésbe merült
régmúlt szokásairól. Az összegyûjtött
értékeket szeretnénk minél magasabb
szinten megjeleníteni, ennek érdeké-
ben is próbáljuk az együttmûködést
minél több szervezettel felvenni, hogy
szélesebb skálán legyen bemutatott
a terület-specifikus tárgyak köre.

Próbálunk a látogató közönség
számára minél nagyobb turisztikai
attrakciót létrehozni, mely által a te-
lepülés lassanként egész napos idô-
töltésül szolgálhat. „A Kállay Kúria
Versenyképes Turisztikai Attrakció-
fejlesztése” elnevezésû beruházás
révén, egy alap vonzerôt tudunk biz-
tosítani a településre látogatók szá-
mára, melyhez közvetve kapcsoló-
dik jelen beruházás is, a kettô kö-
zött majdan elterülô „Integrált Kö-
zösségi Sétány” 2014. évben törté-
nô kialakítása révén.
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A fejlesztés a Dél-Nyírségi Több-
célú Önkormányzati Kistérségi
Társulás pályázatán keresztül va-
lósult meg.

Projekt összköltsége: 154 923 219 Ft
Ebbôl támogatás: 147 177 095 Ft
A pályázatból a kistérség 5 tele-

pülésén (Nagykállóban 2 helyszí-
nen, Geszteréden, Érpatakon és
Kállósemjénben) valósul meg építési
vagy eszköz beszerzési beruházás.
A kállósemjéni projektelem: 4324
Kállósemjén, Kölcsey F. u. 4. (1374/
2 hrsz.) alatt a Kállósemjéni Kastély-
kertben a volt kiszolgáló épület re-
konstrukciójával valósult meg.

A kállósemjéni beruházás össz-
költsége 47 394 557 Ft, melybôl tá-
mogatás 45 024 889 Ft közel 95%-
os támogatási intenzitás mellett.
Kállósemjénben 2007 óta mûködik
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás által
mûködtetett Dél-Nyírségi Szociális
és Gyermekjóléti Központ Kálló-
semjéni Kirendeltsége.

A jelenlegi dolgozói létszám 9 fô,
melybôl:

– 5 fô szociális gondozó és ápoló
(házi gondozás)

– 1 fô szociális gondozó és ápoló
(nappali gondozás)

Hamarosan birtokba veszik a szépen felújított épületet a Gondozási Köz-
pont dolgozói

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által
mûködtetett Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Kállósemjéni kirendeltségének új épületbe történô költözése

– 1 fô falu és tanyagondnok
– 1 fô családsegítô
– 1 fô gyermekjóléti munkatárs
A kirendeltség által végzett napi

feladatok:
– 20 fô/nap nappali ellátásban,
– 45 fô/nap házi gondozásban,
– 150 fô/nap étkezésben részesül.
– A családsegítés 33 fôvel van

napi kapcsolatban,
– a gyermekjóléti szolgálat pedig

40 fô gyermeket lát el.

A kirendeltség mûködési területe
Kállósemjén Nagyközség Közigaz-
gatási területére terjed ki, Kállósem-
jén belterületére, illetve három na-
gyobb tanyára Újszôlôskert, Forrás-
tanya, Péterhalom.

Bízzunk benne, hogy a megújult
épületnek is köszönhetôen a Központ
továbbra is ilyen magas színvonalon
fogja tudni ellátni a Kállósemjéni mun-
káját, az erre rászorulók számára.

A Gondozási Központ déli oldala Az egykori cselédlakásból került kialakításra a Gon-
dozási Központ
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A 2014. évi települési rendez-
vénynaptár, egy olyan összefoglaló
táblázat, amely az Önkormányzati
rendezvényeken túl az egyházak,
intézmények, egyesületek által szer-
vezett programokat foglalja magá-
ba. Bízunk benne, sokan, sokféle

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
hasznos elfoglaltságot találnak ma-
guknak és családtagjaiknak egy-
aránt.

A rendezvényekrôl szóló tájékoz-
tatás nem teljes körû, hiszen azok
menetközben változhatnak – új
programokkal egészülhetnek ki,

vagy esetleg forráshiány miatt elma-
radnak,- ezért kérjük, hogy figyel-
jék a település hirdetôtábláit, vala-
mint Kállósemjén Nagyközség hon-
lapját (www.kallosemjen.hu) ahol
igyekszünk naprakész információ-
val szolgálni az Önök részére.
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Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!

Itt az adóbevallás idôszaka, amikor ren-
delkezhet személyi jövedelemadójának
1%-áról valamilyen közhasznú alapítvány
javára. Kállósemjénben több olyan szer-
vezet is van, akik nagyon örülnének an-
nak, ha számukra tennék meg felajánlása-
ikat, hiszen bármennyi is ez az összeg,
kétségkívül minden egyesületnek nagy
segítséget jelentene.

Hogy megkönnyítsük az Önök dolgát,
„csokorba” szedtük azokat az egyesülete-
ket, akiknek felajánlhatják a SZJA 1%-át:

– A „Nôszirom” Egyesület 2009-ben
alakult. Fô tevékenysége, a település kul-
turális életének fellendítése és szabadidôs
programok szervezése. Nevünkhöz fûzô-
dik a tavaszi labdarúgótorna (2012-ben
már Majális), és az Adventi gyertyagyúj-
tások, valamint a Semjéni Ifjúsági Nap
megszervezése és lebonyolítása is. Kiállítá-
sokat és elôadásokat szerveztünk, valamint

Adó 1%-a
énekkart alakítottunk, amely karácsonykor
koncertet adott. a Kállósemjénben élôk szá-
mára. Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val,
hogy ebben az évben is hasonló színes prog-
ramokat tudjunk szervezni.

A „Nôszirom„  Egyesület adószáma:
18024894-1-15

– A Kállósemjéni Polgárôr Egyesület
elsôdleges feladata a település közbizton-
ságának fenntartása, megôrzése, bûncse-
lekmények megakadályozása, de kataszt-
rófahelyzetbe is számíthatunk rájuk: gon-
doskodnak az állampolgárok személyi és
vagyonvédelmérôl. Közremûködnek az
ifjúságot érintô drogmegelôzési program-
ban és környezetvédelmi feladatokat is el-
látnak. Közös érdekünk, hogy a települé-
sen továbbra is mûködjön a polgárôrség,

ezért kérjük, ha teheti, támogassa 1 %-val a
Kállósemjéni Polgárôr Egyesületet.

A Kállósemjéni Polgárôr Egyesület
adószáma:18812851-1-15

– A Kállósemjéni Sport Egyesület a lab-
darúgás terén tevékenykedik. Kiemelt fel-
adatuknak tekintik az utánpótlás nevelést,
hiszen azt szeretnék, hogy minél több ha-
zai játékost láthassunk a mérkôzéseken.
Akik szeretnék, hogy Kállósemjénben a
futball jövôje biztosított legyen, akkor az
SZJA 1 %-át felajánlhatják a Kállósemjéni
Sport Egyesületnek!

A Kállósemjéni Sport Egyesület adó-
száma:

– Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub te-
vékenysége szinte minden helyi lakos elôtt
ismert. A nyugdíjasokat összefogó egye-
sület elsôsorban a hagyományápolás te-
rén mûködik. A környezô településeken
rendre Ôk képviselik Kállósemjént. Ki-
emelkedô színvonalú a Népdalkör mun-
kája, valamint kiállításaikkal megyeszer-
te nagy elismertségre tettek már szert. Ha
szeretné, hogy a Nyugdíjas klub a jövô-
ben is hasonló színvonalon mûködjön, tá-
mogassa adója 1 % -val az egyesületet.

Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub adó-
száma: 18816556-1-15

– „A Kállósemjéni Óvodásokért Ala-
pítvány”- mint ahogyan azt a neve is
mutatja, fôtevékenységi területe az óvo-
dai oktatás és fejlesztés. Amennyiben Önök
az alapítvány részére ajánlják fel a szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át akkor abból
az alábbi célokat szeretnék megvalósíta-
ni: az óvodában a játékok színvonalának
emelésére, és a játékeszközök számának
bôvítésére. Az udvari játékok számának
bôvítése természetes alapanyagú játékesz-
közökkel, valamint a játékos tanuláshoz
és a mozgásfejlesztéshez szükséges eszkö-
zök beszerzésére kívánják fordítani.

„A Kállósemjéni Óvodásokért Alapít-
vány” adószáma: 18814406-1-15

– A Kállay Miklós Általános Iskola
Diáksport Egyesülete kéri a kállósemjéni
lakosokat arra, hogy adójuk 1% - ával tá-
mogassák az általános iskola diáksport
életét.

A Kállay Miklós Általános Iskola Di-
áksport Egyesülete adószám: 19214634-
1-15

– Az elmúlt évi szervezeti átalakításo-
kat követôen a Kállósemjéni Önkéntes
Tûzoltó Egyesület is új lendülettel kez-
dett neki a munkának. Számos rendkívüli
idôjárási tényezô okozta káresetnél kér-
ték már a segítségüket. Nincs számukra
megoldhatatlan feladat, a lehetetlennek
tûnô dolgokat is megpróbálják megolda-
ni. Ennek a munkának a továbbfolytatá-
sáért kérik az Önök segítségét.

A Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó
Egyesület adószáma: 18815627-1-15

Segítô szándékukat, felajánlásaikat
minden egyesület elôre is köszöni!
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„Anno...”

Az elsô kép a Mohoson készült,
feltehetôen 1984-85 tájékán.

Az általános iskola tanuló
rendszeresen, nagy számban
vettek részt a Dr. Vas Mihály

tanár úr nevével fémjelzett
természetvédelmi táborban.

...címû rovatunkban
két csoportképet

mutatunk be Önöknek.

A másik fotó 1982-ben készült
és a 4. b osztályt ábrázolja.
Osztályfônökük Ferencziné
Kerezsi Eleonóra volt. A kép a
mai Egészségügyi centrum
bejárata elôtt készült.

Remélem nagyon sok
ember magára ismer a

fotóról és sikerült
mindenki arcára mosolyt

csalni, látva akkori önmagát.

Értesítés
Ezúton értesítjük a Tisztelt

kállósemjéni lakosokat, hogy a
falugazdászi teendôket 2014.
március 31-tôl Molnár Tibor

falugazdász látja el.

Elérhetôségei:
Telefon: 06/30-693-1932

E-mail: molnar.tibor@nak.hu

A falugazdász minden hétfôn
ügyeletet tart Kállósemjénben,
800–1630 óráig várja az ügyfele-

ket a Dr. Erdész Sándor
Könyvtárban.

Zsúfolásig megtelt a Pál Gyula
Közösségi Ház 2013. november 29-
én, pénteken. Ekkor tartották ugyan-
is Faragó Veronika (szül: Csákányos
Veronika) életrajzi könyvének be-
mutatóját, amelyet „Könnyek között
a hosszú úton” címmel vehet kézbe
az olvasó.

Vera néni gyermekkora óta nap-
lót vezetett. Ösztönösen írta le éle-
tének történéseit, így beszélve ki
magából az érzéseit, örömeit, fájdal-
mait, és azt a sok-sok szomorúságot,
amely végigkísérte szinte az egész
életét. Nehéz sors mögé nyerhetnek
bepillantást azok, akik elolvassák a
könyvet, de mindenképp ajánlott,

Könnyek között a hosszú úton
hiszen egy nagyon érdekes, viszon-
tagságokkal teli élet bontakozik ki
elôttünk, amelyen keresztül egy ki-
csit talán jobban megismerhetjük a
könyv szerzôjét.

– psza –
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  A Lukács evangéliuma 24. részé-
ben olvasunk az emmausi tanítvá-
nyok történetérôl. Emmaus egy ki-
csiny település volt Jeruzsálem mel-
lett. Élt ott Jézusnak két tanítványa,
akik éppen Húsvétvasárnap – még
nem tudva Jézus feltámadásának
tényérôl –, sietnek haza, amikor is a
Feltámadott Jézus csatlakozik hozzá-
juk és beszélget velük. A Krisztus-
eseményekrôl beszélgetnek, szomo-
rú lelküknek gyógyítólag hat a Jézus-
sal való beszélgetés. Nem ismerik fel
Jézust majd csak akkor, amikor a
házukba hívják és együtt vacsoráz-
nak. Mégis valami csodálatos dolog

Húsvéti üzenet
történik a lelkükben: feltámad
benne az élô hit.

Emmausba két szomorú em-
ber igyekszik. Emmausból Jeru-
zsálembe pedig már két lendü-
letes, erôtôl és hittôl megszépült
lélek. Ugyanis a Jézussal való
vacsorát követôen, ôk vissza-
mennek Jeruzsálembe, hogy vi-
gyék az örömhírt a többieknek
is: él a Krisztus, feltámadt a halálból.

  Ezzel  a történettel kívánok min-
denkinek Áldott Húsvétot! Legyen
ennek az ünnepnek az útja és íve
hasonló, mint az emmausi tanítvá-
nyok lelkében volt! Akinek szomo-

rúsága van, találjon örömöt! Akinek
hiánya van találja meg a teljességet!
Aki hitetlenül érkezik, találjon hitet
a feltámadott Krisztusban!

Szeretettel: Sipos Brigitta
lelkésznô

A húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe Jézus Krisztus halál-
ból való feltámadásának napja. Nem
véletlen, hogy éppen tavaszra esik
ez az ünnep, hiszen a tavasz a meg-
újulás és a természet újjászületésé-
nek ideje. Krisztus húsvéti diadala
által mi is új életre támadtunk ôvele
és újjászületett világunk. A számta-
lan népszokás mellett sok jelkép is
kapcsolódik a húsvéthoz. Ott van pl:
a tojás, a kiscsibe, a barka, a nyúl,
és bárány is.  A bárány magát Jézust
az Isten bárányát jelképezi, aki ha-

Húsvéti jelképeink
lálával elvette a világ bûneit. A bar-
ka Jézus dicsôséges jeruzsálemi be-
vonulására emlékeztet, amikor az
újjongó tömeg pálmaágakkal kísér-
te ôt az úton. Nálunk a pálmát az
éghajlat miatt barka helyettesíti,
amelyet a templomokban virágva-
sárnap áldanak meg és amelybôl
készül a következô évre a nagyböjt
kezdetén használatos hamu, ami a
bûnbánatra emlékeztet minket. A
húsvétnak Európa-szerte legáltalá-
nosabb jelképe a húsvéti tojás.
Krisztus úgy törte fel feltámadáskor

a sziklasírt, miként a kifejlôdött ma-
dár az ôt fogva tartó tojás héját – szól
a hasonlat. A tojás piros színe Krisz-
tus kiömlött vérét jelképezi. A hús-
véti nyúl eredete még az ókori idôk-
re nyúlik vissza és az új életnek és a
termékenységnek szimbóluma. A
feltámadáshoz kevés köze lehet in-
kább a tavaszhoz kötôdik. Család-
jainkban nem múlhat el az ünnep
ezeknek a kellékeknek használata
nélkül és továbbra is becsüljük meg
a feltámadt Krisztusra emlékeztetô
jelképeinket.              Papp Sándor
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Az elnémult harangok a názáreti
Jézus szent, dicsôséges és ámulat-
ba ejtô feltámadását zengik. Mint-
ha mindenkinek ezt mondaná: én
vagyok a feltámadás, én én vagyok
a gyászoló, én vagyok, aki az éle-
tet adom, de a halált elszenvedem,
én vagyok, aki azt parancsolta,
hogy hittel elfogadj és elém borulj,
én vagyok, aki könnyedet, gyászo-
dat megosztom, és hozzád lehajol-
va átölellek, én vagyok a valósá-
gos Isten és valóságos ember. Az
elsô húsvét jelezte: megtörtént a
csoda. Az élet Ura átszakította a

A mennyországot választom
halál korlátját, mint a gyôztes, aki
célba érkezik, a pályát végigfutja,
legyôzve minden akadályt. Húsvét
fénye bevilágít életünkbe. Ha
rosszul mennek a dolgaink, ha
bosszúság, szenvedés és halál kör-
nyékez. Húsvét fénye megvilágítja
életutunkat. Értelmezzük át ennél a
fénynél a pályát, ha kell, változtas-
sunk tervet, magatartást, hozzáál-
lást és látni fogjuk, hogy jobbra for-
dul életünk. Megtelik tavaszi élet-
erôvel.

Értelmet nyer a kudarc, a vissza-
utasítás, ugródeszka lesz a fájda-

lom és a gyász, hogy életünk fel-
támadt és megoldott élet legyen.
Jézus Krisztus legyôzte a halált és
feltámadásával megmutatta Isten
végtelen szeretetét, amely erôsebb
a halálnál. Húsvét ünnepe azért az
ünnepek ünnepe, mert, arról szól,
hogy nem a halálé az utolsó szó.
A mi életünkben sem. Tovább kell
látnunk a halál mezsgyéjén, és
nem ebbe az életbe kell visszakí-
vánkoznunk, hanem az örök élet-
re kell vágynunk, melyet szenve-
dése és halála által szerzett meg
nekünk az Élet Istene, a Feltámadt
Krisztus.

Aki azt akarja, hogy ne keressük
az élôt a holtak között. Benne feltá-
rul a szeretet titka, mely nem ismer
határokat, amelyet   nem lehet a ha-
lállal elhallgattatni. A feltámadás az
élet elsôbbségét hirdeti, fölötte nincs
hatalma a halálnak.

Minket is nevünkön szólít, mint
Máriát és hív Galileába, mint az
apostolokat, hogy hirdessük a hús-
véti tavasznak fagyot, bûnt, halált
legyôzô erejét! Hogy tanúsítsuk e
halálra vált világnak: Jézus az Úr, a
Feltámadott! Alleluja!

Horváth János
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Húsvét vasárnapján a keresztény-
ség legnagyobb ünnepét, Jézus fel-
támadását ünnepli. Ünneplése a
VIII. század körül vált általános-
sá, bár már a III. századból van-
nak adatok, melyek húsvét vasár-
nap megünneplésére utalnak.

Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok
helyütt piros tojást tettek, ennek egész-
ségvarázsló szerepet tulajdonítottak.

Vasárnap hajnalán szokásban volt a
Jézus keresés. Ilyenkor sorban felkeres-
ték a falubeli kereszteket.

A Zöldágjárás szép szokása tipikus
tavaszi, a természet megújhodását ün-
neplô énekes játék. A lányok kettes sor-
ban állva, felemelt kezükbôl sátrat for-
málva, énekelve haladtak végig a falun
(Bújj, bújj zöld ág…).

Bizonyos vidékeken szokás a vasár-
napi napfelkeltét valamely magaslaton
nézni, hiszen a felkelô nap is a feltáma-
dás szimbóluma.

Húsvét hétfô a magyar népéletben a
locsolkodás napja.

A szokásról már XVII. századi írásos
emlékek is fennmaradtak. A víz meg-
tisztító, megújító erejébe vetett hit az
alapja ennek a szokásnak, mely aztán
polgárosodott formában (kölnivízzel
locsolás) megmaradt a városokban nap-
jainkig. Bibliai eredetet is tulajdoníta-
nak a locsolkodás hagyományának, esze-
rint a Krisztus sírját ôrzô katonák a fel-
támadás hírét vevô, ujjongó asszonyo-
kat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy
lelocsolták ôket. Vidéken egykor kútvíz-
zel, vödörbôl locsolták le a lányokat, sôt
egyes vidékeken a patakban megfürösz-
tötték ôket. A lányok a locsolóknak fes-
tett piros vagy hímes tojást adtak cseré-
be. A tojásfestésnek komoly hagyomá-
nyai vannak Magyarországon. Természe-
tesen az asszonyok, lányok dolga volt,
vidéken a házaknál természetes anyagok-
kal festették a tojásokat, például hagy-
ma héjával, zöld dió fôzetével. A tojás
írásának, azaz a cirkalmas minták ké-
szítésének legegyszerûbb módja az, ha
a mintát viasszal készítik el, majd a to-
jást festékbe mártják. Így a mintát a vi-
asz miatt nem fogja be a festék.

Vannak olyan tájegységek, ahol kez-
detben csak a köszöntô mondás volt di-
vatban, a locsolkodás szokását csak a
XX. században vették át (bukovinai szé-
kelyek).

Húsvéti  ünnepek és szokások...
Dunántúlon a locsolkodással egyen-

értékû szokás volt a vesszôzés. Sibának
nevezték a vékony általában fûzfa-
vesszôbôl font korbácsot, mellyel a le-
gények megcsapkodták a lányokat. A
vesszôre a lányok szalagot kötöttek és a
fiúkat borral vendégelték meg.

Húsvétot megelôzô 40 napos idôszak
a nagyböjt hamvazószerdától húsvét va-
sárnapjáig terjed. Böjt idején tilos volt
a bál, a mulatság, de a lakodalom is.
Általános volt az a szokás is, hogy a lá-
nyok ilyentájt fekete vagy sötétebb, dísz-
telenebb, egyszerûbb ruhákat hordtak.

A néphagyomány szerint ilyenkor
húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos.
Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt,
illetve ezekbôl készült meleg ételeket
ehettek. A nagyböjt végeztével a temp-
lomban megszentelt ételek kerültek te-
rítékre. Magyarországon tradicionális
húsvéti eledel a fôtt, füstölt sonka, ke-
mény tojással és tormával. Sok helyütt
az ünnepi ételhez nem kenyeret hanem
kalácsot esznek. Míg Görögországban a
Húsvét elképzelhetetlen báránysült nél-
kül, nálunk már csak ritkán kerül ez az
étel az asztalra. A sonka a hagyományos
paraszti életben a téli disznóvágáskor
került a füstölôbe, és ezt a nagyböjt alatt
természetesen nem lehetett elfogyaszta-
ni, csak a böjt elmúltával, Húsvétkor. A
tojás ôsi termékenység szimbólum, szin-
te minden népnél fellelhetô. A születés,
a teremtés (l.: Kalevala), a megújhodás
jelképe. A kereszténységben a feltáma-

dás szimbóluma lett. A tojás szimboli-
káját még a baromfitartással nem fog-
lalkozó északi népeknél is felleljük, ôk
a madarak tojásait gyûjtötték az erdôn.
Magyarország területén már az avarkori
sírokban is találtak díszített tojásokat. A
bukovinai székelyek a nagyhéten felál-
lított jelképes Krisztus-sírba is tesznek
díszes tojást.

A másik alapvetô húsvéti szimbólum
Magyarországon a barkaág, melyet a
templomban is megszenteltetnek. Ennek
eredete a virágvasárnap ünnepléséhez
nyúlik vissza. A mediterrán országok-
ban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat
szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis
Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az em-
berek a béke jelképét, pálmaágat tartot-
tak a kezükben.  A mi éghajlati viszo-
nyaik közepette természetesen a pálma-
ág nem áll rendelkezésre, ezért itthon a
barka vette át ennek szerepét. Északi
országokban, ahol a barka sem nyílik ki
Húsvétra, valamilyen éppen rügyezô
ágat vagy száraz virágokat visznek a
templomba virágvasárnapon.

A húsvéti bárány rituális szerepe Ma-
gyarországon az utóbbi idôben jelentô-
sen csökkent, de ábrázolásokon, képes-
lapokon még mindig sûrûn találkozni
vele. Hazánkban a bárányhús fogyasz-
tása egyre ritkább, bár a múlt század elsô
felében juhtartó vidékeken még gyako-
ri volt a húsvéti tejes (szopós) bárány
fogyasztása, amelyet napjainkra szinte
teljesen kiszorított a sonka.

Mediterrán vidékeken fôleg Görögor-
szágban viszont az ünnepi asztal elma-
radhatatlan része a sült bárány. A jelkép
eredete bibliai, a zsidók bárányt áldoz-
tak Istennek, és bárányvérrel kenték be
házuk ajtaját, így a halál angyala elke-
rülte ôket az egyiptomi rabság évei alatt
(elkerülés- Pészach). Jézus kereszthalá-
la is az áldozatot hordozza magában,
hiszen halála által váltotta meg az em-
beriséget (Agnus Dei – Isten báránya).

A húsvéti nyúl jelképe Németország-
ból ered, nálunk csak a polgárosodás-
sal, a XIX. század folyamán honosodott
meg. Eredete igen érdekes, a húsvéti
Holdban egy nyúl képét vélték felfedez-
ni, azonkívül a nyúl maga is termékeny-
ség szimbólummá lett, rendkívüli sza-
porasága okán. Szintén német hatásra
terjed napjainkban az a szokás, hogy a
barka ágat feldíszítik kifújt piros tojás-
sal, apró figurákkal.
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Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
(Bánffyhunyad)

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással

Húsvét reggelén azon jár az eszem,
Hogy locsoló puskám a kezembe vegyem.
Mert várnak a lányok, szép piros tojással,
Egy-két pohár borral és finom pánkóval.*
A legszebbik kislányt jobban megöntözöm,
És a piros tojást szépen megköszönöm.
És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket,
Boldog húsvétot e ház népének.

(Nagypetri)

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha elôjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nône!

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözôlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözôlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendôben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok.
(Sárvásár)

E háznak kertjében van egy rózsatô
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtô
Vizet öntök a fejére Szálljon áldás a kezére
Az Istentôl kérem
Piros tojás a bérem

(Berencs, Zoboralja)

LOCSOLÓ VERSEK

Hollókôn még nagy hagyománya van a locsolkodásnak

A következô két verset Garai Andrásné juttatta el hoz-
zánk. Édesapja Korányi György honvéd 1943. március
29-én a fronton írta e sorokat haza, a családjának. A
felbecsülhetetlen értékû levelet mai napig nagy becs-
ben tartja a gazdája, mert egyetlen megmaradt tárgyi
emléke édesapja hagyatékából.

„Hótakaró borítja a muszka földet szerteszét

Megremeg a föld amerre magyar honvéd lába lép

Vér folyik a hómezôre, de a honvéd csak elôre menetel,

Sötét orosz éjszakában csak a halál muzsikája énekel.

Édesanyám drága lelkem, ne sirasson soha engem, neféljen,

Kegyen büszke a fiára, hazatérek nemsokára, remélem.”

„Valahol a Dnyeper partján sír a szél

Oroszföldre ráborul a hideg tél,

Édesanyám azt üzenem magának

Menjen el a kistemplomba vasárnap

Boruljon az oltár elé csendesen

Mondjon el egy miatyánkot helyettem

Meghallgatják fenn a magyar anyákat

Imádkozzék értem anyám vasárnap.

Valahol a Tisza partján sír zokog egy barna leány

Vigasztalja az én drága fehérhajú jó anyám.

Beszélgetnek rólam csendben hazavárnak mind a ketten engemet

Tisza menti kis faluban szellô szárnyán küldöm én a lelkemet

És ha eljön majd a béke én is hazatérek végre hazámba

Megölelem a kedvesem s ráborulok szép csendesen anyámra.”

Korányi György honvéd 1943. III. 29.

Levél a frontról

A legjobb családban is elôfordul, hogy a mindennapi
teendôk között sajnos elfeledkeznek a locsolóvers ta-
nulásról. Nos, ekkor jön az a megoldás, hogy elôvesszük
a jól bevált: „Zöld erdôben jártam…” kezdetû verset,
amelyet már maguk a fiúk is unnak, nem csak a lányok,
akik hallgatják. Nos, ezt a problémát próbáljuk meg or-
vosolni, amikor csokorba szedtünk egy pár népi erede-
tû locsolkodó verset. Szerintünk minden locsolkodni
induló talál közte kedvére valót!

Korányi György
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Január 6-án, a jól megérdemelt téli
szünet után, megkezdôdött a fél-
évi hajrá iskolánkban. Nagyon so-
kan arra törekedtek, hogy a félévi
bizonyítványba minél jobb jegy
kerüljön. Január 17-án zárult le az
elsô féléves munka, a gyerekek
január 24-én vehették kezükbe ér-
tékelésüket. Iskolánkban 96 tanu-
ló példás szorgalmú,  22 tanuló vi-
szont hanyag szorgalmú. 131 gye-
rek példás magatartást tanúsított ,
rossz magatartása 13 fônek volt.

1.és 2. évfolyamokon 16 tanuló
kiválóan teljesített, felzárkóztatásra
5 fô szorul az 1. évfolyamos tanu-
lók közül. 3. 4. évfolyamokon 12
tanuló ért el kitûnô tanulmányi ered-
ményt, s ezen évfolyamokban elég-
telen eredményt pedig 5 tanuló. Felsô
tagozaton szintén 19 tanuló ért el
kitûnô tanulmányi eredményt, 8 ta-
nuló viszont nem teljesítette az elsô
félév tanulmányi követelményeit.

A heti több óraszámú felzárkóz-
tatások, tehetséggondozások, külön-
bözô elôkészítô foglalkozásoknak
köszönhetôen javultak a tanulmányi
eredmények. A napközi otthon és a
tanulószoba igyekszik felkészíteni a
tanulókat a következô napi megmé-
rettetésre, ebbôl következôen erôsen
látható az, hogy a bukások száma
csökkent.

A pedagógusok minden erejükkel
azon vannak, hogy segítsék a diá-
kokat a tanulásban, valamint abban,
hogy minél jobb eredményt érjenek
el a tanév során.

Január 31-én volt a félévi értekez-
let, a féléves munka értékelése.

Ezt követôen búcsúztattuk nyug-
díjba vonuló Homoki Jánosnét, aki-
nek ezúton szeretnénk megköszön-
ni kitartó, odaadó munkáját.

Jótékonysági bál
A Jótékonysági bál az általános

iskola életében mindig kiemelkedô

esemény. Ekkor jelentôs anyagi for-
ráshoz jut az intézmény. Február 8-
án került megrendezésre e jótékony
célú bál. Ismét nagyon sok vendég
érkezett a táncmulatságra. Vacsora
elôtt a gyermekek produkcióit néz-
hették meg, mely megalapozta a re-
mek hangulatot. Fellépett a ma-
zsorett csoport, valamint a 2. a osz-
tály tanulói gyönyörû palotás tánc-
cal . A nyitótánc a hagyományok-
hoz hûen bécsi keringô volt, melyet
a 8. osztályos tanulók adtak elô. A
vacsora elfogyasztása után az SZMK
meglepetés mûsorát láthatták, amely
most a megszokottól eltérôen, egy

színpadi produkció volt, mely hatal-
mas sikert aratott. A bál bevétele 510
ezer forint lett, melyet az alsós épület
teraszának megépítésére fordítottunk.
Papp János igazgató úr,  az SZMK,
valamint a tantestület tagjai ezúton
szeretnék megköszönni mindazok-
nak, akik részt vettek, munkájukkal,
felajánlásukkal, támogatásukkal se-
gítették a bál célját megvalósítani.

Farsangi mulatság
Az általános iskola február 14-én

rendezte meg a farsangot, mely az
elôzô évhez hasonlóan ismét szín-
vonalas mulatság volt, mind a jel-

A legjobb csoportos jelmezt a 6.a osztály alkotta meg

A jótékonysági bál  egyik színfoltja a 2. évfolyam palotás tánca volt
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mezfelvonulás,  mind az ezt követô
buli tekintetében. A tornaterem dí-
szítésérôl a diákok gondoskodtak,
mely nemcsak farsangi, hanem Va-
lentin napi jellegû is volt. Egyéni  és
csoportos jelmezeket láthattunk alsó
és felsô tagozatos gyerekektôl egy-
aránt, melyek nagyon ötletesek vol-
tak. Képes összeállításunk is tükrö-
zik a csodálatos és igényesen elké-
szített jelmezeket, valamint a fan-
tasztikus hangulatot. A jó zene szép
számmal idevonzotta a gyerekeket
és a buli végéig  jókedvvel táncol-
tak.

Március 7-én búcsúztattuk nyug-
díjba vonuló Nyeste Józsefnét, aki-
nek szintén megköszönjük kitartó,
odaadó munkáját.

Méltóan ünnepeltük meg március
15-ét. Az 5. évfolyamos tanulók szín-
vonalas mûsort adtak elô, akiket
Gebri Andrea tanárnô  és Várszeginé
Balogh Gabriella tanárnô készített fel.

Az ünnepi mûsort az 5. évfolyam tanulói adták

Április 28-29-30-án írathatják be az
elsô osztályba készülô gyermekeket
a szülôk. Az errôl szóló felhívást a
kedves szülôk  az iskola és az óvo-
da bejáratánál olvashatják el, illetve

az intézményünk megújult honlap-
ján, ahol az iskolai élettel kapcso-
latban minden információ megtalál-
ható.

(www.kmai.hu)

Az Ózdi Mûvelôdési Intézmények
2012. december 12-én alapították
meg „A MÛVELÔDÉSÉRT” kitün-
tetô díjat azzal a céllal, hogy a kul-
túra területén végzett kimagasló te-
vékenységet méltó módon elismer-
jék. A díj adományozására 2014. ja-
nuár 22-én, a Magyar Kultúra Nap-
ján második alkalommal került sor, s
amiért számunkra is érdekes ez a hír,
hogy egy kállósemjéni születésû
hölgy, nevezetese Nagy Károlyné
Dobó Katalin vette át a kitüntetést.

Életének elsô szakasza Nyíregy-
házához kötôdik, de a fôiskolát már
Egerben végezte el, ahol ének-zene
szakos diplomát szerzett. Egerbôl a
magánélet Ózdra irányította. 1985-
ben érkezett a Bolyky Tamás Álta-
lános Iskolába, ahol most már közel
három évtizede tanít. Több generá-
ciót oktatott már az ének-zene szép-

Kitüntetés Nagy Károlyné Dobó Katalinnak
A hétköznapjaiban komoly szere-

pet kap a nagy hagyományokra
visszatekintô Városi Vegyeskar ve-
zetése. Nagy Károlyné Dobó Kata-
lin 1997-ig kórus- tagként vett részt
a munkában, majd a korábbi kar-
nagy, Vámos József halála után vet-
te kezébe a karmesteri pálcát. Na-
gyon sok helyen felléptek már, töb-
bek között Kállósemjénben is meg-
fordult a kórus. A római katolikus
templomban, egy karácsonyi kon-
cert alkalmából varázsolták el a ze-
neszeretô közönséget.

Úgy gondolom, annak ellenére,
hogy Nagy Károlyné Dobó Katalin
nem itt él Kállósemjénben, mégis
mindannyian büszkék lehetünk rá.
Gratulálunk a kitüntetéséhez, mun-
kájához pedig további sok sikert és
jó egészséget kívánunk!

– psza –

ségeire, s jó érzés számára, amikor
a korábbi tanítványok gyermekeit is
taníthatja.
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A Ficánka Óvodában a szokásos
módon vártuk és várjuk a tavasz,
és ezzel együtt a jó idô beköszön-
tét. A gyerekek nagyon szeretnek a
szabadban játszani, mozogni. Sze-
retik a játékokat, a labdákat, min-
dent olyan tevékenységet ahol mo-
zoghatnak. Az összerendezett, har-
monikus mozgás feltétele az isko-
laérettségnek is. Az óvodában min-
den tanköteles gyereknek elkészült
az iskolaérettségi felmérô tesztje,
melynek során az óvónôk megerô-
sítést kapnak az amúgy már kiala-
kult véleményükben. Iskolaérett-e
a gyerek, vagy jó lenne a gyerek-
nek még egy év az óvodában?  A
sok éves pedagógiai tapasztalat
alapján az óvodapedagógusok min-
dig helyesen mérik fel a gyerekek
érettségét. Amennyiben az óvónô
úgy látja, hogy a kisgyereknek jobb
lenne még egy évig az óvodában
maradnia, a szülôvel történô egyez-
tetés után az óvodavezetô saját jog-
körében visszatarthatja a gyereket.
Amennyiben nincs megegyezés, a
Nagykállói Pedagógiai Szakszolgá-
lat szakemberei elvégeznek egy
tesztet a gyerekkel, és meghozzák
véleményüket. Így történt ez ebben
a tanévben is. Minden kisgyerek-

Ficánka Óvoda tavasszal

nek megvan az óvoda által elkészí-
tett óvodai szakvéleménye.

Ahhoz, hogy a gyerekeket mérni
tudjuk, szervezünk nekik különbö-
zô programokat. Ilyen volt a „Me-
semondó verseny” is. Azok a gye-
rekek, akik biztosan iskolaérettek,
ki mernek állni társaik elé, és el tud-
nak mesélni egy általuk kiválasztott
mesét.  Januárban is meséltek a gye-
rekek, szorgalmasan készültek, iz-
gultak, a végén pedig boldogan vet-
ték át a gyôztesek a méltán megér-
demelt könyvjutalmat.

Ebben az évben 25 vagy 26 gye-
rek kezdi meg az elsô osztályt.
(még várunk egy szakvéleményt)
Az elbúcsúzó gyerekek helyére
várjuk az új óvodás gyerekeket. Az
óvodába a beiratkozás Május 5-én
és 6-án lesz. Várunk minden 3.
életévét betöltött vagy betöltô gye-
reket. A kedves szülôk hozzák ma-
gukkal a gyerek:

– Születési anyakönyvi kivona-
tát

– Lakcím nyilvántartó kártyát
– TAJ kártyát.

Kérünk minden kisgyerekes szü-
lôt, hozzák a gyereküket az óvo-
dába, mert itt képzett óvodapeda-
gógusok foglalkoznak a gyerekek-
kel. A gyerekek megszokják a kö-
zösséget, elsajátítják a szokásokat,
megtanulnak alkalmazkodni, meg-
tanulnak leválni a szülôkrôl. Azok
a gyerekek, akik folyamatosan jár-
tak óvodába, könnyebben teljesí-
tik majd az iskolai követelménye-
ket.

Az óvoda alapítványa továbbra
is várja a felajánlott  adó 1 %-okat.
Kérjük, aki szeretné az óvodát tá-
mogatni a következô adószámra
megteheti: „A Kállósemjén Óvodá-
sokért Alapítvány” 18814406-1-15

Ficánka Óvoda

A mesemondó verseny díjazottjai
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Itt a tavasz, a jó idô, egyre több
idôt lehet a szabadban tölteni. Elô-
kerülnek a bicajok, és egyre több a
motoros is az utakon. Ne feledkezzünk
meg a kerékpárunk karbantartásáról,
kötelezô felszerelések meglétének ellen-
ôrzésérôl, beszerzésérôl és fôleg azok
használatáról!

Legyünk egymás partnerei az uta-
kon, ugyanis a közlekedés nem harc.
Akár  gyalogosan, kerékpárral, motor-
ral vagy gépjármûvel közlekedünk, fi-
gyelnünk kell egymásra! Közös érdekünk
és feladatunk, hogy egymást biztonsá-
gos közlekedését kölcsönösen segítsük,
ne veszélyeztessük, indokolatlanul ne
akadályozzuk, vagy nehezítsük.

Ne feledjük, a kerékpár is jármû!
A kerékpár vezetôje is a közlekedés
egyenrangú résztvevôje. Jogait és köte-
lezettségeit a KRESZ szabályozza.

A járda a gyalogosoké! A kerékpár-
ral közlekedô csak vendég a járdán, ott
a gyalogosan közlekedôket nem veszé-
lyeztetve közlekedhet, de csak akkor, ha
az úttest alkalmatlan a kerékpáros köz-
lekedésre, és más biztonságosabb lehe-
tôség nem biztosított az adott útszaka-
szon. A gyalogátkelôhely is a gyalogo-
soké, minden esetben le kell szállni, és
úgy kell áttolni a kerékpárt a másik ol-
dalra.

Látszódj, hogy lássanak! A lámpa
nem divat és nem is ciki. A lámpák,
fényvisszaverôk, prizmák, fényvisszave-
rô felületekkel ellátott ruházat a te biz-
tonságodat szolgálják, így a többi köz-
lekedô jobban lát, hamarabb észrevesz,
ami a közlekedés biztonságát növeli.

Tájékozódj! Ha bizonytalan vagy a
kerékpározással kapcsolatos kérdésekben
a Magyar Kerékpárosklub weboldalán
(kerekparosklub.hu) és tájékoztató kiad-
ványaiból (KRESZ, HOGYAN KÖZ-
LEKEDJ), valamint az ORFK-OBB
honlapjain   (baleset-megelozes.eu és a
kreszvaltozas.hu) tájékozódhatsz.

A kerékpár kötelezô felszerelései
– Biztonságos kormány, valamint elsô

és hátsó fékberendezés.
– Kormányra szerelt csengô.

Kerékpárosok, figyelem!
– Az elsô kerékre szerelt

sárga színû küllôprizma.
– Elôre fehér vagy kad-

mium sárga, hátra piros
fényt kibocsátó lámpa.

– Hátra piros színû priz-
ma, mely nem lehet három-
szög alakú.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendôr-
fôkapitányság

Bûnmegelôzési Osztály
A kerékpáros közlekedésnek is megvannak a sza-
bályai, amit nagyon fontos betartani mindenkinek
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A gyengéd napsugarak napról-
napra egyre erôsebben sütnek, és
csalogatnak minket a szabadba.
Megkérdôjelezhetetlenül tavasz
van. Persze nemcsak a napsuga-
raknak örülhetünk, hanem a hús-
vétnak is: tojásfestés, sütés-fôzés,
locsolkodás, és egy újabb alka-
lom, hogy egybegyûljön a család
egy közös lakomára

Az ünnep közeledtével minden
háziasszony átgondolja, hogy mi
kerül majd az ünnepi asztalra. Bár a
régi kedvenceket – a porhanyós bá-
ránysültet, a fôtt sonkát és tojást,
fonott kalácsot, tormát –, minden
ünnepi asztalon megtaláljuk, de sok
kezdô fiatalasszonynak nehézséget
okoz ezeknek az ételeknek az elké-
szítése. Nekik szeretnénk egy kis
segítséget adni az elsô ünnepi me-
nüjük elkészítéséhez.

Sonkafôzés

A sonkát langyos vízben mossuk
meg, majd áztassuk be fél-egy nap-
ra és egy nagy edényben annyi hi-
deg vízben tegyük fel fôni, hogy a
víz teljesen ellepje. Kb. annyi órán
keresztül fôzzük ahány kiló a nyers
sonka. Mikor megpuhult, elzárjuk a
tûzhelyt és a saját levében hagyjuk
kihûlni. Leöntjük a levét, majd a

Mi kerüljön az ünnepi asztalra?
sonkát hideg helyre tesszük. A fô-
zôlevét felhasználhatjuk levesek,
fôzelékek ízesítéséhez, de fôzhetünk
benne kemény tojást is, mely külön-
leges ízt ad neki.

Húsvéti sárgatúró

Ezt az édességet elsôsorban itt az
Alföldi vidékeken ismerik és készí-
tik, a húsvéti ünnepi hidegtálra ke-
rül a fôtt sonka, fôtt kolbász, és a
hideg töltött dagadó mellé. Kötele-

zô a füstölt finomságokkal együtt
enni! Sok helyen ez furcsa, de érde-

mes megkóstolni, mert nagyon fi-
nom. És kenyér helyett kizárólag
kalács dukál minden mellé! 

Hozzávalók:
– ahány dl tej, annyi tojás

– ízlés szerint cukor (5-6 evôka-

nál/liter)

– vaníliás cukor

– mazsola

– leheletnyi só

– egy nagy gézdarab

A tojásokat egy tálba ütjük és a
cukorral együtt felverjük. ( Aki nem
szereti bene a fehér részeket, az jó
alaposan keverje el a tojásokat!) A
tejet a sóval és a mazsolával együtt
a tûzhelyre tesszük és lassú tûzön,
folyamatos keverés mellett majdnem
forrásig hevítjük. Ekkor beleöntjük
a felvert tojásokat és folyamatosan
keverjük addig, amíg a massza meg
nem túrósodik. Ekkor a lángot elzár-
juk alatta és néhány percig (2-3) pi-
hentetjük. Addig elôveszünk egy
nagyméretû szûrôt, kibéleljük sûrû
szövésû gézkendôvel. Ebbe öntjük
a masszát. A sarkait összefogva fel-
függesztve lecsöpögtetjük.
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Megjegyzés: a mazsolát sokan
nem szeretik, így az el is hagyható!
Aki lágyabb állagú túrót szeretne, az
növelje a tej mennyiségét. Tapasz-
talatom szerint 10 -12 tojás 2 liter
tejet is elbír!

Töltött dagadó:

Hozzávalók:
– 80 dkg kicsontozott sertésdaga-

dó
– 2 dl tej
– 4 szikkadt zsömle
– 2 fej hagyma
– 20 dkg    gomba
– 1 nagy csokor petrezselyem
– 5 dkg húsos füstölt szalonna
– 5 dkg vaj
– 4 tojás
– olaj
– 1 dl száraz fehérbor

Elkészítés:
A húst óvatosan, hogy ki ne lyu-

kadjon, éles, hegyes késsel felszúr-
juk. (Az esetleges lyukakat vékony
cérnával sûrûn bevarrjuk. A kezdôk
kérjék meg a hentest, hogy szúrja fel
a húst!)

A tejet 2 dl meleg vízzel összeke-
verjük, a zsömlékre öntjük. A hagy-
mát meghámozzuk, finomra vágjuk.
A gombát megtisztítjuk, felkockáz-
zuk. A petrezselymet leöblítjük, fel-
aprítjuk. A szalonnát apró kockákra
vágjuk. 

A vajat felforrósítjuk, megpirítjuk
benne a szalonnát, rádobjuk a hagy-
mát és a gombát, fedô nélkül kb. 5
percig pirítjuk. Mély tálba tesszük,
hagyjuk kissé kihûlni. A sütôt elô-
melegítjük 220 fokra (gázsütô: 4.
fokozat). 

A zsömléket alaposan kinyom-
kodjuk, a tojásokkal, a petrezse-
lyemmel együtt a hagymás gombá-
hoz adjuk, ízlés szerint sózzuk, bor-
sozzuk, és jól összedolgozzuk. 
Nem túl szorosan megtöltjük a
masszával a húst, a nyílást bevarr-
juk, és sütôedénybe fektetjük. Az
olajat felforrósítjuk, és a húsra önt-
jük. Betesszük a sütôbe, 5 percig
pirítjuk, majd lekapcsolunk 180 fok-
ra (gázsütô: 2. fokozat), a húsra önt-

jük a bort, és saját levével többször
meglocsolva kb. 50 percig sütjük. 
A húst deszkára tesszük, 10 percig
pihentetjük, kihúzzuk belôle a cér-
nákat, majd vékonyan felszeleteljük.

Hidegen, melegen egyaránt kitû-
nô!

Isler

Desszertnek egy igazán finom,
nagy hagyományú kis süteményt
ajánlunk. Ez pedig nem más, mint
az Isler. Íme a recept:

A tésztához:
– 5 dkg  porcukor
– 10   dkg  vaj
– 14  dkg  búzaliszt (BL55)
– 5 dkg  dió
– 0.5  kávéskanál  fahéj (ôrölt)
A töltéshez: fekete ribizli vagy

málna dzsem
A bevonathoz: 30 dkg étcsoko-

ládé
Elkészítés:
A sütôt elômelegítjük 200 C-ra,

valamint szilikonos sütôpapírral le-
fedünk egy sütôlemezt.

Elôször a tésztát készítjük el. A
diót ledaráljuk, vagy nyújtófával
minél jobban összetörjük, majd a
tészta összes összetevôjét egy tálba
tesszük, és egynemûre gyúrjuk.

A kész tésztát fóliázzuk be, és te-
gyük a hûtôbe 1-2 órára. Pihentetés
után nyújtsuk ki kb. 3 mm vastagra.
Egy kerek, (tetszés szerinti átmérô-
jû kiszúróval) szúrjuk ki az islere-
ket, és tegyük ôket sütôlemezre, vé-

gül süssük ki 5-10 perc alatt. Ügyel-
jünk, hogy szép világosak maradja-
nak a kisült korongok! Fontos, hogy
amint elkezdenek pirulni a tészták,
azonnal vegyük ki ôket a sütôbôl,
mert különben nagyon kiszáradnak!

Ha kisültek, és teljesen kihûltek
a korongok, töltsük össze ôket a
dzsemmel. Ezután a bevonás követ-
kezik. A csokoládét, vízgôzön ol-
vasszuk fel, és kevés olajjal hígít-
suk azt. (Ha a csokoládénk túl sûrû,
nem lehet szépen mártani.) Az isle-
reket tegyük egy lapos szûrôre és
egy-két kanál olvasztott csokoládé-
val vonjuk be ôket. A lecsurgó cso-
koládét fogjuk fel, hiszen csak így
lesz elég az összes isler bevonásá-
ra. A bevont tésztákat tegyük szil-
ikonos papírra, míg meg nem köt
rajtuk a csokoládé. A kész islerek,
a csokoládé megkötése után fo-
gyaszthatók.

Megjegyzés: Én évek óta készí-
tek islert, amelynek az elkészítése
pontosan ugyan úgy történik, ahogy
azt fent leírtam, de nekem a követ-
kezô összetételû tészta vált be:

– 15 dkg vaj

– 30 dkg liszt

– 10 dkg ôrölt dió

– 7 dkg porcukor

– csipetnyi só

Egy adag 14-18 darabot ad ki, at-
tól függôen, hogy milyen vastagra
nyújtjuk a tésztát!
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A Nôszirom Egyesület megalaku-
lását követôen 2010-tôl szervez a
település futballszeretô lakosságá-
nak focitornát.

Ha azt vesszük, akkor egy kisebb
évfordulóhoz érkezett a rendezvény,
hiszen ebben az esztendôben már 5.
alkalommal kerül megrendezésre a
bajnokság. Vajon minek köszönheti
egyre növekvô népszerûségét a ren-
dezvény? Talán a baráti társaság, a
sport iránti szeretet, a szívélyes ven-
déglátás a fô mozgatórugó? Egyen-
lôre nem tudni, de évrôl évre nô a
nevezô csapatok száma! Nagy öröm
számunkra, hogy a tornát eredetileg
házon belül, azaz kállósemjéniek-
nek szerveztük, de híre túljutott a
település határain, és megjelentek az
„idegen” csapatok is. Bízunk ben-
ne, hogy ebben az évben is kellô
népszerûségnek fog örvendeni a ren-
dezvény, amely 2014. május 3-án

Ha tavasz, akkor amatôr futballbajnokság!

Akár csak 2012-ben, idén is nagy éreklôdésre tartunk számot

(szombaton) kerül megrendezésre.
Az elôkészületek folyamatban

vannak, a program részleteirôl pla-
kátok útján és a legkedveltebb kö-

zösségi oldalon (facebook) is tájé-
koztatjuk a lakosságot.

Pappné Szegedi Angéla

A gyengélkedô téllel könnyen meg-
birkózott a tavasz. Elôbújtak a tavasz
hírnökei a hóvirágok, az ibolyák, virá-
goznak a gyümölcsfák. Sajnos egyre
gyakrabban emelkednek füstoszlopok a
határ több pontján. Ég a gyep, ég a ná-
das. Régi rossz szokás ez.. Tisztító tûz-
nek tartják. „ Elpusztítja a kártevôket!
Jobban fejlôdik utána a növényzet!” –
mondják.

Van benne némi igazság, de összessé-
gében nagyobb a kár, mint a haszon!

Pusztít, de nem válogat. A mezôgaz-
dasági kártevôk a szaporaságuk miatt
veszedelmesek. Ôk hamar kiheverik ezt
a csapást. A kártevôk ellenségeire és a
védett, ritka fajokra viszont a kevés utód
jellemzô. A biológiai védekezésben fon-
tos fajok a megmûvelt területekrôl a
rendszeres permetezések miatt kipusz-
tulnak.  Számukra a természetes gyepek,
nádasok, sásosok és erdôszegélyek az
utolsó menedékek. Ezek felégetésével a
segítôtársainkat ítéljük tûzhalálra.

Az égetés a természetes anyagkörfor-
gást is károsan befolyásolja. A talaj élô-

Tisztító tûz?
világa, baktériumok,
gombák, férgek, rovarok
fokozatosan juttatják
vissza a talajba a növények
tápanyagait. Közben hu-
musz képzôdik, ami a ta-
laj szerkezetét javítja, a
vizet és tápsókat nem en-
gedi kimosódni. Égetéssel
a talaj élôvilága is károsodik. A szerves
anyag szén-dioxiddá ég és azonnal a le-
vegôbe kerül. A hamu tartalmaz ugyan
tápsókat, de humusz nélkül nagyrészük
a termôrétegbôl eltávozik. A gyakori
égetés a sokféleség ellensége. Fajok szá-
mát drasztikusan lecsökkenti. Nyomá-
ban unalmas, egyhangú növénytársulás
marad vissza.

Változtatni kellene azon a káros szem-
léleten, hogy a nem megmûvelhetô te-
rületek haszontalanok. Ma már ezek na-
gyon kis szigetek a szántók és akác-ül-
tetvények tengerében.

Az élôvilág sokfélesége nagy kincs!
Ma ez a sokféleség csak a gyepszegé-
lyekben, legelômaradványokban, vízál-

lásos és vizes területeken maradt meg.
Ez utóbbiakat a szárazódó klíma miatt
nemcsak égetik, hanem gyakran fel is
szántják. Kétes haszonnal, mert az idô-
járás kiszámíthatatlan. Az viszont biz-
tos, hogy az eredeti élôvilág nehezen
vagy egyáltalán nem tér vissza. Utóda-
inknak legalább emlékhelyeket hagyjunk
a múlt gazdag élôvilágából. Ôrizzük
meg, ami még természetes!

A Mohostól délre, néhány száz mé-
terre található a Nyárjas. 1996-ban fel-
gyújtották. Azelôtt tömegesen fordult
elô itt a védett vidrafû. A szárazság is
meggyötörte, de a tûz után már nem tu-
dott megerôsödni. Néhány év után hír-
mondója sem maradt.  Dr. Vas Mihály

Gyászlepelben a Nyárjas
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E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

Kedves Szülôk!
A Semjéni Krónika közkedvelt rovata a

Gólya hozta „fényképalbuma”, amely ezen
túl is meg fog jelenni, de szeretném, ha Önök
küldenék el (vagy juttatnák el hozzám) a gyer-
mekrôl készített képet. Amennyiben erre nincs
módja és lehetôsége, de szeretné, hogy gyer-
mekérôl fénykép jelenjen meg az újságban
úgy jelezze felém a következô elérhetôsége-
ken: pappne.angela@ kallosemjen.hu, vagy a
06-30/4622-469-es telefonszámon. Ebben az
esetben természetesen lefényképezem a babát.

Erdei Nikoletta – Laskai Zsolt
Hornyák Renáta – Csordás Zoltán

Dsida Jenô:

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ô véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melybôl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybôl jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg ôket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Csákányos
Bendegúz

Hamza Ferenc
Szabó Péter
Tóth Imre
Herczku László
Tamaskovics László
Séra Mihály
Molnár László
Novák Józsefné (Légrádi Anna)
Egri Istvánné (Csordás Mária)

(2013. július-2014. március)

Kiss Lászlóné(Pocsai Erzsébet Eszter)
Bartus Józsefné (Janek Anna)
Bíró Ferencné (Matéz Ilona)
Páll Miklós
Papp Dezsô
Harhály Béla
Szabó Pál Tibor
Bekô Ferencné (Szûcs Anna)
Csordás Ferenc

Az elôzô lapszámunk „Évfordulók” ro-
vatában tévesen jelent meg Udvari
Mihályné és férjének házassági évfor-
dulója. 2014-ben a házaspár nem az 55.
hanem az 50. évfordulójukat ünnepel-

Helyreigazítás:
te, de kívánjuk, hogy erôben, és egész-
ségben érjék el a tévesen megjelente-
tett 55. évfordulót is!

 A hibáért ezúton is elnézésüket kérjük!

Blazsán Nóra
Szilágyi Dominik Patrik

Horváth Mirella
Hornyák Marcell

Vadász Diána Zsanett
Gál Izabella Mercédesz

Márkus Zoé Csenge
Nagy Anna

Varga Hunor
Korpás Bence Barnabás

Mitruska Máté János

Csákányos
Csenge

Domokos
József

Harsányi
Ferenc

Nagy
Panna Brigitta

Szegedi
Panna


