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Húsvét a keresztény világ legfontosabb ünnepe. Jézus Krisztus
kereszthalála, majd feltámadása mindannyiunkat reménnyel
tölt el. Reménnyel, hogy minden szenvedésnek, küzdelem-
nek megvan  az oka, az értelme és végül a jutalma.

A közhiedelemmel ellentétben nem egy könnyed, felszí-
nes ünnep a húsvét! Aki csak a manapság egyre inkább ter-
jedõ ajándékozásban, a „pénzkeresõs” locsolkodásban, a
vidámságban, az evés-ivásban, a hosszú wellness hétvégé-
ben, az iskolai tavaszi szünet örömeiben, vagy valamiféle

Kellemes húsvéti ünnepeket!
Kerecsényi Éva:

Húsvéti áldás
Hozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget,
szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,
teremtsen békét a háborgó világban,
lehessen mindenki boldog hazájában,
tanítsa szeretni a gyûlölködõket,
adjon kenyeret koldusnak, éhezõnek,
adjon egészséget betegnek, idõsnek,
hozzon megváltást tengernyi szenvedõnek,
s éltesse a reményt, még nincs világvége,
van kivezetõ út sötétbõl a fényre.

tavaszköszöntõben gondolkodik, az bizony tévúton jár! Zak-
latott a világ, nehezen talál megnyugvást az ember, pedig
a nagyböjt idõszaka éppen elgondolkodásra késztetne.

A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a leg-
jelentõsebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. Az elõké-
születi idõ a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi
böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. A húsvét
ünnepét megelõzõ vasárnap, virágvasárnapon arról emléke-
zik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengetõ tö-
meg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsá-
lembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olaj-
fák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagy-

péntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostoro-
zásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este
körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy
Jézus – amint azt elõre megmondta – harmadnap, azaz hús-
vétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.

A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi idõ-
szak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Ezt
kisebb, nagyobb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a
pünkösddel zárul.

A mai, rohanó világban egyre kevesebb idõt szánunk ünnep-
lésre, ünnepeink megfelelõ módon való eltöltésére. Sok esetben
csak késõbb ismerjük fel: ezek a napok életünk legfontosabb,
legszebb pillanatai. Az Istentõl kapott legnagyobb kegyelem a
választás lehetõsége. Választhatunk, hogyan éljük az életünket,
mit tartunk fontosnak, miért küzdünk. Húsvét üzenete a feltá-
madás reménysége, az újjászületésé, megújulásé.

Ezen gondolatok jegyében kívánunk településünk
valamennyi lakójának Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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„Minden ünnepnek vannak hangjai.
A mai ünnepé fiatal nõk és férfiak hangja.
Márciusi ifjaké és nõké.
Minden ünnepnek vannak színei.
A mai ünnepé a piros, a fehér és a zöld.
A magyar nemzet színei.
Minden ünnepnek vannak jelképei.
A mai ünnep jelképe a kokárda.
Vannak olyan ünnepek, amelyeken a múlt fontos esemé-
nyeire emlékezünk.
A mai ünnepen az 1848-as forradalomra.
A forradalom olyan, mint a tavasz.
A forradalom olyan, mint egy hangos kiáltás.
Olyan, mint a szél zúgása.
Olyan, mint a tenger morajlása.
A mi forradalmunk egy nagyon hangos kiáltás volt.”

A hazafias nevelést már óvodás korban elkezdik a
Ficánka óvodában

Visszaforgattuk az idõ kerekét és meghallgattuk, megte-
kintettük az ünnepi mûsor keretében, hogy Szendrey Júlia,
Petõfi felesége hogyan élte meg ezt a hangos kiáltást.

Az ünnepi mûsort az 5.a osztályos tanulók elõadásában
láthattuk, 2017. március 14-én(kedden) a Kállay Miklós Ál-
talános Iskola tornatermében. A mûsorban közremûködtek a
6.osztályos tanulók énekekkel, tánccal. A tanulókat felké-
szítette Fodorné Páll Erzsébet tanárnõ, valamint Szabó Judit
tanárnõ és Barati-Réti Eszter néptánc pedagógus.
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Mentõk: 104
Tûzoltók:105
Rendõrség:107
Nagykállói Rendõrõrs:  42-263-156, mobil (24 órában hívha-
tó): 06-20/620-5026
Orvosi rendelõk:
I. sz. háziorvosi körzet (Dr. Szloboda Eszter): 42-449-807
II. sz. háziorvosi körzet (Dr. Boiskó Sándor): 42-255-575
Fogorvosi rendelõ(Dr. Szofilkanics Marina): 42-255-570
Nagykállói Orvosi Ügyelet: 42- 263-108; 42-263-408
Védõnõi Szolgálat: 42-255-354
Közintézmények:
Polgármesteri Hivatal (központi szám): 255-423
Anyakönyvvezetõ-Kállósemjén: 42-555-011
Önkormányzati konyha irodája: 42-255-728

Biztonságba helyezték
a megcsúszott gólyafészket

az E-on dolgozói

Az egész keresztény világ
egyik legszentebb ünnepén, a
Kállósemjéni Kállay-kúria is
nagy szeretettel várja az érdek-
lõdõket 2017. április 17-én (Hús-
véthétfõn) a „Nyírségi Húsvét
a Kúriában” elnevezésû prog-
ramjára, melyek között a ked-
ves idelátogatók az alábbi prog-
ramok közül választhatnak:

– Rendhagyó Tárlatvezetés és
megtekintés „Názáreti Jézus”
címmel (10:00-15:30):

Tárlatvezetések idõpontjai: 10:00- 11:30 – 13:00 – 14:30
– Gyerekprogram (ügyességi gyerekjátékok): 11:00-13:00

között.

Nyírségi Húsvét a Kúriában

Kállay Miklós Általános Iskola: 42-255-400
Ficánka Egységes Bölcsõde és Óvoda: 42-255-402
Dr. Erdész Sándor Könyvtár: 42-255-355
Családsegítõ és Gondozási Központ: 42-255-490
Kállay-Kúria – Kozma Mihály ügyvezetõ:20-382-4373
Kormányablak-Nagykálló: 42-795-114
Szervezetek:
Kállósemjéni Polgárõr Egyesület – Erdei Mihály: 30-645-3407
szolgálat ideje alatt hívható „járõr” száma: 20-620-5719
Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület – Kovács István:
70-338-6965
Egyéb:
E-on hibabejelentés: 06-80-210-310
Ivóvíz hibabejelentés: 42-523-600
Szennyvíz hibabejelentés: 42-523-600

– A nap folyamán kézmûves
foglalkozással várjuk a kedves
vendégeket és gyerekeket,
ahol különbözõ „dísz” húsvéti
tojásokat és tárgyakat készít-
hetnek.

– A gyerekfoglalkoztató is
egész napos nyitva tartással vár-
ja a gyerkõcöket.

– Nyuszi simogató.
– Mindezen idõtartam alatt

a felnõtteket pedig a Kúria Ká-
vézó várja Kávé- és Limonádé

különlegességekkel.
Kozma Mihály

ügyvezetõ igazgató

Közérdekû telefonszámok
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„Aki istenfélõ és istenszeretõ, me-
rítsen magának hasznot ebbõl az ün-
nepbõl! Aki értelmes szolga, menjen be
örvendezéssel Ura örömébe!

– Aki az elsõ órától munkálkodik,
vegye el ma igazságos bérét!

– Aki a harmadik óra után érkezett,
ünnepeljen hálaadással!

– Aki a hatodik óra táján jöhetett,
ne ingadozzék, mert semmivel sem ká-
rosodik!

– Aki a kilencedikig késlekedett, áll-
jon elõ és ne habozzon!

– Aki a tizenegyedik órára érkezett,
ne féljen késlekedése miatt, mert ne-
mes lelkû az Uralkodó, és az utolsót
éppen úgy fogadja, mint az elsõt.

Letelepíti a tizenegy órakor érkezõt
éppen úgy, mint az elsõ órától fogva
munkálkodót. A késõn jövõnek kegyel-
mez, az elsõnek érkezésén örvend.
Ennek megfizet, amannak ajándékot
ad. A munkát elfogadja, a tudást be-
csüli, a cselekedetet értékeli, az áldo-
zatot dicséri. Mindnyájan bemennek az
Úr örömébe, elsõk és késõbbiek, elve-
szitek jutalmatokat!

– Gazdagok és szegények, mindnyá-
jan örvendjetek!

– Komolyak és könnyelmûek, becsül-
jétek meg ezt a napot!

– Böjtölõk és nem böjtölõk, vigadja-
tok ma! Roskadozik az asztal, vegye-
tek róla mindnyájan! Itt a hizlalt borjú,
senki ne távozzék éhen! Élvezzétek
mindnyájan a hit lakomáját! Részesül-
jetek mindnyájan a jólelkûség gazdag-
ságából.

Ne panaszolja senki a szegénységet,
mert feltûnt az új birodalom!

Ne keseregjen senki bûnei miatt,
mert felragyogott a sírból a bocsánat!

Szentek között élõ atyánknak, Aranyszájú Szent János,
Konstantinápolyi érsek oktató beszéde Krisztus Istenünk
dicsõséges és üdvösséget szerzõ feltámadásának szent

és tündöklõ napjára:

Ne féljen senki a haláltól, mert
megszabadított minket az Üdvözítõ
halála!

Hatalma alá hajtotta, és megsemmi-
sítette a halált. Leszállt az alvilágba,
és kifosztotta az alvilágot. Keserûséget
okozott neki, mikor az megízlelte az
Õ testét.

Erre célzott Izaiás, mikor felkiáltott
és mondta: Az alvilág elkeseredett,
mikor ott lent megjelentél.

– Elkeseredett, mert vereséget szen-
vedett.

– Elkeseredett, mert szégyenben
maradt.

– Elkeseredett, mert halálos sebet
kapott.

– Elkeseredett, mert fogságba esett.
Zsákmányul ejtette a testet, és az

Istennel találkozott.

Zsákmányul ejtette a földet, és az
ég állt elõtte.

Zsákmányul ejtette azt, amit látott,
és elbukott azáltal, amit nem látott.
„Halál, hol van a te gyõzelmed? Alvi-
lág, hol a te fullánkod?” (1Kor 15,55)

Feltámadt Krisztus, és elbuktak a
gonosz lelkek! Feltámadt Krisztus és
örvendeznek az angyalok! Feltámadt
Krisztus és diadalmaskodik az élet!
Feltámadt Krisztus és semmivé lett a
halál a sírnál! Feltámadt Krisztus, és
nincs egy halott sem a sírban, mert fel-
támadt Krisztus és elsõszülött lett a
halottak közül! Övé a dicsõség és a ha-
talom most és mindenkor és örökkön-
örökké! Ámen.”

Orosz István
parókus, kerületi esperes

ajánlásával
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  Ezzel a felirattal találkozunk Szatmárcsekén a kop-
jafás temetõben. A pogány világból való csónakhoz ha-
sonlító fejfákon áll ez a néhány betû: ABFRA. Valószí-
nûleg úgy képzelték el az õsök, hogy egy csónak viszi
át a holtakat a halál utáni világba. Innen a kopjafák
formája. A felirat viszont keresztyén reménységünk, sõt
több, hitünk alapja. Vajon minden Szatmárcsekén nyug-
vó holttest hozzátartozói tudják és ismerik ennek az öt
betûnek a hitvalló jelentését? Vajon mi, akik készülünk
Húsvétot ülni, tudjuk és hisszük, hogy mit jelent ez a
rövidítés?

  Nemrég mesélték a gyerekek a következõ történetet
a hittanórán. Az egyik fiú – gúnyból vagy tudatlanságból,
nem tudom -, megkérdezi minden évben az anyukáját:
Anya, milyen Istenben hisznek ezek a keresztyének, ame-
lyik minden évben hagyja magát keresztre feszíteni? Nem
ismerem az anya válaszát, mondom a miénket. Nem hagy-
ja magát minden évben. De egyszer odaadta magát töké-
letes elégtételként a bûneinkért, Nagypénteken. S az idén
ez munkaszüneti nap, alkalom a hálaadásra az Õ egysze-
ri, tökéletes áldozatáért! Valósággal meghalt, testét elte-
mették, tanítványai és szerettei meggyászolták. De a har-
madik napon élve, legyõzve a bûnt, a halált, és a poklot
jött elõ a sírból, ahová holtestét helyezték. Az, aki maga
az ÉLET, nem maradhatott a halálban. S nekünk, hitvalló
keresztyéneknek megér annyit Krisztus feltámadása, hogy
legalább minden Nagypénteken köszönetet mondjunk érte!
Ahogy minden évben megünnepeljük a születésnapunkat,

ABFRA

bár csak egyszer hozott bennünket anyánk a világra, úgy
ünnepeljük a mi Urunk gyõzelmét is, amely a mi gyõzel-
münk záloga.

Hogyan ünnepelünk? Húsvétkor így köszöntjük egymást:
Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt! A BOLDOG FEL-
TÁMADÁS REMÉNYE ALATT. Ezt jelenti a rövidítés a
szatmárcsekei kopjafákon. S azért kerülhetett fel ez az öt
betû a szatmári falucska híressé vált temetõjének síremlé-
keire, mert Krisztus valóban feltámadt!

  Mennyivel könnyebben vennénk sokféle terhet, bána-
tot, veszteséget, kudarcot, ha nemcsak az ünnepi köszö-
nésünk szavaiban, hanem hitbõl fakadó meggyõzõdésbõl
jönne: Krisztus feltámadt! ÉL! Munkálkodik a Szentlélek
által! Szüntelenül közben jár értünk, imádkozik az Atya
jobbján! Hallja, érti mindazt, amit mondunk. Nincs szá-
mára lehetetlen. Õ nem tehetetlen! S boldog az az em-
ber, aki nem kételkedik élõ Krisztusának iránta való sze-
retetében és jóságában! Tapasztalni fogja, hogy nem úgy
fizet, ahogy érdemeljük (egyébként semmit sem érdem-
lünk!), hanem megadja, amire szükségünk van! Merjünk
hittel kérni és fogadni, de elõször is az élõ Krisztusban
való hitért könyörögjünk!

  A boldog Feltámadás reménye alatt kívánok áldott Hús-
vétot minden kedves Olvasónak!

Sipos Brigitta
református lelkipásztor

A tavaszi napéjegyenlõség utáni holdtöltét követõ elsõ
vasárnap emlékeztek a hitben keresztény õseink az „Úr nap-
járól “. Az ünnepség egész napos böjttel kezdõdött. Amikor
leszállt az est, a hívek összegyûltek, hogy imában töltsék
az éjszakát. A virrasztás kezdetekor meggyújtották a lám-
pákat. Ez volt a nagy virrasztás, „az összes vigilia közül a
legmagasztosabb”– mondja Szent Ágoston. Hajnalig tartott.
Elõ kellett készíteni a szíveket az Úr várására. Egy és ugyan-
azon ünneplésbe olvadt össze a Küriosz feltámadása és vá-
rása. Krisztus bevezette az új választott népet Isten földjére.
Megünnepelve az eukharisztiát, a keresztények lángoló szív-
vel tértek vissza hajnalban mindennapi feladataikhoz. Mi
habozás nélkül áttáncolunk egy egész éjszakát, de ma kép-
telenek vagyunk egy éjszakát szentelni annak, hogy meg-
ünnepeljük hitünk titkát. „Ó nappalnál világosabb, napsu-
gárnál ragyogóbb, paradicsomnál édesebb éj, éj, melyet
egész éven át vártunk!” Synesius. Pál az elsõ korinthusi le-
vél 15. fejezetében beszél a halál felett aratott végleges
gyõzelemrõl, amelyet Krisztus átélt, s amelyet egy napon
mi is át fogunk élni. Nem adott magyarázatot a körülöttünk
és bennünk lévõ, olykor õrjítõ fájdalmakra, de megmutatta

„Ó, nappalnál világosabb éj!”
annak értelmét. A titokzatos test nem zárkózhat el a Fõ is-
tenemberi testében hordozott fájdalmaitól.   A végleges gyõ-
zelemre várunk és erõs reménnyel valljuk: „Hiszek a test
feltámadásában és az örök életben.” A feltámadás betelje-
síti azt az álmot, amely öröktõl fogva hevít bennünket, hogy
tökéletesen uraljuk önmagunkat. „Szeretnék elköltözni, hogy
Krisztussal egyesüljek.” Fil 1,23. Tényleg szeretnék? A menny
sokkal szebb, mint a föld. „Nem halok meg – belépek az
életbe.”– mondta Teréz. Felfelé emelkedtünk a   bûnbánati
elõkészületi idõben. Krisztus alámerült, hogy megkelessze
az emberiség tésztáját. A reménytelennek tûnõ megfeszí-
tettségünkben is egyesül testében testünkkel. Halljuk meg
vigasztaló üzenetét az eukharisztikus egyesülés és betelje-
sülés pillanataiban: “Sosem hagylak el, drámád az én drá-
mám is, életed az én életem is, halálod az én halálom is.
Feltámadásom a tiéd is!” Isten elkötelezõdése az ember
mellett visszavonhatatlan, teljes és végleges. Boldogok, akik
nem látták és mégis hisznek.

Horváth János
római katolikus plébános,

kerületi esperes
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Ismeretlen szerzõ:

Este
Mielõtt nyugodni mennél
Imádkozzál gyermekem.
így szól jó anyám szelíden
minden este énekem.
Imám elvégezve szépen
Jó anyám megdicsér,
Homlokomra adja csókját
És aztán nyugodni tér.
De én nem, én kezeim még
Jobban összekulcsolom,
S hálás szívvel jó anyámért
Istenhez imádkozom.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Az anyák napja világszerte megün-
nepelt nap, amelyen az anyaságról em-
lékezünk meg. A különbözõ országok-
ban más és más napokon ünneplik, Ma-
gyarországon május elsõ vasárnapján.

Az anyák megünneplésének történe-
te az ókori Görögországba nyúlik
vissza. Akkoriban tavaszi ünnepsége-
ket tartottak Rheának az istenek any-
jának, és vele együtt az édesanyák tisz-
teletére. Angliában az 1600-as évek-

ben az ünnep keresztény vallási színe-
zetet is kapott. Akkoriban a húsvétot
követõ negyedik vasárnapon, az anyák
vasárnapján tartották az édesanyák
ünnepét. A családjuktól messze dolgo-
zó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek, és a napot édesany-
jukkal tölthessék. A látogatás elõtt kü-
lön erre a napra ajándékként elkészí-
tették az anyák süteményét. Az Egye-

Az anyák napjának eredete
sült Államokban elõször 1872-ben ün-
nepelték meg Bostonban az anyák nap-
ját, Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák napját nemzeti ün-
neppé nyilváníttatni. Az ünnepet má-
jus második vasárnapjára tûzte ki, el-
hunyt édesanyja emlékére. Rengeteg
idõt és energiát szánt arra, hogy az
ünnepet elõbb állami, majd nemzetkö-
zi ismertségûvé tegye. Jarvis a célját
1914-ben érte el, amikor Woodrow

Wilson amerikai
elnök 1914. má-
jus 9-i proklamá-
ciójával hazájá-
ban minden év
május második
vasárnapját az
anyák hivatalos
ünnepévé nyil-
vánította. (1914-
ben május máso-
dik vasárnapja,
és így az Anyák
Napjának elsõ
hivatalos meg-
ünneplése május
10. napjára
esett.)

Sajnos azon-
ban Anna Jarvis
a népszerûsítés-
re fordított ideje
miatt nem vette
észre, hogy ha-
marosan az ün-
nepet „felkarol-
ták” a virágke-
reskedõk, üd-

vözlõlap-gyártók, cukorka- és ajándék-
kereskedõk, akik Európában is propa-
gálni kezdték az Amerikában elterjedt
ünnepet, amelynek hatására az gyor-
san népszerûvé vált a kontinensen is.
Az eredeti elképzeléshez képest – az
élõ és elhunyt anyák tisztelete – az
ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis
véleménye szerint pedig fõképp a vi-
rágkereskedõk hasznának növelése irá-

nyába. További élete során oly heve-
sen tiltakozott az ünnep üzletiesedése
ellen, hogy még a törvénnyel is szem-
bekerült egy vehemens tüntetése során.
Élete végére megbánta tettét és nem
akarta nevét Anyák Napjával kapcso-
latba hozni.[1]

Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ ün-
nepet, a májusi Mária-tisztelet hagyo-
mányaival összekapcsolva. 1928-ban
már miniszteri rendelet sorolta a hiva-
talos iskolai ünnepélyek közé az Anyák
napját. Magyarországra az ünnep ötle-
tét Petri Pálné, egy államtitkár felesé-
ge hozta Amerikából és a legelsõ
Anyák Napi ünnepséget 1925. március
8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában
munkásgyerekeknek tartották. A gon-
dolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
vezetõi karolták fel és megtették az
elõkészületeket az Anyák napja orszá-
gos bevezetésére. A szervezet lapjában
így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen
tisztelt Tanárelnököket, hogy május elsõ
vasárnapján tartandó «Anyák napját»,
ezt a gyönyörû ünnepet, szeretettel ala-
kítsák ki növendékeik lelkében, amely-
nek pedagógiai, jellemképzõ ereje
messze túlhaladja egy-egy család kö-
rét és a nemzetnevelés erkölcsnemesí-
tõ munkájába kapcsolódik.”

(forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Any%C3%A1k_napja)
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Manapság már egyre inkább ki megy a divatból, hogy a
legények, vagy a  kisfiúk verset mondjanak, ha locsolkod-
ni mennek. Ha mondanak is, az egyszerû és néha nem ép-
pen jól megválasztott verssel állnak a ház asszonya illetve
a lányok elé.

Akik még õrzik e hagyományt, azok figyelmébe ajánl-
juk a következõ szép locsoló verseket.

Adjon a jó isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntõt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem,
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.’
’Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.

Locsolóversek

„Örüljünk, vigadjunk, kedves keresztyének,
Szívünkbõl szálljon ma Istenhez az ének,
Megváltónk kõsírja üresen áll mára,
Hiába szegezték fel a keresztfára,
Hiába õrizték katonák a sírját,
Feltámadt s elhozta bús szívünk gyógyírját.
Kiomlott vérével megtisztított minket,
Lemosta lelkünkbõl sötét bûneinket.
Kitépte rettentõ halálunk fullánkját,
S meggyújtá hitünknek biztató, szent lángját.
Fényénél sírunknak mélyétõl nem félünk,
Lelkileg Jézussal mindörökké élünk.
Jertek hát lányok, ragyogjon orcátok,
Illatos harmatot locsolok most rátok,
S nem kérek ma tõletek semmi mást,
Csak egy szál virágot, vagy egy piros tojást.
Boldog ünnepet kívánok e háznak,
Igaz szent békét az egész világnak.”

Papp Sándor

Húsvéti ébredés
Éled az erdõ, virul a határ
Az ámuló ember csodájára jár.
Nyílik a virág, susog a szél
Csendes tavaszi estén titkokat mesél.
Madarak dalukat vidáman éneklik
Templomi harangok szelíden hirdetik
Feltámadás! Húsvét közeleg!
Készítsd fel hozzá bátran szívedet!
Finom pászkaillat lengi be a teret,
Az ünnepre készül most felnõtt és gyerek.
Együtt a család, a sok finom étel,
Szép ez az ünnep abban nincs kétely.
Kis falunk közepén tojásfa díszeleg,
Víg napot hirdet, nagyot és fényeset.
Élet és remény húsvét vasárnapja
Ezt ünnepli a kerek világ apraja és nagyja.
Kriszusi áldás szálljon e tájra!
Legyen a szívekben békesség hazája!

Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörû virágok!
Már eljött az idõ, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívembõl kívánom, kegyelem magának!

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!
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„Anno...” ...rovatunkban most két képet teszünk közzé.

A második képpel a 2017. február 25-én elhunyt
Dr. Békési Sándor címzetes apátra emlékezünk, aki
1965-1971 között teljesített szolgálatot Kálló-
semjénben.

In memoriam Dr. Békési Sándor
Dr. Békési Sándor címzetes apát, címzetes fõesperes,

nyugalmazott plébános, a Debrecen - Nyíregyházi Egy-
házmegye papságának nestora (legidõsebb tagja)  volt.
2017. február 25-én életének 96., áldozópapságának
73. évében szentségekkel megerõsítve hazatért Urá-
hoz és Istenéhez a Fejér Megyei Szent György Oktató
Kórházban.

Békési Sándor 1921-ben Nagykállóban, 5 gyerme-
kes iparos családban született. Nagykállói tanulmá-
nyai után az egri ciszterci gimnáziumban tanult 1936-
40-ig. 1940-ben leérettségizett, és Budapesten végezte
el teológiai tanulmányait. 1944. december 24-én pap-
pá szentelték Budapesten. Elõször Kisvárdára került
hitoktatónak, majd ’48-ban Miskolcra. Ezt követõen
Kékcse, Kállósemjén, Ajak és Gyõr következett. Nyug-
díjas éveit Budapesten töltötte, ahol aktív lelkipász-
tori szolgálatot végzett.

Temetése március 18-án, szombaton volt Budapes-
ten a Szent Vince templomban. Hamvait a templom
urnatemetõjében helyezték örök nyugalomra a feltá-
madás hitében. Nyugodjon békében!

A képen (balról): Kóth Andrásné (szül.: Szemán Már-
ta); Szemán János római katolikus plébános; Rada
Albertné harangozó; Dr. Békési Sándor plébános és
Kóth András gondnok látható

Guggolnak (balról): Lendvai Sándor, Cseke János, Gyõri András, Szabó Péter.
Mögöttük: Domokos Ferenc, Csordás András, Domokos István, Elek János, Újfalusi József,

Hollósi István, Irinyi Gábor, Csordás András, Vízi Péter, Csordás Ferenc.
Leányok (balról): Tóth Gizella, Nyeste Erzsébet, Gyõri Mária, Domokos Gizella, Kmety

Gizella, Domokos Erzsébet, Csordás Margit, Domokos Irén.
Hátul: Thamó Béla lelkész

Az elsõ kép a
Millennium évé-

ben (2000-ben)
megjelent „Száz

magyar falu
könyvesháza”

sorozat
Kállósemjént

bemutató köteté-
ben jelent meg,

amely az 1951-ben
konfirmáltakat

örökítette meg.
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Húsvét alkalmával szinte mindenhol festenek vagy díszí-
tenek tojást. Kerülhet az ünnepi asztalra, de lehet a locso-
lók ajándéka is. Készíthetjük fõtt tojásból, de ezt az ünne-
pek alatt jó, ha el is fogyasztjuk, de díszíthetünk kifújt tojá-
sokat is, ezek hosszú ideig megõrizhetõk.

A hímes tojás a tavaszi – húsvéti – ünnepkör õsi kultikus
szimbóluma számos nép hitvilágában. Az élet hordozója,
amely magában rejti a múltat és jövõt. Ezzel magyarázha-
tó, hogy õseink és a rokon népek jelekkel ellátott piros to-
jást tettek a halottak kezébe (pl. kis zombori hun-avar te-

metõ nõi sírja). Az újjászületés, feltámadás, elsõsorban azon-
ban a termékenység jelképe. Lehetséges, hogy õsi hímes
tojás szavunk is a nõ és férfi kapcsolatára utal. A hím szó
csak utolsósorban jelent díszt, a két fogalom szorosan össze-
tartozik.

A legmakacsabban megõrzött és ma is gyakorolt népszo-
kásunk a locsolás is ezt jelképezi. A vízbevetés õsi termé-
kenységet varázsló szokás és ehhez kapcsolódik az élet
keletkezésének örök szimbóluma, a díszített tojás ajándé-
kozása. Úgy bánik vele, mint a hímes tojással szólásunk
abból a korból származhat, amikor a szaporodás, az élet
szimbólumának tekintették általánosan és komolyan vették
annak jelentõségét. Vigyázni kellett, nehogy eltörjön az
ajándékba kapott, termékenységet, új életet jelképezõ hí-
mes tojás.

Az elõkészületek:
– Festés elõtt alaposan és óvatosan mossuk meg a tojáso-

kat mosogatószerrel, ezután öblítsük le õket. Ezzel zsírtala-
nítjuk a tojás felületét, így a színanyag egyenletesen tapad
meg, ezen kívül a mosogatószerrel eltávolítjuk a tojáshéjon
esetlegesen elõforduló baktériumokat. Dolgozzunk tiszta
kézzel.

– A tojás fõzése: Ne forró vízbe tegyük a hideg tojást. A
fõzõvízbe tegyünk sót vagy ecetet, a megrepedt tojások nem
futnak ki. Festeni és díszíteni ugyan nem lehet õket, de az

Tojásfestés technikák
ünnepi asztalra, azonnali fogyasztásra megfelelõek. Forrás
után 10 percig fõzzük a tojásokat. Akinek a festett tojással
nincsenek étkezési tervei, akár 2-3 órán át is fõzheti, így
tartósabb lesz. Amikor megfõttek a tojások, azonnal le kell
hûteni hideg vízzel, mert így könnyebb lesz majd meghá-
mozni.

– A festés szebb és tartósabb hatása érdekében adjunk a
színezõ oldathoz kevés ecetet (0,25 l vízhez 2 evõkanál),
és hagyjuk állni benne a tojást akár egy napig is. Ha forró
oldatban színezünk, a hatás erõsebb, de ha meg akarjuk
enni a színes tojásokat, célszerûbb hideg oldatban állni
hagyni.

– Ne feledjük, hogy a végsõ színárnyalat az áztatás/fõzés
idõtartamától, a festékanyagok mennyiségétõl és nem utol-
sósorban a tojás alapszínétõl függ!

Tojások kifújása:
A megmosott tojás mindkét végén szúrjunk erõs tûvel

néhány milliméternyi lyukat. Dugjunk bele egy hurkapál-
cát vagy szívószálat, amivel így összekeverhetjük a fehér-
jét és a sárgáját. Egyik végén keresztül jó tüdõvel egyszerû-
en kifújjuk a tojást a héjából. Finnyásabbak szívószálon át
is fújhatják. Ezután kívül-belül mossuk át a tojásokat.

Tojásfestés természetes anyagokkal:
– Sárga- színt kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, citrom-

vagy narancshéjat áztatunk be, majd felfõzzük. A festék-
anyagok együttes használatával fokozhatjuk a színerõssé-
get.

– Narancssárga- színt kapunk, ha 0,25 l festõvízhez 4
evõkanál pirospaprikát adunk, majd 20-30 percig fõzzük.

– Aranysárga vagy pirosas barna- színt kapunk, ha vörös-

hagyma héját áztatjuk a vízbe. A hagymahéjjal való festés
során különbözõ színárnyalatokat célozhatunk meg. Azok a
tojások, melyeket hideg vízben kevés hagymahéjjal együtt
forraltunk fel és utána csak rövid ideig maradnak a festék-
fürdõben, aranysárga színt kapnak. Hogyha tojások 10 per-
cig a forrásban lévõ festékfürdõben maradnak, akkor pirosas
barna színûek lesznek

– Sötétbarna- erõsre fõzött kávét vagy fekete teát készí-
tünk, majd hagyjuk lehûlni, ebbe helyezzük a tojásokat, és
állni hagyjuk.

Karcolt tojas

Berzselt tojás
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A nagy családi összejövetelek nem múlhatnak el nagy
evések nélkül. A pörkölt tökéletes fogás az ilyen alkalmak-
ra. Hogy a húsvéthoz híven a menü is ünnepi legyen, ké-
szítsd el mesés vörösboros nyúlpörkölt receptünket! Bár nem
a legegyszerûbb fogás, az íz élményért mégis megéri a kony-
hában robotolni.

Hozzávalók:

– 2-2,5 kg nyúlhús
– 35 dkg mogyoróhagyma
– 3 gerezd fokhagyma
– 2 dl bor
– 2 babérlevél
– 2 szál kakukkfû
– 1,5 dl sûrített paradicsom
– 1 dl olívaolaj
– 1 fej vöröshagyma
– 1 teáskanál pirospaprika
– só
– bors

– Ibolyaszín- fél liter céklalében, amibe 1 evõkanál ece-
tet kevertünk, 15 percig lassú tûzön fõzzük. Halvány ibo-
lyától a mélyvörösig terjedhet a színe, attól függõen, mennyi
ideig áztatjuk a lében.

– Rózsaszín- fõzzünk jó erõs csipkebogyó teát, lehet fil-
teres is. A fõtt tojásokat helyezzük a lehûlt teába. Áztathat-
juk málnaszörpbe is a tojásokat.

– Kék- vágjunk apróra vöröskáposztát, öntsünk rá annyi
vizet, hogy ellepje. 30 percen át fõzzük, majd állni hagyjuk
1 napig. A káposzta leve bíbor színû lesz, de a tojásokat
kékre festi. Ezt a színt érhetjük el szárított áfonya vagy bo-
dzabogyó fõzetével is.

– Piros- lilahagyma héjával fõzzük a tojásokat
– Zöld- vágjunk apróra spenótot (a mélyhûtött is jó), önt-

sünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Fõzzük 30 percen át, majd
hagyjuk lehûlni. Zöld színt érhetünk el a szárított zölddió
burok áztatásával is.

– Fekete- fekete lesz a végeredmény, ha dióburkot, dió-

levelet használunk (de ezek mérgezõek; csak kifújt tojás-
hoz alkalmazzuk).

– Lilásbordó- A cékla levével lilásbordóra festhetünk,
ehhez a céklát reszeljük le fõzés elõtt.

Tojásdíszítési módok, technikák:
Berzselés; Kõtojás; Tojásfestés alufóliával; Pöttyös tojás;

Decoupage technika; Márványos tojás; Szerelem-tojások; 
Csipkézett tojások; Írott tojások; Metszés; Pingált tojás;
Pöttyözött tojás; Virágos tavasz; Kiszakadt harisnya minta; -
Fényes - Fémes tojások;

Sajnos helyhiány miatt mi csak felsorolni tudjuk ezeket a
technikákat, de akik szeretnék kipróbálni valamelyiket,
megtehetik, ha felkeresik a:

http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/
hagyomanyok-unnepek/husveti-nepszokasok/3463-
Tojasfestes-technikak-300-mintak.html internetes oldalt, ahol
300 tojásdíszítõ motívum közül válogathat.

Pikáns vörösboros nyúlpörkölt

A nyúlhúst darabold kisebb kockákra. Hevítsd fel az olíva olajat, és a húskockákat picit pirítsd meg
rajta. Add hozzá a felaprított vöröshagymát és fokhagymát, majd ízesítsd a babérlevéllel, a kakukkfû-
vel, valamint sózd, borsozd ízlésed szerint. Hígítsd fel a sûrített paradicsomot kevés vízzel, és keverd
a pörkölthöz. Párold puhára a húst, pótold a vizet, ha elfõtt. Add hozzá a megpucolt mogyoróhagymát,
valamint a vörösbort, és szórd rá a pirospaprikát. Fõzd még nagyjából 10 percig, és már tálalhatod is.
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Akár mennyire is a húsvéti ételek
közé soroljuk a báránysültet, valljuk be,
hogy ezen a vidéken kevés háziasszony
adja a fejét húsvétkor báránysütésre.
Pedig a zsenge, fiatal bárány íze ve-
tekszik a borjúhúséval vagy a fehér
szárnyas húsokéval. Sõt lényegesen
aromásabb, ízesebb, karakteresebb.
Magas a fehérjetartalma, ugyanakkor
a benne található zsírszövet mennyi-
sége elhanyagolhatóan kevés.  Most
azonban még is arra bíztatjuk önöket,
hogy szakítsanak bátran a hagyomá-
nyokkal, és lepjék meg vendégeiket
egy fantasztikus báránysülttel, amely-
bõl egyenesen két receptet is kínálunk
Önöknek kipróbálásra, kinek-kinek
kedve, és ízlése szerint.

Húsvéti báránysültnek a tejes bárány
való, mely kizárólag anya(juh)tejen élt,
füvet még nem evett. Egy élõsúlyban
10-12 kg-os bárány hátsó combja a bá-
ránysültnek ideális darabja. A legfino-
mabb báránysült hagyományos kemen-
cében készült, ám a régi sparhelt sütõ-
jében készült változat is kétségtelenül
különleges kulináris élmény!

A bárányhús elsõdleges fûszerei: roz-
maring, fokhagyma, menta, kömény,
tárkony, bouquet garni (petrezselyem-

levél, kakukkfû, szegfûszeg). Ha még
inkább ízletes húst szeretnénk készíte-
ni bárányból, akkor pedig pácolhatjuk
a húst sütés elõtt, ezek elkészítéséhez
néhány ötlet:

Citromos-boros páclé: 2 evõkanál
citromlé, 2 teáskanál reszelt citromhéj,
1 gerezd fokhagyma összezúzva, 1 dl
fehérbor, 1 dl olívaolaj, 2 evõkanál
barna cukor, 1 evõkanál rozmaring, fi-

nomra vágva, 1 evõkanál kakukkfû, fi-
nomra vágva.

Mustáros-zöldfûszeres pác: 1 dl olí-
vaolaj, 2 evõkanál balzsamecet, 2 te-
áskanál barna cukor, 2-3 teáskanál
dijoni mustár, 2 teáskanál provence-i
fûszerkeverék (vagy 1 evõkanál friss,
vegyes kerti zöldfûszer), 1 teáskanál
törött bors.

Sárgabarackos-hagymás páclé: 6 ki-
magozott, friss sárgabarack (felaprítva),
1 teáskanál Worchester-szósz, 2 evõ-
kanál olaj, 1 teáskanál vörösborecet, 1
dl fehérbor, 1 gerezd fokhagyma,
összezúzva, 3 szál kis darabokra aprí-
tott újhagyma, 1 késhegynyi fehér bors.
(forrás: www.nosalty.hu)

Húsvéti báránysült

Hozzávalók:
bárány comb
só, bors
bazsalikom és rozmaring
hagyma, fokhagyma
füstölt szalonna
fehérbor
(olíva)olaj

A húst célszerû egy, vagy két nap-
pal a sütés elõtt elõkészíteni, fûsze-

rezni.
Az egész combról

minden hártyát, zsírt
eltávolítunk. A fok-
hagymát megpucol-
juk, a gerezdeket
hosszában elfelezzük-
harmadoljuk, hogy
karcsúbb darabkákat
kapjunk. A hagymákat
megtisztítjuk, elfelez-
zük, a szalonnából csí-
kokat vágunk a tûzde-
léshez. Helyenként
megszurkáljuk a húst
egy hegyes, éles kés-
sel, a keletkezett nyí-

lásokba dugdossuk a fokhagyma darab-
kákat és a szalonna csíkokat (újabban
rozmaring leveleket is). Ha van spéke-
lõtûnk, azzal egyszerûbb a feladat és
szebb a végeredmény. Sózzuk, borsoz-
zuk. Egy sütõtálba vagy tepsibe helyez-
zük a húst, jó pár fej hagymát és héjas,
gerezdekre bontott fokhagymát dobunk
köré, ezek majd krémesre és isteni fi-
nomra sülnek. Öntünk alá kevés

(olíva)olajat és pár dl fehérbort, eset-
leg kevés vizet, körberakjuk friss roz-
marin ágacskákkal, bazsalikom leve-
lekkel, betakarjuk alufóliával és hûtõ-
ben érleljük 1-2 napig, amikor elõme-
legített, forró sütõben addig sütjük a
fólia alatt, míg vajpuha nem lesz. Le-
vesszük a fóliát és a szaftjával locsol-
gatva szép pirosra sütjük. Ha van rá idõ,
hagyjuk teljesen kihûlni, mert úgy szeb-
ben szeletelhetõ. Szeletelés után, (ki
is lehet csontozni), meleg sütõben át-
melegítjük és hagyományos, vagy tök-
magolajas krumplisalátával tálaljuk.

Rozmaringos báránycomb

Alapjában véve ez a recept nagyon
sok mindenben megegyezik az elõzõ-
vel, de a fûszerezésében azonban még-
is találunk némi eltérést. Itt is Önöké a
döntés szabadsága!

Variációk báránysültre

Hozzávalók:
bárány comb
só, bors
4 ág friss rozmaring
2 fej hagyma
2 fej fokhagyma
fél bio citrom (kezeletlen héjú)
arasznyi darab füstölt szalonna
1 teáskanál (házi) chilikrém
1 dl száraz rozé bor

Elkészítés:
A húsról minden hártyát, zsírt eltá-

volítunk. Az egyik fej fokhagymát meg-
pucoljuk, a gerezdeket hosszában el-
felezzük-harmadoljuk, hogy karcsúbb
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Gyermekkorom egyik kedvenc süte-
ménye volt a Nõi szeszély, amely szin-
te elolvadt a számban, épen ezért el-
lenállhatatlan volt számomra. Ez a sü-
temény tényleg egy falat mennyország:
édes habfelhõ pihen az aranyló barack-
lekvár és a pihe-puha linzer tetején.
Most ennek a süteménynek 2 variáció-
ját osztjuk meg önökkel Kedves Olva-
sóink. Míg az elsõ sütõporral készül, a
másikhoz élesztõ szükséges. Ezt már
az Önök döntésére bízzuk, hogy me-
lyiket készítik el. Egy biztos! Akár
egyik, akár másik mellett dönt, a vég-
eredményben nem fog csalódni!

Nõi szeszély bögrésen – sütõporos
variáció

A mérce a szokásos 2,5 dl-es bögre!
Hozzávalók:
– 5 dkg vaj, vagy margarin
– 5 tojás sárgája
– egyharmad bögre porcukor
– 2,5 bögre liszt
– 1 csomag sütõpor
– bõ másfél bögre tej
A tetejére:
– 1 bögre porcukor
– 5 tojás fehérje
– baracklekvár a kenéshez (kb. 5-6

evõkanál, de ez lekvárfüggõ, érdemes
nem túl híg lekvárt választani)

1. A tészta hozzávalóit összedolgoz-
zuk, és a masszát sütõpapírral bélelt
tepsire (az enyém 26*35-ös) öntjük,
majd 180 fokon halvány zsemleszínû-
re sütjük. Tulajdonképpen csak majd-
nem készre, mert még vissza fogjuk

tolni a habbal a sütõbe,
ha állja a tûpróbát, nyu-
godtan kivehetjük. Kb.
15-20 perc.

2. A tojásfehérjét tur-
mixszal habbá verjük a
cukorral. Majdnem telje-
sen felverjük a fehérjé-
ket, és csak a vége felé
szórjuk hozzá kisebb
adagokban a cukrot.

3. Kivesszük a sütit
sütõbõl, a tetejét meg-
kenjük baracklekvárral és ráöntjük a
tojáshabot. Egyenletesen eloszlatjuk és
valamennyire eligazgatjuk, de nem kell
simának lennie. Éppen a kis fodrok ad-
ják a szépségét ennek a finomságnak.

4. Még úgy öt-tíz percre visszatol-
juk a sütõbe, éppen csak annyi idõre,
hogy kapjon egy kis arany barnás színt
a teteje.

5. Forrón szeleteljük, és persze fo-
gyasztjuk is Másnap is finom, ha meg-
éri

Nõi szeszély 2. – élesztõs változat

Hozzávalók a tésztához:
25 dkg vaj
50 dkg liszt
3 db tojássárgája
1 csomag vaníliás cukor
2 dkg élesztõ
10 dkg baracklekvár
1,5 dl tej
15 dkg porcukor

darabkákat kapjunk. A hagymákat
megtisztítjuk, az egyiket 4 vastag sze-
letre vágjuk, a másikat elfelezzük, egy
fél citrommal együtt, a szalonnából
szeleteket vágunk. A combot helyen-
ként megszurkáljuk egy hegyes, éles
késsel, a keletkezett nyílásokba dug-
dossuk a fokhagyma darabkákat és a
rozmaring leveleket , majd alaposan
sózzuk-borsozzuk. Az öntött vas edény
alján megágyazunk a combnak egy
réteg szalonna szelettel, erre tesszük a
4 vastag hagyma szeletet, amire ráfek-
tetjük a húst. Köré rakjuk a második fej
hagymát és a héjas, vízszintesen elfe-
lezett fej fokhagymát ami majd krémes-
re és isteni finomra sül, a negyed citro-
mok és rozmaring ágak társaságában.
Öntünk alá egy dl száraz Szentpéteri

Kékfrankos rozé bort és bekenjük a húst
vékonyan, házi chilikrémmel. Betakar-
juk a maradék szalonna szeletekkel,
amikbõl a kiolvadó zsír sülés közben
szépen belefolyik a fokhagymás-roz-
maringos nyílásokba és megízesíti azt.
Rátesszük az edényre a fedõt és betol-
juk a 200 Celsius-fokos sütõbe. Addig
sütjük lefedve, míg a hús vajpuha nem
lesz, majd levesszük a fedõt és a felsõ
szalonna szeleteket, majd a szaftjával
locsolgatva szép pirosra sütjük.

Tökmagolajos krumplisaláta

Hozzávalók fejenként:
2 kisebb, vagy 1 nagyobb krumpli
1-2 fõtt tojás (legjobb az, ami a hús-

véti sonkával együtt fõtt)

1 csokor újhagyma, vagy kis fej lila-
hagyma, de póréval is finom

pár szem fekete, magozott olajbogyó
tökmagolaj
1 ek tárkonyos ecet
só
frissen õrölt bors

A krumplit héjában, enyhén sós víz-
ben megfõzöm. Meghámozom, felsze-
letelem, hozzá aprítom a fõtt tojáso-
kat, a hagymát. Megszórom sóval, bors-
sal, löttyintek rá kevés tárkonyos ece-
tet, kicsit több tökmagolajat, összeke-
verem és érlelem a hûtõben pár órát.
Nagyon finom 1-2 marék fekete olaj-
bogyóval dúsítva.

(forrás: http://www.gabojsza.hu)

Variációk egy témára

A habhoz:
20 dkg porcukor
10 db tojásfehérje
1 evõkanál citromlé
1 csipet só
A tetejére: 5 dkg mogyoróforgács
Elkészítés
Az élesztõt langyos cukros tejben

felfuttatjuk. A lisztbõl, a vajból, a to-
jássárgájából, a porcukorból, a vaníli-
ás cukorból a felfuttatott élesztõvel
tésztát készítünk.

A kinyújtott tésztát sütõpapírral fe-
dett 25 39 cm-es tepsibe helyezzük.

1 órás kelesztés után 180 fokra me-
legített sütõben halványsárgára sütjük.

A tojásfehérjéket a cukorral, egy csi-
pet sóval és 1 evõkanál citromlével jó
kemény, fényes habbá verjük.

A sütemény tetejét megkenjük ba-
racklekvárral, a tetejére simítjuk a cit-
romos-cukros tojásfehérjehabot. Mo-
gyoróforgáccsal megszórva sütõben in-
kább szárítjuk, mint sütjük.
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Német élet, portugál szerelem és már két megjelent ma-
gyar és német nyelvû mesekönyv: ez Páll Fatime élete cím-
szavakban.

A fiatal hölgy gyermekkorát Kállósemjénben töltötte. A
nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium angol-informatika
tagozatán érettségizett, majd a Nyíregyházi Fõiskola kom-
munikáció szakán szerzett diplomát. A fõiskola alatt az
Erasmus program segítségével egy szemesztert Krakkóban,
Lengyelországban töltött és ott kezdõdött minden. Az a fél
év megváltoztatta Fatime életét. Nemcsak azért, mert egy
új országot ismerhetett meg, hanem azért is, mert rájött,
milyen sok lehetõség rejlik Európában. A fõiskolás évek után
a nyíregyházi Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda nemzetközi koordinátora lett. Állásának köszönhetõ-
en több külföldi képzésen is részt vett, így került többek
között Liverpoolba, Angliába, ahol találkozott szerelmével,
egy portugál nemzetiségû, de Kölnben, Németországban élõ
férfival. Egy évig bírták a távkapcsolatot, majd összeköltöz-
tek. Azóta eltelt hat év.

„A kezdeti idõszak nem volt könnyû, mert nagyon hiány-
zott a családom: édesapám humora, édesanyám finom fõzt-
je, a nõvérem óvó „keze” és a bátyám támogató szavai.
Hiányzott nagymamám és az õ általta készített világ leg-
jobb kakaóstekercse és a kis falum csendessége, nyugalma.
Ez még a mai napig így van és azt hiszem már nem is fog
változni. Mindig örömmel térek haza és csodálom meg, mi-
lyen sokat fejlõdik és színesedik Kállósemjén.”

„Az elsõ két év meghatározó volt az én német életemben.
Sok érdekes emberrel találkoztam, akik akár pozitív, akár
negatív irányban, de befolyásoltak engem. Ez motivált arra,
hogy mindazt, ami velem történt, leírjam. Így született meg
a Kis világ – Kleine Welt és az Én és a sárkányaim – Ich und
meine Drachen, két, magyar és német nyelvû mesekönyv,
ami egyfajta napló, de nem a hagyományos formában.”

A könyvekben öt-öt történet olvasható magyarul és németül
arról a tíz emberrõl, akik az elsõ két évem alatt a legfontosab-
bak voltak az életemben. Hogy õk „jó tevõ tündérek” vagy
„gonosz varázslók”, az a történetekbõl kiderül – meséli Fati-
me mosolyogva, aki nem unatkozik Németországban. Két
munkahelye is van: a kölni munkaügyi központ egyik projekt-
jében irodavezetõként dolgozik, emellett pedig a kölni ma-
gyar közösségi házban hetente háromszor tart magyar nyelvû
foglalkozásokat gyerekeknek és felnõtteknek. Azt mondja, töb-

Álmodj, tervezz, higgy benne,
dolgozz rajta és érd el!

bek között ez is motiválta, hogy a könyveket két nyelven írja
meg: az, hogy a közösségben megforduló, sokszor vegyes há-
zasságból származó gyerekeket és szülõket megszólítsa.

Mi a tanulság Fatime példájából? Õ tökéletes példa arra,
hogy mindegy hány éves vagy és honnan jössz, ha nem adod
fel az álmaidat, hanem utána kerekedsz, akkor igen is meg
lehet õket valósítani. Ráadásul, mindezt egy idegen ország-
ban, ki mert állni a „félelmetes” német közönség elé és
hangot adni magának, megmutatni, hogy igenis itt vagyok!

(Száraz Anita, Kelet-Magyarország)

Páll Fatime második mesekönyve Én és a sárkányom
címmel jelent meg
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Zsúfolásig telt 2017. március 18-án a Nyírbátori Rendõr-
kapitányság díszterme. Itt rendezték a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Polgárõr Szövetség 2016. évét értékelõ kül-
döttértekezletét, amelyen a megye több mint ötezer pol-
gárõrét képviselõ küldöttek mellett jelen volt dr. Simon
Miklós országgyûlési képviselõ, dr. Túrós András, az Orszá-
gos Polgárõr Szövetség elnöke, Farkas József r. dandártá-
bornok, megyei fõkapitány és Nagy József tû. ezredes, me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes.

A kötelezõ formaságok után Somogyi János, a megyei
szövetség elnöke összegezte a szabolcsi polgárõrök elmúlt
évi tevékenységét. A gazdasági, majd a felügyelõ bizottsá-
gi jelentés meghallgatását követõen szólalt fel a térség or-

Erdei Mihály átveszi a kitüntetést

Mit arról elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk, hogy
a nagykállói Járáshoz tartozó 8 településen – köztük
Kállósemjénben is – lehetõség nyílt informatikai eszközök
(notebook; tablet)beszerzésre pályázni a „Digitális jólét prog-
ramban”. A pályázati kiírás szerint a nyertes pályázóknak
informatikai képzésen kell részt venniük (kötelezõ!!), hogy
az elnyert eszközök használatát elsajátítva maximálisan ki-
használhassák a digitális világ lehetõségeit, növeljék a mun-
kába állás és elõrelépési lehetõségeiket.

A Dr. Erdész Sándor Könyvtárban több képzõ intéz-
mény is lehetõséget biztosít arra, hogy a GINOP 6.1.2

Ingyenes számítógépes tanfolyam a Dr. Erdész Sándor Könyvtárban

„….csak azt tettem, amit a szívem és a lelkiismeretem diktált..”

Kitüntetés Erdei Mihálynak
szággyûlési képviselõje, aki
a megye lakossága nevében
mondott köszönetet a pol-
gárõrök áldozatos munkájá-
ért, aminek köszönhetõen is
javult a közbiztonság Sza-
bolcsban.

A felszólalásokat követõ-
en elismeréseket adtak át az
arra érdemeseknek, többek
között Erdei Mihálynak, a
Kállósemjéni Polgárõr Egye-
sület elnökének, akinek Dr.
Túrós András, az Országos
Polgárõr Szövetség Elnöke a
szervezetben kifejtett munkásságáért, a „Polgárõr Érdem-
kereszt Ezüst fokozatát” adományozta.

Erdei Mihály 1989-ben lépett be a polgárõr egyesületbe,
majd 1993-ban beválasztották a vezetõségbe is. 2002-tõl
az akkori elnök, Kígyósi Sándor helyettese lett. 2008-ban a
tagság bizalmat szavazott neki és ez idõtõl kezdve szerve-
zi és irányítja az egyesület munkáját. Feladata sokrétû, hi-
szen nem csak a járõrözésrõl szól, hanem a pályázatírástól
a költségvetés tervezéséig sok-sok mindent magába foglal.
Az egyesület munkája a település életében már-már nélkü-
lözhetetlen, s mint vezetõ személyesen is igyekszik részt
venni minden egyes rendezvényen, eseményen, példát mu-
tatva ezzel is a jövõ nemzedékének. Facebook oldalán
megosztott elismerése mellett nagyon szerényen nyilatko-
zott, mert szerinte ez a kitüntetés nem csak az övé, hanem
az egyesületé is.  „Az eltelt 27 év alatt csak azt tettem,
amit a szívem és a lelkiismeretem diktált a faluért, az egye-
sületért. Szomorúsággal tölt el az a tudat, hogy mára már
csak én maradtam az alapító tagok közül.”

Munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk, hogy
eredményesen vezesse tovább a Kállósemjéni Polgárõr Egye-
sület munkáját.

– psza –

„Digitális szakadék csökkentése” címû projekt kereté-
ben megvalósuló képzésen megszerezzék azt a képesí-
tést, amelyet a pályázónak nyertes pályázat esetén meg
kell szerezni!

Az elsõ csoport képzése 2017. január 4-én indult, és a
mai napig várjuk a jelentkezõket a tanfolyamokra, de nem
csak azokat akik pályázni szeretnének, hanem azokat is,
akiket megérintett a digitális fejlõdés lehetõsége.

A tanfolyamok felõl érdeklõdni lehet a Dr. Erdész Sándor
Könyvtárban, Hollósi Istvánné könyvtár vezetõnél a 06-42-
255-355-ös telefonszámon.
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Ez év március 5-én kezdetét vette a 2016/2017-es futball
bajnokság tavaszi fordulója. A Kállósemjéni csapat a DIAMIT
megyei II. osztály felnõtt csoportban vívja mérkõzéséit, ahol
a 4 mérkõzés után elég felemás eredményt mutat a mérleg.

A szezonnyitó mérkõzést március 5-én játszották
Nyírlugoson. A hazai csapatnak sikerült otthon tartani a 3
pontot, hiszen az eredmény 3-0 lett Nyírlugos javára.

A következõ mérkõzést március 12-én, hazai pályán ját-
szotta a csapat. Hogy az elõzõ heti vereség, vagy a hazai
pálya elõnye, de megtette a hatását, mert a csapat 6-2-es
gyõzelmet aratott Terem ellen. A kállósemjéni gólokat Mo-
csár Csaba; Csonka György; Marozsán Mihály (2); Docsa
István és Hamza Tamás lõtte.

Ezt követõen újra hazai pályán játszottak a fiúk, és fan-
tasztikus 5-0-s eredmény született Rohod ellen. Góllövõk:

Futballszeretõknek! Itt vannak a tavaszi forduló
mérkõzéseinek idõpontjai!

Kóth Ádám; Hamza Tamás; Léka Attila és  Mocsár Csaba
(2).

 Aztán a két nyer mérkõzés után újabb vereség követke-
zett. Nyíribronyban 2-1-re kapott ki a csapat. A hazai csapat
a 25 percben lõtt góljával tett szert a vezetésre, de Hamza
Tamás nem hagyta õket sokáig örülni, hiszen 2 perc múlva
már hálóban is volt az egyenlítõ gól. A csapat egészen az
utolsó percig tartotta ezt az eredményt, de sajnos ekkor a
nyírlugosi Lakatos Péter gólja eldöntötte a mérkõzés sorsát.

Jelenleg a csapat a tabella 5. helyén várja a folytatást, s
nagyon bízunk benne, hogy a szezon végére szebb lesz ez
az eredmény. Ha tehetik, kísérjék el a csapatot idegenbeli
mérkõzéseikre, de ha ezt nem is, a hazai mérkõzésekre min-
denképpen menjenek el és bíztassák a fiúkat. Higgyék el,
sokat számít a hazai közönség biztatása a számukra!

A Kállósemjéni SE hátralévõ mérkõzései:

2017. április 2. (vasárnap) 15:00  –  KÁLLÓSEMJÉN SE – RAMOCSAHÁZA SE

2017. április 9. (vasárnap) 16:00  –  APAGY SPORTEGYESÜLET – KÁLLÓSEMJÉN SE

2017. április -16. (vasárnap) 16:00  –  KÁLLÓSEMJÉN SE – LEVELEK SE

2017. április 23. (vasárnap) 16:00  –  KÓTAJ SE – KÁLLÓSEMJÉN SE

2017. április 30. (vasárnap) 16:00  –  KÁLLÓSEMJÉN SE – KEMECSE SE

2017. május 7. (vasárnap) 17:00  –  NAGYKÁLLÓI VSE – KÁLLÓSEMJÉN SE

2017. május 14. (vasárnap) 17:00  –  KÁLLÓSEMJÉN SE – ÚJFEHÉRTÓ SE

2017. május 20. (vasárnap) 17:00  –  TISZADOB SE – KÁLLÓSEMJÉN SE

2017. május 28. (vasárnap) 17:00  –  KÁLLÓSEMJÉN SE – ENCSENCS SE

2017. június 4. (vasárnap) 17:00  –  GÁVAVENCSELLÕI SE – KÁLLÓSEMJÉN SE

2017. június 11. (vasárnap) 17:00  –  KÁLLÓSEMJÉN SE – GESZTERÉD FC

– psza –

A Nõszirom Egyesület ezúton is ér-
tesíti a futballszeretõ lakosságot, hogy
a „ NÕSZIROM KUPA” Kispályás Lab-
darúgó Torna 2017. április 29-én (szom-
baton) 10 órától kerül megrendezésre.

A program megvalósításában
egyesületünk mellett részt vesz

Kállósemjén Nagyközség Önkormányza-
ta, és a Kállósemjénért Egyesület, akik kéz-

mûves foglalkozással várják a rendezvényre érkezõ kisgyer-
mekes családokat.

Az elõkészületek folyamatban vannak, a program részle-
teirõl plakátok útján és a legkedveltebb közösségi oldalon
(facebook) is tájékoztatjuk a lakosságot.

Pappné Szegedi Angéla

Nõszirom Kupa 2017-ben is!

Nõszirom Kupa még nem volt Önkormányzati csapat
nélkül
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Belicza László pogármester és Molnár István 2016.
december 22-én vette át az eszközöket

A Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület újonnan
történt megalakulása óta rendszeresen és aktívan részt
vesz a települési rendezvényeken és ünnepségeken.

Egyesületünk mindent megtesz azért, hogy a több évi
„pihenõ” után újra a település teljes jogú civil szerveze-
te legyünk. A versenyeken elért sikereivel pedig segít
tovább öregbíteni Kállósemjén amúgy is rangos hírnevét.
Egy ilyen nagy múlttal rendelkezõ egyesületnek, mely
lassan 80 éve van jelen településünkön, megengedhetet-
len, hogy régi dicsõ fénye elhalványuljon. Mindezt lehe-
tetlen elérni az eredmények szállítása nélkül, ahhoz pe-
dig hogy tagságunk a megyei és országos versenyeken
és rendezvényeken méltó képen képviselhesse
Kállósemjént, megfelelõ eszközállományra és felszere-
lésre van szükség.

Védõeszközök

8 pár munkavédelmi védõkesztyû

Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések

1 db földfeletti tûzcsapkulcs

1 db kombinált sugárcsõ Tajfun Profi “C”

6 db nyomótömlõ “B” 20 m

8 db nyomótömlõ “C” 20 m

1 db osztó B/C-B-C,

4 db tömítõgyûrû “A”

10 db tömítõgyûrû “B”

15 db tömítõgyûrû “C”

Ezzel a felszereléssel, már egy magasabb színvonalon
tudjuk ellátni feladatainkat, és bízunk benne,  hogy a
soron következõ versenyeken is ezáltal eredményeseb-
ben fogunk majd szerepelni.

Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület
4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.

Ezen indíttatásra felbuzdulva, és mind jogi, mind pe-
dig a Katasztrófavédelemnél lévõ ügyeink pontos letisz-
tázása után, a tavalyi év folyamán, már sikeresen pá-
lyáztunk a megyei Katasztrófavédelemnél kisértékû esz-
közbeszerzésre, ami eredményesen is zárult, így össze-
sen 451.871 Ft értékben az alább felsorolt védõeszkö-
zök, valamint Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések
kerültek beszerzésre.

A képek 2016. december 22-én (csütörtök)készültek,
amikor is a megyei igazgatóság vezetõi állománya je-
lenlétében Belicza László polgármester úr és az ÖTE kép-
viseletében Molnár István vezetõségi tag ünnepélyes
keretek között átvette az eszközöket a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Kozma Mihály
ÖTE titkár
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Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Minden egyes házassági évforduló
ünnep, de mégis van köztük néhány
nevezetes, kiemelt jubileum, kerek és
nem egészen kerek évforduló, amelye-
ket különbözõ elnevezések és hagyo-
mányok jellemeznek. A kapcsolatok
számos szakaszon mennek át. Egy tar-
tós kapcsolat vagy egy házasság a mai
világban igazi kincsnek számít. Ezért
is fontos, hogy megünnepeljünk min-
den évfordulót, ezzel kifejezve hálán-
kat az együtt töltött szép napokért.

Házassági évfordulók

Fodor Miklós és felesége Moldván Margit

Páll Péter és felesége Kóth Ilona

Páll Péter és felesége Kóth Ilona
2017. január 26-án ünnepelte házasság-
kötésük 60. évfordulóját. Hatvan évvel
az eskü után szeretetben élni drága
kincs, épp olyan, mint a gyémánt,  
amely erõs, ritka és ragyogó, mint az a
kapcsolat, amelyben a házastársak, aki
ennyi évet töltöttek együtt. Ebbõl az
alkalomból köszöntötte a házaspárt 4
gyermeke, menye, vejei és 12 unokája.

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzat mindkét

házaspárnak még sok-sok
egészségben együtt töltött

boldog évet kíván.

Ugyancsak 60. házassági évforduló-
jukat ünnepelte ez év március 11-én
Fodor Miklós és felesége Moldván
Margit. A görögkatolikus templomban

gyermekeik, menye, unokáik és szere-
tett ismerõseik körében Orosz István
parókus elõtt megerõsítették hatvan év-
vel ezelõtt tett fogadalmukat.


