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Tisztelt Kállósemjéniek!
Örülök, hogy az év egyik legszebb

évszakának kezdetén írhatom le gon-
dolataimat a helyi kiadványunkban. A
hosszú, de jellemzõen nem túl hideg tél
után mindannyian örülünk a tavasznak.
Az újjászületés ideje ez az idõszak.

A növényvilág, a fák, bokrok mind
újjászületnek, így a gazdáknak is egyre
több feladata van a kertekben. Vidéki
környezetben ez megszokott, és termé-
szetes dolog. Azt gondolom, hogy ezek
a tevékenységek, a kerti munkák segíte-
nek abban is, hogy a lelkünk is megújul-
jon. Ilyenkor vetjük el azokat a mago-
kat, melyek késõbb részben élelmiszer
alapanyagként biztosítják családtagjaink
számára a megélhetést. Ezek a szorgal-
mas munkával tele napok össze kell,
hogy tartsák a családjainkat is, hiszen a
közös munka erõsítheti az egymás kö-
zötti kötõdést.  Ne felejtsük el ilyenkor
idõsebb családtagjainkat sem, hiszen a
porták, kertek rendbetételében, a tava-
szi munkák elvégzésében jól jöhet a
fiatalabbak segítségnyújtása.

Mindannyiunk kitartását megviselik a
fennálló korlátozó intézkedések, de a
szabályokat a jövõben is követnünk kell.
A mindennapjaink átformálódtak. Meg-
változott az életünk, a társadalmi, baráti
kapcsolataink lazultak. Nehezen visel-
jük már ezt, intézményeink, egyházaink,
a civilek is egyaránt nehéz helyzetben
vannak. Talán gyermekeink azok, akiket
a legnehezebb korlátok között nevelni.

Most azonban készülünk a Húsvétra.
Keresztény emberként én is családom-
mal készülök az ünnepre, mely Jézus ke-
resztre feszítésének, feltámadásának ün-
nepe. Úgy gondolom, hogy lehet párhu-
zamot vonni az elmúlt idõszak történé-
sei és a Húsvét üzenete között. Jézus
vállalta az emberiség bûneit, hatalmas
terhet vállalva meghalt értünk. Húsvét
hétfõn feltámadt. Hittel és szeretettel tet-
te. Mindvégig megmaradt a hite. Bízott
az Atyában szeretett bennünket. Talán ez
a két szó, melyet nekünk is be kell tarta-
nunk azért, hogy egy napon mi is mente-
süljünk az egész emberiséget érintõ ne-
héz idõszaktól. Szeretettel és hittel! Így
éljünk! Tartsunk ki szeretteink mellett,
tartsunk ki, hogy teljes életet tudjunk élni.

Azt kérem minden kállósemjéni la-

kostól, hogy legyenek együttmûködõek
önkormányzatunkkal ebben az évben
is. Hamarosan kezdõdik a Kállósemjént
teljes hosszában érintõ kerékpárút épí-
tése. Erõnkhöz mérten idén is megpró-
báljuk korszerûsíteni az útjainkat, fej-
leszteni intézményeink komfortját, szé-
píteni parkjainkat, közterületeinket.
Azért dolgozunk, hogy jó legyen
Kállósemjénben élni, s javuljon az itt
élõ családok életminõsége.

Bízom abban továbbá, hogy
Kállósemjén ebben az évben is több
közösségi eseménynek ad majd otthont,
s idén is meg tudjuk szervezni a Falu-
napot és a Kállósemjénbõl elszármazot-
tak találkozóját. Remélem azt is, hogy
a település turisztikai szerepvállalása
is tovább erõsödik.

Kérem Önöket, hogy gondolkodjanak
pozitívan, hiszen joggal lehetünk büsz-
kék az együtt elért eredményeinkre, me-
lyek Kállósemjén helyzetét stabilizálják.
Minden külsõség ellenére azonban ne
felejtsék, hogy az emberi értékek min-
denek felett állnak, mert az épületek
hiába szépek, ha a benne lévõ emberek
boldogtalanok, akkor ez mit sem ér.

Húsvét elõtt ezért kérem Önöket,
hogy gondolkodjunk el azon közösen,
hogy miért is fontosak a pozitív emberi
értékek erõsítése, s ennek tudatában
éljük mindennapjainkat.

Minden kállósemjéni lakosnak Áldott
Húsvéti Ünnepet Kívánok! Feltámadt
Krisztus! Valóban Feltámadt!

Belicza László
polgármester

Túrmezei Erzsébet

Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtõl én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Õ vezérel
oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elûzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!
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Néma fõhajtás
Petõfi Sándor:

1848
Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megviradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.
Szégyeneljük szolgaságunk éjét,
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Álmainkban
Alattomban
Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére
Annyi, ami fölkiált az égre.
Áll a tenger nagy elbámultában,
Áll a tenger és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok,
Emelkednek rémes torlaszok.
Reng a gálya...
Vitorlája
Iszaposan összetépve
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában
Beburkolva rongyos bíborában.
Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,
Eltépett lánc s eltört korona.
Tûzbe véle!...
No de mégse,
Régiségek közé zárjuk,
De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a késõn-születtek
Nem tudnák, hogy ezek
mik lehettek.
Nagy idõk. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön:
szabadság!
Aki mást vall, rettentõn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicsõ szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!

(Debrecen,
1848. október vége–november 16.)

Ez a lehetõség adatott meg ebben az
évben is március 15-én, Nemzeti Ün-
nepünk napján. Néma fõhajtás mellett
helyeztük el a megemlékezés koszo-
rúit a Szabadság téren található 1848-
as emlékmûnél. A koszorúzáson részt
vett településünk vezetõsége mellett
Simon Miklós országgyûlési képviselõ
Úr, a római katolikus egyházközség
képviseletében Horváth János címze-
tes Gáborjáni apát úr és Papp Sándor;
valamint az Arany Alkony Nyugdíjas
Klub képviselõi Magyar Jánosné és
Opre Györgyné.
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Pályázati hírek 2021

Önkormányzatunk minden pályázati lehetõséget meg-
ragad azért, hogy Kállósemjén épüljön és szépüljön. Több
esetben nyújtottunk be pályázatot útfelújításra, óvodai
játszótér kialakítására, polgármesteri hivatal fejleszté-
sére, temetõi infrastruktúra fejlesztésére, óvoda felújí-
tásra.

Örömmel tudatjuk, hogy a benyújtott pályázatok közül
több is támogatást nyert.

Korszerûsödik a kállósemjéni köztemetõ, új urnafal épül,
és új halotthûtõ kerül beszerzésre, mert a régi már elavult,
gazdaságtalan a mûködtetése.

Örömünkre szolgál, hogy támogatást nyert a „Muzeá-
lis intézmények szakmai támogatása” elnevezésû pályá-
zati kiírásra benyújtott anyagunk, mely a Kállay-kúria inf-
rastrukturális fejlesztését szolgálja. A támogatási összeg
2 000 000 Ft. Ebbõl az összegbõl klímaberendezéseket
szerzünk be, múzeumi foglalkoztató füzeteket vásárolunk,
illetve hõvédõ fólia kerül a múzeum üvegfalára.

Szintén örömhír, hogy bár a korábban beadott új óvoda
építési pályázatunk nem nyert, de az óvoda épület felújí-
tására benyújtott anyagunkat támogatásra alkalmasnak
ítélték, ezért megújul az Óvoda egyik épülete. A felújítás
magában foglalja: a hõszigetelést, a tetõcserét, az épület
villamos hálózatának korszerûsítését, a fûtési rendszer fel-
újítását, az óvodaépület akadálymentes bejáratának és az
akadálymentes parkolónak a kialakítását, a fenti munkák-
hoz kapcsolódó kiegészítõ munkák elvégzését.

Központi elhelyezkedése miatt nagy forgalmat bonyo-
lít le a Kölcsey Ferenc út, melynek nagyon leromlott emi-
att az állapota. Felújítására már többször próbáltunk ezen
a pályázati kiíráson támogatást nyerni (2018-ban és 2019-
ben is benyújtottuk a pályázatot erre a kiírásra), eddig
sikertelenül, de bízunk benne, hogy most támogatásban
részesülünk. A pályázati kiírás a település adóerõképessége
és lakosságszáma alapján határozza meg a támogatás
mértékét és maximális összegét. A Kölcsey út felújítása
esetén 85%-os lenne, 15% önerõt kell az önkormányzat-
nak hozzátennie, a maximális támogatási összeg 20 mil-
lió Ft. Egy szakember segítségével a fejlesztéshez kap-
csolódó költségbecslés elkészült, mely alapján: A pályá-
zott összeg: 17 268 633 Ft, az önerõ összege: 3 047 406
Ft, a beruházás összköltsége: 20 316 039 Ft. Bízunk ben-
ne, hogy a pályázati anyag, amely 2021. március 12-én
benyújtásra került, támogatást kap, és fel tudjuk újítani a
település egyik központi, leginkább igénybe vett utcáját.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati
felhívást tett közzé „Tisztítsuk meg az Országot!” cím-
mel. A pályázati anyag benyújtási határideje 2021. janu-
ár 31-e volt. A pályázatban 3 helyszínen valósulna meg

illegális hulladék felszámolása: az Alkotmány utca vé-
gén lerakott sírkõ és beton hulladékot egy – a pályázat
keretein belül bérelt - betontörõ gép segítségével felaprí-
tanánk, és az így keletkezett zúzott követ útalapba hasz-
nálnánk fel. A másik két helyszínt a Nyírerdõ Zrt. munka-
társának segítségével térképeztük fel, mindkét helyszín
külterületi fás, erdõs terület, ahol szintén nagy mennyisé-
gû háztartási hulladék halmozódott fel, ezek összegyûjté-
sének és elszállításának a költségeit tartalmazza még a
pályázat. Amennyiben a benyújtott anyag pozitív elbírá-
lásban részesül 4.499.550 Ft vissza nem térítendõ támo-
gatáshoz jut a település, és kb. 250 m3 hulladék elszállí-
tása, illetve újra hasznosítása történik meg.

Örömmel tájékoztatjuk az Olvasókat, hogy új játszó-
terek kialakítására is sor kerül az idei évben. A település
szívében, a Piactér mögötti füves terület ad majd helyet
a községi játszótérnek, mely közel 9 millió Ft-os LEADER
támogatásból épül majd fel, és két részre tagolódik, ját-
szótéri elemeket és kültéri sporteszközöket foglal majd
magába. Bízunk benne, hogy a település családjai szí-
vesen látogatnak majd el az új játszótérre, és veszik
igénybe a különbözõ eszközöket.  Nemcsak a Község
központjában jön létre új játszótér, a Ficánka Óvoda
gyermekei is új játszóudvart kapnak. Mint azt Olvasó-
ink is tudják, Bölcsõde épült Kállósemjénben, mely az
óvoda udvarának nagy részét elfoglalja. Ezért az Önkor-
mányzat megvásárolta a szomszédos telek kertterületét,
ott szeretnénk kialakítani az óvodás gyermekek új ját-
szóterét, melynek tervei már készülnek, a forrás rendel-
kezésre áll, a Henkel Kft-tól Kállay Helén támogatásá-
val és aktív közremûködésével 10.000 euró támogatást
kaptunk erre, melyet kiegészít az amerikai Kossuth Ala-
pítványtól érkezett támogatási összeg, így közel 5 mil-
lió Ft felhasználásával az óvodás gyermekek új, korsze-
rû játszóteret kapnak, ahol a jó idõ közeledtével önfe-
ledten játszhatnak majd. Az új játszótéren a helyükre
kerülnek azok a játékok is, amelyeket az Óvoda Alapít-
ványa és SZMK-ja a báli bevételbõl vásárolt. Az iskolai
játszótér felújítása is szükségessé vált, hiszen a vizsgá-
latok alapján már balesetveszélyes volt, ezért megbíz-
tuk a másik két játszótér terveit készítõ céget, hogy az
iskola játszóterét is vizsgálja felül, és az SZMK által
gyûjtött pénzösszegbõl, valamint a Kossuth Alapítvány
adományából a Kállay Miklós Általános Iskola is gaz-
dagszik egy új, korszerû, biztonságos játszótérrel, hogy
a gyermekek a szünetekben és a délutáni órákban ki-
kapcsolódhassanak.

Belicza László
polgármester
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T á j é k o z t a t á s
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Harsányi

Ferenc alpolgármester Úr, felesége, Harsányiné Dr. Teremi
Sarolta jegyzõvé való kinevezését követõen, 2021. január
11. napján lemondott az önkormányzati képviselõi mandá-
tumáról. Több, mint 15 éves közösségi szolgálatát ezúton is
megköszönöm.

A hatályos jogszabályok értelmében a megüresedett kép-
viselõi mandátum betöltésére a 2019. október 13-án meg-
tartott Helyhatósági választáson sorban legtöbb szavazatot
kapott képviselõjelölt került felkérésre. Bokriné Polyák Krisz-
tina Alíz nem vállalta a képviselõi feladatokat, így a követ-
kezõ jelölt Belicza Andrásné került felkérésre, aki  2021.
január 29-én letette a képviselõi esküjét, így teljes jogú tag-
ja lett a képviselõtestületnek.

Mivel Harsányi Ferenc képviselõ Úr lemondásával az al-
polgármesteri feladatok is betöltetlenné váltak, ezért Dr.
Boiskó Sándor Képviselõ Urat kértem fel a feladat ellátásá-
ra, aki több mint 20 éve tevékenykedik önkormányzati kép-
viselõként.

Dr. Boiskó Sándor alpolgármester Úr 2021. február 24-én
letette az alpolgármesteri esküjét, így az önkormányzatunk
biztonságos mûködése, a polgármester akadályoztatása ese-
tén is biztosított.

A megválasztott Képviselõ Asszonynak és Alpolgármes-
ter Úrnak az elõttük álló feladatokhoz sok erõt és jó egész-
séget kívánok.

Belicza László
polgármester

Belicza Andrásné képviselõ asszony polgármester úr és
Homoki Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnökének

társaságában

Dr. Boiskó Sándor képviselõ úr Belicza László polgár-
mester úrtól veszi át az alpolgármesteri megbízó levelét

F E L H Í V Á S
Tisztelt kállósemjéni Lakosok!

Ez évi rendezvényeink között ismételten szere-
pel a Kállósemjénbõl Elszármazottak Találkozója,
amely terveink szerint a települési Falunapon ke-
rül majd megrendezésre.

Ehhez szeretnénk az Önök segítségét kérni!
Bár jelentõs adatbázissal rendelkezünk a

Kállósemjénbõl elszármazottakat illetõen, de biz-
tos vannak még olyan személyek, akik eddig nem
kerültek a látómezõnkbe, éppen ezért kérjük Önö-
ket, hogy ha van a környezetükben, családjukban
olyan személy, aki valaha kállósemjéni lakos volt,

de már évek óta nem itt él, juttassák el hozzánk az
elérhetõségét, hogy meg tudjuk invitálni a találko-
zóra.

A pandémiás helyzetre való tekintettel a címe-
ket lehetõleg online formában(e-mailben,
Messenger-üzenetben, vagy telefonon) legyenek
szívesek elküldeni Pappné Szegedi Angélának.

Elérhetõségei:
– E-mail: pappne.angela@kallosemjen.hu
– Telefon: 06/20-297-1197
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Harsányiné Dr. Teremi Sarolta vagyok, 1979. augusztus 21-
én születtem Debrecenben. Születésem óta Kállósemjénben
élek és itt alapítottam családot is. Az általános iskolát
Kállósemjénben végeztem, majd a nyíregyházi Zrínyi Ilona
Gimnázium német nyelvi tagozatán érett-
ségiztem. Ezt követõen a Debreceni Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán szerez-
tem jogász diplomát, illetve az európai uni-
ós szakjogász másoddiplomás szakképzést
is elvégeztem.

Az egyetem befejezését követõen leg-
elsõ munkahelyem a Kállósemjéni Polgár-
mesteri Hivatal volt, azonban friss diplo-
másként további szakmai kihívásokat ke-
restem, ezért ügyvédjelöltként helyezked-
tem el Nyíregyházán. A szívem mindig
haza húzott, már fiatalon elhatároztam,
hogy szeretnék a település ügyeivel fog-
lalkozni, ezért a 2006-os önkormányzati
választáson képviselõ jelöltként elindultam
és be is kerültem a képviselõ-testületbe.
2014-ig tevékenykedhettem a testület tag-
jaként. Idõközben, 2008-ban tettem le a jogi szakvizsgát,
amelynek köszönhetõen önálló ügyvédi praxist kezdhettem.
Mivel már ekkor is megkerestek a kállósemjéniek jogi ügyek-
ben, ezért úgy döntöttem, hogy itt nyitok ügyvédi irodát.

A sors a magánéletben is hozzásegített ahhoz, hogy itt
telepedjek le, férjemmel, Harsányi Ferenccel 2013-ban kö-
töttünk házasságot és döntöttünk úgy, hogy szülõfalunkban
szeretnénk élni. Két fiúnk született, akik jelenleg általános
iskolába és óvodába járnak.

A gyermekeink születése után nem volt kérdés az, hogy

olyan területen szeretnék munkát vállalni, ami mellett a
családra is elegendõ idõ jut. Ezért fogadtam el a lehetõsé-
get és kezdtem el a Polgármesteri Hivatalban dolgozni Do-
mokos Györgyné Jutka néni nyugdíjba vonulását követõen

2018-ban. Tõle és Pisákné Páll Ilona cím-
zetes fõjegyzõ asszonytól is nagyon sokat
tanulhattam a községünk mûködésérõl.

Mivel a végzettségem megfelelt a felté-
teleknek, ezért a családom támogatásával
úgy döntöttem, hogy jegyzõ asszony nyug-
díjba vonulásakor megpályázom a jegyzõi
tisztséget.

Önkormányzati képviselõként, helyi
egyesületi tagként, az óvoda szülõi mun-
kaközösségében mindig arra törekedtem,
hogy a saját lehetõségeimet kihasználva
segítsek a településen élõknek és ez a gon-
dolat és szándék vezérel a továbbiakban
is. Az önkormányzati feladatok és hatáskö-
rök folyamatos változása, a koronavírus ár-
nyékában elmúlt egy év kihívás elé állítja
településünket is. Célom az, hogy ezeknek

a kihívásoknak a lehetõ legjobban megfeleljünk.
Itt szeretném megköszönni Pisákné Páll Ilona címzetes

fõjegyzõ asszony munkáját, azt a segítséget, amelyet folya-
matosan biztosít számunkra és kívánok, neki boldog és ak-
tív nyugdíjas éveket.

A Tisztelt Olvasókat pedig arra kérem, hogy kövessék a
település életét a megújult honlapunkon és a Facebook ol-
dalunkon is.

Harsányiné Dr. Teremi Sarolta
jegyzõ

„Anno...”

A fotó azokat az asszonyokat örö-
kítette meg, akik a görögkatolikus
elsõáldozó gyerekek megvendége-
lésében  segédkeztek.

Balról: Vass Mária, Papp Margit,
Kriskó Miklós görögkatolikus
parókus, Kriskó Miklósné Iringó néni
ölében lányukkal Iringóval, Támba
Mária, Ladó Ferencné Annuska néni
a híres szakácsasszony

rovatunk legújabb képét, amely 1959-ben
készült, özvegy Kriskó Miklósné Iringó

néni juttatta el hozzánk.

Elsõáldozó gyermekek megvendégelésénél segítõk

Új jegyzõ a Polgármesteri Hivatal élén
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Védõnõi Szolgálat
2020-ban 29 újszülött született Kállósemjénben. Közülük

koraszülött nem volt. Titkolt terhesség, otthonszülés nem
történt. A település utcái két körzetre vannak osztva. A kör-
zeteknek megfelelõen két védõnõ látja el a teendõket. A
szülõkkel a kapcsolatot tanácsadás, családlátogatás és szü-
lõi értekezlet formájában tartjuk.

A járványügyi helyzet miatt távkonzultációra is lehetõ-
ség volt. Éltünk is ezzel a lehetõséggel, hiszen 1165 alka-
lommal telefonon érdeklõdtünk a család, a gyermekek álla-
potáról.

Indokolt esetben  a családokat az otthonukban is látogat-
juk. Például újszülött hazaadásakor, beköltözött családok-
nál, veszélyeztetett családi és lakáskörülmények között élõk
esetén. Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdé-
séig a területi védõnõi gondozásba tartoznak  a gyermekek.

A Védõnõi Szolgálatot munkaidõben a 06-42-255-354-es
telefonszámon, vagy mobilszámainkon is el lehet érni. A
tavalyi évben csak elõzetes idõpont egyeztetés után lehe-
tett jönni a tanácsadóba.

Így maradt ez idén is. A kezdeti nehézségeket követõen
hamar megszokták a szülõk.

A kötelezõ védõoltásokat a háziorvosi tanácsadásokon
kapják meg a csecsemõk és a kisgyermekek. Jelenleg 23
várandóst gondozunk.

Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok továbbra is kötele-
zõek. A szûrõvizsgálatokat a tanácsadóban végezzük. Elõt-
te a szülõknek kell idõpontot kérni.

Palcsákné Gyene Ágnes
védõnõ

A védõnõi feladatokat Palcsákné Gyene Ágnes és Molnár
Anikó látja el

Köszönet az elmúlt 15 évért!
Kedves Kállósemjéni Választópolgárok,

Barátaim, Ismerõseim!

Körülbelül egy évvel ezelõtt köszöntem meg Mindenki-
nek azt a rengeteg szavazatot, amivel hozzásegítettek ah-
hoz, hogy újra önkormányzati képvise-
lõ, alpolgármester legyek községünkben.
Most azonban újra köszönetet mondok
csak már nem az elmúlt választás sza-
vazataiért, hanem az elmúlt 15 év támo-
gatásáért, biztatásáért, mindazért a sok
jó szóért, amit kaptam. Köszönöm a sok
segítséget, ami lehetõvé tette, hogy mi-
nél jobban tudjam ellátni a feladatot, amit
rám bíztak, hogy minél jobb képviselõ
legyek.

Az élet úgy hozta, hogy Pisákné Páll
Ilona címzetes fõjegyzõ asszony nyug-
díjba vonulása után, akinek ezúton is kí-
vánok hosszú boldog nyugdíjas éveket,
a polgármester úr feleségemet,
Harsányiné dr. Teremi Saroltát választotta jegyzõnek, így
nekem a folytatásról kellett döntenem.

Az alpolgármesteri tisztségem a jelenlegi helyzetben a
szabályokat figyelembe véve összeférhetetlen, azt gondo-
lom, hogy a képviselõi tisztség is az, hiszen nem szeret-
ném, ha úgy tekintenének az önkormányzati munkára, hogy
ez egy „családi vállalkozás”, a feleségem a jegyzõ, én pe-

dig képviselõ vagyok, stb. Mindezek miatt úgy döntöttem,
hogy visszalépek a képviselõi munkámtól, ezzel tiszta vi-
szonyokat teremtve a képviselõ-testület, az önkormányzat
és a polgármesteri hivatal között.

Nagyon nehéz döntés volt, mert aki ismer, az tudja, hogy
sokat tettem azért, hogy a testület min-
dig a legjobb döntést hozza, az embe-
reknek, az itt lakóknak mindig a legjobb
legyen, és ha valaki megkeresett, annak
tudjak segíteni, találjunk megoldást a
problémájára. De azt is tudom, hogy ezt
nem szeretném feladni, továbbra is bát-
ran keressenek, hiszen bárkinek segítek,
a képviselõség csak egy cím, nélküle is
folytatható ez a munka, és a 15 év alatt
megszerzett tapasztalat, és ismeretség
továbbra is megmarad.

Sacinak sok sikert és kitartást kívánok
a munkájához, kívánom, hogy találják
meg az összhangot polgármester úrral, a
testületi tagoknak sok jó döntést kívánok,

és biztatom õket, hogy merjék elmondani véleményüket,
mert a szavazók is ezt várják tõlük, legyenek javaslataik,
hiszen ezek viszik elõre a községet.

Még egyszer köszönök mindent a lakosságnak és kívá-
nom, hogy Kállósemjén tovább haladjon a fejlõdés útján!

Harsányi Ferenc
06-30/148-2363



2 0 2 1 .  M Á R C I U S 7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORM

Megkezdõdött a Mohos tó vízpótlása
A kállósemjéni Mohos tavat 1954-ben nyilvánították vé-

detté. A ’80-as évekre úszóláp az eredeti helyén sehol sem
maradt fenn. A nyírvizek pusztulását okozó, túlzásba vitt
nyírségi lecsapolás okozta talajvíz-süllyedés végzetszerûen
érintette a Mohost. A század elsõ felében a láp partján még
vasas talajvíz-források fakadtak. Elõször ezek apadhattak
el, majd a tó vízszintje csökkent végzetesen. Az úszólápok
megfeneklettek, a rajtuk növõ rekettyefûz gyökerei végle-
gesen lehorgonyozták azokat.

A XX. század utolsó negyedében a tómeder nagy részét a
korábbi úszólápból származó rekettyés fûzláp, nádas és
magasásos foltok borították, de ezek gazdagsága már meg
sem közelítette az egykori úszólápét.

A természetvédelem az akkor már évtizedek óta kezelé-
sében levõ lápon, a Mohos körbeerdõsítésével korábban is
végzett beavatkozást. A romló helyzetre tekintettel a tavat
korábban lecsapolni szándékozó kis csatorna átalakításával
1981-ben belvizes árasztórendszert építettek ki

A víz minõségével azonban kezdetektõl fogva gondok
voltak, az egyre erõsödõ aszályban többnyire a belvizek is
elmaradtak, miközben a talajvízszint rohamosan süllyedt.
A Mohos az évtized fordulójára tartósan kiszáradt.

A pusztulóban levõ lápvilág megmentése érdekében 1992-
ben indult meg a rétegvizes ellátó rendszer kiépítése. 1997-
ben több lépcsõben készült el, nem csak a Mohos, hanem a
délrõl alig egy dûlõnyire szomszédos Nyárias (vagy Nyárjas)
lápjának vízellátása is megoldható vele.

A probléma akkor meg is oldódott, azóta azonban a Mo-
hos tó állapota újra romlani kezdett, félõ volt, hogy teljesen
kiszárad, ezért a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pá-

lyázat útján igyekezett erre a problémára megoldást talál-
ni, mely pályázat támogatást nyert és a beruházás meg is
kezdõdött.

Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársa elmondta, hogy a nyírségi lápok, így a Mohos
is, nagyon igénylik az aktív természetvédelmi beavatko-
zást, ezek nélkül nem sokáig maradnának fenn. Ezek a te-
rületek jelentõs természeti értékek, és óriási probléma, hogy
a Mohos és Nyárjas tavak lápjai egyre kevésbé vizesek. A
projekt keretében felszíni vízzel pótolják majd a nedvessé-
get, amire a talajvíz már nem képes, és a már korábban
létezõ rendszer korszerûsítésére is szükség van. A meglévõ
kút állapota jelenleg nem elégséges, ezért elsõ ütemben a
kút felújítását, tisztítását, szivattyú cserét végzik. A Mohos-
tóhoz vezetõ vezeték jelenlegi állapota bizonytalan, ezért
új távvezeték épül. A vezetékrõl egy másik vezeték ágazik
le, ami a Nyárjas tó vízpótlását biztosítja majd.

Jelenleg a projekt az elõkészítõ munkálatoknál tart, a ter-
mészetvédelmi jogszabályoknak megfelelõen megtisztítják
az épülõ vezetékek nyomvonalát, s ennek köszönhetõen
természetkárosítás nélkül építhetik ki az új vízpótló rend-
szert.

A projekt sikeressége azért nagyon fontos, mert települé-
sünk nevével a Mohos láp elnevezése összeforr, együtt em-
legetik, fontos természetvédelmi terület, reméljük, még sok
éven, évtizeden át csodálhatjuk mi, és az ide látogatók is
az ott fellelhetõ természeti kincseket.

A beruházás részleteirõl a Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóság megbízásából a Nyír-Jós Kft. részérõl Jósvai Mihály
szakági mûszaki ellenõr tájékoztatott.

Hivatalunkhoz érkezett többszöri megkeresés szüksé-
gessé tette az avar és kerti hulladék égetés szabályozásá-
nak ismételt közzétételét.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LVIII. törvény hatályos rendelkezési alapján, a
levegõ minõségének javítása, és a lakosság egészségének
védelme érdekében, 2021. január elsejétõl országszerte ti-
los az avar és kerti hulladék égetése. A törvény azonban, a
koronavírus-járvány miatt nem lépett életbe, így a veszély-
helyzet ideje alatt, a 80/2021(II.22.) Kormányrendelet al-
kalmazandó, amely szerint a veszélyhelyzet megszûnésé-
ig (2021. május 23-ig) a településeken a helyi önkormány-
zatok által alkotott rendeletek vannak érvényben.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának 8/
2017.(XII.01.) rendelkezés szerint:

– A belterületen, valamint a belterülettel azonos lakó-
övezetbe sorolt külterületi lakott településrészeken
(Péterhalom, Újszõlõ út, Újszõlõskert, Forrástanya) kelet-
kezõ avart és kerti hulladékot a tûzvédelmi elõírások meg-
tartása mellett szabad égetni. Az égetést végzõ az égetés

során köteles gondoskodni a szükséges tûzoltási feltéte-
lekrõl és eszközökrõl.

– Az égetést szélcsendes idõben, kellõen száraz avar
esetén szabad égetni Az égetés folyamatának gyorsításá-
ra légszennyezõ segédanyag nem használható.

– Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatá-
si intézmények 100 méteres körzetében azok mûködési
ideje alatt.

– A hatóságilag elrendelt tûzgyújtási tilalom alól  a ren-
delet felmentést nem ad

– Az égetésre kerülõ avar és kerti hulladék nem tartal-
mazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot
(pl. mûanyag; üveg; gumi; festék anyagok; ..stb)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletet
szigorúan tartsák be, s fokozott óvatossággal

végezzék el a mûveletet.

Harsányiné Dr. Teremi Sarolta
jegyzõ

Av a r  é s  k e r t i  h u l l a d é k  é g e t é s  s z a b á l y a i
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DEVICTUS VINCIT!
Legyõzve gyõz! Hajdan Mindszenty József választotta

püspökké szentelésekor ezt a jelmondatot, amiben saját
élete is profetikus módon elrejtõzött. Számunkra pedig a
remény forrása. Pilátus nem változtatta meg a feliratot,
bár követelték tõle. Amit írtam, megírtam, volt a válasza
a fõpapoknak.  Nem engedett a zsarolásnak az elhang-
zott halálos ítélet után. Jézus objektíve volt Messiás, nem
a saját állítása alapján. A szenvedõ szolga nemcsak oda-
adta, hanem vissza is vette az életét a harmadik napon.
Pilátus az utolsó pillanatban egy tisztességes, jellemes,
becsületes tettet hajtott végre. Kegyetlen dolog volt a ke-
resztre feszítés. Nem túl magasban lógtak a perzsa kivég-
zési módot elszenvedõ rabszolgák, megrögzött bûnözõk,
hogy éjjel a sakálok és hiénák, mint tisztátalan állatok le
tudják rágni a szenvedõ lábát. Isten Bárányát annyira
megviselte a korbácsolás, hogy elõbb meghalt, mint a két
gonosztevõ. Oldalát is keresztüldöfték halála után. Pilá-

tus kegybõl engedte meg Jézus titkos tanítványainak a
temetést, mert tömegsír várt volna rá egy évig. Õk bátrab-
bak voltak, mint az apostolok. Jézus nem a klinikai halál
állapotában volt, nem volt tetszhalott, Isten ereje támasz-
totta fel. Õ Úr lett a halál fölött is és feltámadása az Õ
bûntelenségének is bizonyítéka volt a zsidó hagyományok
alapján is. Õ új értelmet adott a halálnak is. Ezért tudta
15 évesen a 15 éve meghalt és Assisiben októberben bol-
doggá avatott Carlo Acutis kimondani és leírni: „Örülök,
hogy meghalok, mert úgy éltem le az életemet, hogy egyet-
len percet sem vesztegettem olyan dolgokra, amelyeket
Isten nem szeret!” Ezt a rövid életet Isten szándékai sze-
rint töltsük el, hogy dicsõsége is a mienk legyen! Legyen
sokaké a húsvéti öröm, melyet senki és semmi nem vehet
el tõlünk!

Horváth János
rk. lelkész c. apát

Feltámadt Krisztus! – Valóban Feltámadt
Feltámadt Krisztus! – Annyiszor elmondtuk már, hogy nem

is igazán érezzük ennek a mondatnak és eseménynek a hatal-
mas súlyát. Mert ha nem támadt volna fel, hiába való lenne a
hit, az élet. De mivel feltámadt, érdemes
élni, szeretni, szenvedni, mert Krisztussal
minden a végtelenség távlatába nyílik.

A feltámadás súlytalanságának kialaku-
lásához nagyon hozzájárult a modern
technika. Miközben örülünk, hogy filmek
készülnek Jézusról, a Biblia eseményei-
rõl, egyúttal a trükkök, a technikai meg-
oldások, a mesék világa felé viszik az
eseményeket a nézõk számára. Családlá-
togatáskor egy anya mondta – aki nem
volt hajlandó beíratni fiait hittanra (ez
nálunk ritka, mint a fehér holló) -, hogy õ
minden este a többi mesével együtt a bib-
liából is olvas a gyermekeinek.

Ez azt jelenti, hogy tudatosan, vagy bu-
taságból, de minden nap hazudik a gyer-
mekeinek, mégpedig az élet legfontosabb
kérdéseiben. Hiszen a biblia eseményeit
ezernyi tény, tárgyi lelet, történelmi kap-
csolat igazolja. Jézus létét magára vala-
mit adó tudós nem kérdõjelezi meg. – Feltámadt Krisztus!
Nem kérdõjel, nem pont, hanem felkiáltójel van a mondat
végén. Mit jelent ez?

Egy kötéltáncosról olvastam, hogy élete álma volt: át-
menni kötélen a Niagara fölött. Évekig gyakorolt. Hatalmas
bérházak között, sok emelet magasságban, egyre nagyobb
távolságokra jutott. Végül bejelentette a kísérletét. Óriási
tömeg mindkét parton. Sikerül. Ünneplik. Megkérdezi: El-
hiszik-e, hogy egy talicskát is át tud tolni? Kételkednek. Egy
év gyakorlás, sikerül.

Megkérdezi: Elhiszik-e, hogy egy embert is át tud tolni?

Mostmár nem kételkednek. Igen! Következõ kérdés: Ki az
aki beleülne a talicskába? Senki sem vállalkozik. Végül a
fia jelentkezik. Elkezdenek gyakorolni. Elõször a földön,

aztán egyre magasabban. Lassan a léleg-
zetvételük, a szívdobbanásuk is összehan-
golódik. Bejelentik, elindulnak. Hatalmas
tömeg. Közében egy szélfuvallat
meglibbenti a kötelet. A fiú megtanulta,
hogy egy pillanatra se vegye le a szemét
az apjáról. Látja, hogy nincs baj. Nem kezd
el kapaszkodni, mert biztonságban van.
Átérnek a túlsó partra.

Feltámadt Krisztus! = Kimondjuk, hogy
elhisszük: Jézus átment a túlsó partra.   Va-
lóban föltámadt! = Vállaljuk, hogy beülünk
a talicskájába, és rábízzuk magunkat. Mi
kell ahhoz, hogy mi is átjussunk? Egy pilla-
natra sem szabad levenni róla a szemün-
ket. Együtt kell vele élni. Egy legyen a lé-
legzetvételünk, a szívdobbanásunk. Ne le-
gyen templomi arcunk és utcai stílusunk.

Ez a mi feltámadásunk titka. Krisztus-
nak testvérei, az Atyának gyermekei va-
gyunk. Mindenünk megvan ahhoz, hogy

átérjünk a halál szakadékán. Vannak, legyenek segítõtársa-
ink ezen az úton. Legyen fontos, a legfontosabb ez a kap-
csolat. Legyen mindennapos a gyakorlás. A megszentelt étel
jelzi, hogy még a testi táplálék is ebben segít nekünk. Hasz-
náljuk úgy, hogy ne csak a földi, de az örök életünknek is
javára váljék. Vegyük mindennap, mindenütt hálaadással
magunkhoz. Krisztussal szeressük életünk társát, a ránk bí-
zottakat. Vele induljunk munkába és érkezzünk haza, vagy
a focimeccsre. Ezt jelenti a válaszunk: Valóban feltámadt!

Orosz István
gk. parókus, kerületi esperes
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„Ne féljetek…!”
Ünnephez közeledünk, illik méltósággal, felemelt

fõvel, mélyen magunkba nézve közelíteni ahhoz, hogy
lelkünket szépen felöltöztetve érkezzünk meg! Min-
den nap kegyelem, talán most még inkább értjük ezt a
kifejezést, mint életünkben bármikor. Minden ünnep
ajándék, hiszen kiemelt napok azok a hétköznapok
közül. Hogyan ér bennünket, milyen miliõben, hangu-
latban, közösségben vagy azon kívül, ezt ma még nem
látja senki elõre. Viszont személy szerint megteheti
ki-ki ennek érdekében mindazt, ami segít a lelke, az
otthona, a családja légkörét az ünnephez emelni.

Sokan elkeserednek, aggodalmaskodnak, bezárkóz-
nak valahogy úgy, mint az elsõ húsvét elõtt, amikor a
tanítványok értetlenkedve néztek körül magukon, hiszen
mindent másként vártak és reméltek, mint ahogyan tör-
tént. Jézustól azt várták, hogy beül a zsidók királyi szé-
kébe és maga mellé emeli õket. A nép vezetõitõl azt
várták, hogy nyilvánosan elismerik Jézus méltóságát, s
nem kételkednek tovább abban, hogy Õ az, akit az Atya
küldött. A honfitársaiktól azt várták, hogy majd velük
együtt dicsõítik a Fiút. Az ellenséges római hatalomtól
azt várták, hogy végképp elhagyják kizsákmányolt or-
szágukat és ezáltal végre szabadok lesznek. Ehelyett
Jézust keresztre feszítették, el is temették. Belé vetett
reménységük egyszerre elszállt. A Nagytanács tagjai-
nak ellenségességéhez semmi sem volt fogható. A ró-
maiak még mindig ott voltak, s nem úgy tûnt, hogy ki-
vonulnak Júdea tartományából. A nép tagjai pedig kü-
lönbözõ véleményeket formálva beszéltek Jézusról, és
a páska ünnepen történtekrõl.

Igen, valahogy nem úgy van, ahogy vártuk. 2020-ban
mindhárom nagy ünnepünket megkeserítette ez a világ-
fennforgás. S most úgy néz ki ez a húsvét sem lesz az,
mint az elõzõek. S ezen a ponton mindannyian alapo-

san leleplezõdünk, mert itt takarnak bennünket mezíte-
lenekre gondolataink, amelyek azt tanúsítják, hogy ne-
künk mennyire fontos a látszat. Az ünnepi tömeg, a lát-
ványos elõkészületek, a nagy találkozások a rokonok-
kal és barátokkal ezen a tavaszi ünnepen, s mennyire
távol áll tõlünk a csendes, a mély, a belsõ változások
kifelé ható és megnyilvánuló ereje.

  Hol vagyunk mi a saját ünneplésünk történetében?
Díszletként? Asszisztálunk gazdasszonyként, férjként,
családfenntartóként, családi szokásokhoz alkalmazko-
dó ifjúként a húsvéti jelenetekhez? Mi vagyunk azok,
akik adni akarunk, hogy ne érezzük magunkat haszon-
talannak? Vagy készen állunk végre arra, hogy megaján-
dékozottak legyünk résztvevõként? Benne lenni, eggyé
lenni nemcsak az úrvacsora vagy áldozás alkalmával a
Feltámadott Krisztussal, hanem akkor, amikor egysze-
rûen csak elgondolkodunk, és tesszük a dolgunkat. Elfo-
gadni a legnagyobb ajándékot, a mi Megváltónkat, aki
a lehetõ legegyszerûbb módon jelent meg az ünnep
vasárnapján a bezárkózott övéinek és csendes, mégis
megnyugtató erõvel hatóan nemcsak mondta, hanem át
is adta a Békességet! A Békességet, amely legyõzte a
félelmet, minden félelmüket!

Ha valamikor, most 2021 húsvétján még inkább szük-
ségünk van Rá. Arra, aki békességet hirdetett, félelmet,
ellenséget gyõzött, új és élõ reménységet adott át. A
lelkünket öltöztessük ünneplõbe! Lássuk be, hogy a töb-
bi csak kellék, díszlet, tetszetõs, de múlandó. Az, ami
bennünk történhet az igazi! S ezt a változást senki más,
csakis a Gyõzelmes Krisztus vívhatja ki lelkünkben!

Sipos Brigitta
lelkipásztor
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EGYHÁZI HÍREK � EGYHÁZI HÍREK � EGYHÁZI HÍREK � EGYHÁZI

Görögkatolikus szertartások rendje a Húsvéti ünnepkörben:

Március 28. Virágvasárnap 830 órától Liturgia és barkaszentelés
1030 órától Liturgia és barkaszentelés

Március 29-30-31. nagyhétfõ, nagykedd, nagyszerda 1800 órától Elõszenteltek liturgiája és gyóntatás

Április 1. nagycsütörtök 1800 órától Kínszenvedési evangéliumok olvasása
és gyóntatás

Április 2. nagypéntek 1500 órától Sírbatételi vecsernye

Április 3. nagyszombat 1800 órától Nagyvecsernye
Bazil liturgiával

Április 4. Húsvét vasárnap hajnali 500 órától Feltámadási szertartás
830 órától Liturgia pászkaszentelés

1030 órától Liturgia pászkaszentelés

Április 5. Húsvét hétfõ 830 órától Liturgia

Április 6. húsvét kedd 830 órától Liturgia

Ünnepi alkalmaink:

március 28. Virágvasárnap 11 óra istentisztelet vele pár-
huzamosan gyermek-istentisztelet

március 31. 17 óra bûnbánati istentisztelet
április 1. 17 óra Nagy csütörtök istentisztelet
április 2. 11 óra Nagypéntek istentisztelet
április 3. 17 óra Nagyszombat istentisztelet
április 4. Húsvétvasárnap 9,30 és 11 óra úrvacsorás

istentisztelet, az utóbbival párhuzamosan
gyermek-istentisztelet

április 5. Húsvéthétfõ 11 óta istentisztelet

További terveink:

május 16. 11 óra konfirmációs istentisztelet
június 13. vagy 20. tanévzáró családi nap
június vége Vakációs Gyermekhét
szeptember 5. tanévnyitó istentisztelet

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia köz-
leménye szerint a latin szertartású egyházme-
gyékben a húsvéti szertartásokról a késõbbi-
ekben határoznak, így a római katolikus szer-
tartásrendet nem tudjuk közzétenni.

A hírek szerint a nagyheti és a húsvéti is-
tentiszteletek rendjérõl március 26-án
dönt a református egyház vezetõsége.
Amennyiben engedélyezik a nyilvános is-
tentiszteleteket, akkor a következõ szertar-
tásrend lép életbe:

Ünnepi szertartások rendje
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Tavasz
Sajnos az idei tavasz sem

úgy alakult, ahogyan az óvodában
szerettük volna. Terveztünk mese-
mondó versenyt a gyerekeknek. Az
elképzeléseink szerint most csopor-

tonként külön-külön szerettük volna
megszervezni. A Mókuska csoportnak

szerencséje volt, mert nem volt nagyobb hiányzás a gyere-
kek körében. Így õk megtartották a gyerekek legnagyobb
örömére. A helyezettek szép meséskönyveket kaptak jutal-
mul. Sajnos a Maci és a Napocska csoportban volt egy hi-

ányzási hullám, ezért elnapoltuk a mesemondást. A módo-
sított idõpontra viszont a Kormány rendeletének megfelelõ-
en bezártuk az óvodát. Amint azonban újra nyithatunk, be-
pótoljuk a lemaradásunkat, és bizonyíthatják a gyerekek te-
hetségüket, milyen ügyesek, bátrak és ki mernek ülni társa-
ik elé és egy szépet mesélni nekik.

Terveink között szerepelt ének verseny is. Ha a helyzet
megengedi, akkor májusban azt is szeretnénk ha megtart-
hatnánk. A gyerekek lelkesen készültek, nem szeretnénk
tõlük elvenni a lehetõséget. Sajnos ez most nem rajtunk
múlik!

Szerencsére a farsangot még meg tudtuk szervezni az
oviban. A konyha most is elkészítette a finom farsangi fán-
kot, melyet a gyerekek jó étvággyal fogyasztottak el. Az
egész napos mulatozás már nagyon hiányzott a kicsiknek,
hetekkel elõtte lázban voltak, és örömmel újságolták el,
mik lesznek farsang napján.

Tervezzük még a gyerekhetet is a kirándulásokkal, a gye-
reknappal együtt. Reméljük a megvalósításnak nem lesz már
akadálya május utolsó hetében.

A vírus helyzet miatt sok óvintézkedést be kellett vezetni
az óvodában is. Köszönet a szülõknek, mert nagyon
megértõek voltak eddig is, és kérem legyenek ez után is. A
gyerekeket a vírus nem támadta eddig erõsen, nem döntötte
le a lábukról, viszont hordozók lehetnek és terjeszthetik  is
a betegséget, ami a felnõttekre, az óvoda dolgozóira foko-
zottan veszélyes. Kérem, hogy  a nyitás  után is legyenek
nagyon körültekintõek, tartsuk be az elõírt szabályokat, és
vigyázzunk egymás egészségére.

Ficánka Óvoda Mini Bölcsõde és Konyha

A mesemondó verseny díjazottjai

Tisztelt Õstermelõk!
Az alábbi hírekkel szeretnénk tájékoztatni Önöket:
Az év végén hatályát vesztõ igazolványok helyett nincs

szükség új õstermelõi igazolvány kiváltására. 2020.decem-
ber 31.-ét követõen minden õstermelõi igazolvány automa-
tikusan érvényessé válik, így 2021. évre nincs szükség az
igazolvány megújítására. Abban az esetben van szükség
módosításra, ha az adott évben termelt terménye még nem
szerepelt az õstermelõi tevékenységei között .

Ahogy az õstermelõi mûködési forma tekintetében, úgy a
hozzá kapcsolódó adminisztrációban is új szabályokat hoz
a családi gazdaságokról szóló CXXIII. törvény. Ennek ered-
ményeként az õstermelõk adminisztrációs terhei is csökken-
nek úgy, hogy 2021. január 1-tõl megszûnik az õstermelõi
igazolvány, ami helyett az õstermelõkrõl vezetett közhite-
les nyilvántartásban lehet majd a vonatkozó nyilvános ada-
tokat megtalálni.

A fentiek alapján felhívjuk a figyelmét azon õstermelõk-
nek, akiknek az igazolvány hatályosságának utolsó napja
2020. december 31-re esett, hogy nem kell a hatályosság
végéig új igazolványt kiváltaniuk ahhoz, hogy a 2021. ja-
nuár 1-tõl õstermelõi jogviszonya folyamatos legyen.

Az a termelõ aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik,
2021.03.31. nitrátjelentésre kötelezett. Amennyiben még
ennek a jelentési kötelezettségnek nem tett eleget, kérjük,

jelezze és elõre egyeztetett idõpontban van rá lehetõsége.
Sokan érdeklõdnek az Egységes kérelem – Területalapú

támogatás benyújtása felõl, de egyelõre nem áll rendelke-
zésünkre információ, hogy hogyan fog zajlani a 2021-es
évben a benyújtás folyamata. Errõl minden esetben a késõb-
biek folyamán tájékoztatjuk Önöket!

Az egységes kérelemhez- Regisztrációhoz kapott jelsza-
vukat mindenképpen keressék meg még a benyújtás elõtt,
amennyiben nem áll rendelkezésükre új jelszó igénylésére
lesz szükség.

A jelenlegi pandémiás helyzet miatt Kállósemjénben szü-
netel a falugazdász ügyfélfogadás, így a Nagykállói körzeti
irodában van lehetõségük ügyintézésre.

Elõre egyeztetett idõpontban a hét minden napján rendel-
kezésükre állunk.

( TISZ iroda Nagykálló Kállai Kettõs tér 1. 0642/563-100 ,
Kerezsi Renáta 06709352115 Takácsné Dajka Szilvia
06706456531 )

Köszönjük megértésüket! További kérdés esetén fordulja-
nak Hozzánk bizalommal!

J ó  e g é s z s é g e t  k í v á n u n k  M i n d e n k i n e k !
Tisztelettel:

Kerezsi Renáta – falugazdász
Takácsné Dajka Szilvia – falugazdász

Farsang a Mókuska csoportban
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12 különös húsvéti szokás a világ minden tájáról
A húsvéti hagyományok nem mindenhol jelen-
tik ugyanazt, mint nálunk. Néhány országban
egészen rendhagyó dolgokat csinálnak az ün-
nepek alatt.

1. AUSZTRÁLIA
1991-ben Ausztráliában elindult egy kezdeményezés,

amely szerint a húsvéti nyuszit húsvéti erszényes nyúlra cse-
réljék le. Az országban ugyanis a nyulak kártevõnek számí-
tanak, amik tönkreteszik a termõföldeket és a termést is.
Így Ausztráliában a nagy cégek csoki erszényes nyulakat
dobnak a piacra, ezzel egyébként segítve a veszélyeztetett
faj helyzetét is.

2. FIRENZE, OLASZORSZÁG
A helyiek ebben a városban egy 350 éves húsvéti hagyo-

mányt ünnepelnek, ami „Scoppio del Carro” néven fut, ami
annyit tesz, hogy a szekér robbanása. Húsvétkor Firenze
polgárai feldíszítenek egy szekeret, amit rogyásig pakolnak
tûzijátékkal, majd ezzel végigvonulnak a város utcáin, szí-
nes 15. századi jelmezekben. A túra a firenzei dómnál ér
véget, ahol is az érsek a húsvéti mise közben meggyújtja a
kanócot, majd a szertartás végén körbeállják a „felrobba-
nó” szekeret és gyönyörködnek a tûzijátékban. Az elsõ ke-
resztes-hadjáratig nyúlik vissza a hagyomány eredete és a
bõ termést hivatott biztosítani.

3. FINNORSZÁG
A finn gyermekek húsvétkor boszorkánynak öltöznek és

csokoládétojásokat kéregetnek az utcán, elmaszkírozva, sá-
lakkal a fejükre tekerve, tollakkal ékesített fûzfagallyakkal
a kezeikben. Az ország nyugati részén Húsvét Vasárnap mág-
lyarakásokat gyújtanak, ami egy õsi északi szokásra vezet-
hetõ vissza. Eszerint a lángok elijesztik a Nagypéntek és
Húsvét Vasárnap között seprûn repkedõ boszorkányokat.

4. LENGYELORSZÁG
Akárcsak nálunk, Lengyelországban is nagy hagyománya

van a húsvéti locsolkodásnak; természetesen a régimódi-
nak. A fiúknak Húsvét Hétfõ a Œmigus-dyngus napja, ami-
kor is igyekeznek meglocsolni a lányokat lehetõleg minél
több vízzel, ehhez pedig vödröt, vízi pisztolyt vagy más,
erre alkalmas eszközt sem félnek felhasználni. A hagyo-
mány úgy tartja, hogy az a lány, aki csurom vizes lesz, egy
éven belül megházasodik. A hagyomány egy Mieszko nevû
lengyel herceg megkereszteléséhez nyúlik vissza egészen
966-ig.

5. HAUX, FRANCIAORSZÁG
Ha erre jársz Húsvét Hétfõn, üres gyomorral gyere ebbe a

városba! Amikor ugyanis Napóleon a hadseregével Dél-Fran-
ciaországon keresztül masírozott, megállt egy kisvárosban
és omlettet evett. A hadvezérnek annyira ízlett az étel, hogy
elrendelte a város lakóitól, hogy reggelre készítsenek egy
óriási omlettet a tojásaikból a hadseregnek. Ez a hagyomány
ma is él: minden évben a város fõterén egy több mint 4500
tojásból készül és körülbelül 1000 embert lát el.

6. KORFU, GÖRÖGORSZÁG
A Nagyszombatra virradó reggelen, Korfu szigetén bizto-

san hamar kelnek az emberek. A sziget lakói ugyanis a ha-
gyomány szerint reggelente cserépedényeket dobálnak ki
az ablakaikból. Egyesek a velenceiekhez kötik a hagyo-
mány eredetét, akik az újév elsõ napján kidobták az összes
régi dolgaikat. Mások úgy tartják, hogy a „szertartás” a ta-
vasz köszöntését jelenti és azt, hogy az új termést már új
edényekben tárolják majd.

7. NORVÉGIA
Norvégiában az eddigieknél is furcsább szokások vannak

Húsvétkor. Ebben az országban ugyanis az emberek krimi
regényeket olvasnak, amiket kifejezetten Húsvétkor adnak
ki, norvégul Paaskekrimmen-eket. A hagyomány 1923-ban
fogant meg a norvégokban, amikor is egy könyvkiadó cég
elkezdte reklámozni a legújabb krimi kötetét az újságok
címlapjain. A reklám annyira hasonlított az igazi hírekhez,
hogy az emberek nem tudták megkülönböztetni õket.

8. VATIKÁN
Nagypénteken a Pápa a Kereszt Útjáról emlékezik meg a

Colosseumban. Egy hatalmas, égõ fáklyákkal díszített ke-
reszt világítja meg az eget. A misét Nagyszombat estéjén
tartják, majd Húsvét Vasárnap több ezer látogató gyûlik össze
a Szent Péter téren, hogy láthassák a Pápát, ahogy áldását
adhassa ’Rómára és az egész világra’.

9. CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA
Ha ezekben az országokban járunk, jobb, ha néha-néha a

hátunk mögé nézünk! Van ugyanis errefelé egy hagyomány,
miszerint Húsvét Hétfõn a férfiak saját kezûleg, szalagok-
kal díszített fûzfaágakkal csapkodják meg a hölgyeket. A
legenda úgy tartja, hogy a fûzfa az elsõ fa, amely virágba
borul tavasszal, így annak ágai hivatottak „átörökíteni” a fa
élettel teliségét és termékenységét a nõkbe.

10. VERGES, SPANYOLORSZÁG
A város középkori részén, Nagycsütörtökön a lakók eljár-

ják a halál táncát. A szokás alapján bibliai jeleneteket újra-
játszva, mindenki csontváznak öltözve parádézik a város
utcáin. A tánc éjfélkor kezdõdik és több órán át tart, egé-
szen kora reggelig.

11. JERUZSÁLEM, IZRAEL
A városban, amelyben Jézus keresztre feszíttetett, a ke-

resztény lakosok Nagypénteken végigsétálnak ugyanazon az
úton, amelyen Jézus azon a napon, amelyen keresztre feszí-
tették. Néhányan keresztet is visznek magukkal a sétára.

12. SZICÍLIA, OLASZORSZÁG
Az Abballi de daivuli az ördögök egyfajta megjelenítése,

ami azt takarja, hogy Prizzi városának lakói rémisztõ cink-
maszkokat és vörös köpenyeket öltenek magukra és ebben
járják a várost. Délután azonban ’Szûz Mária és a feltámadt
Krisztus megmenti a napot azzal, hogy angyalokkal elûzi
az ördögöket’.

(Forrás: https://petofilive.hu/hirek/cikk/2018/03/29/12-
kulonos-husveti-szokas-a-vilag-minden-tajarol/)
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Anyáknapi ünnepség
1964-ben

Az anyák napi ünnepség fellépõi, 8. osztályos lányok
1964-ben

Guggolnak balról:
Gál Borbála, Boros Erzsébet, Iván Páll Ilona

Állnak balról: Lipkovics Mária, Bencsik Julianna,
Tóth Veronka, Belme Magdolna, Ádám Mária, Tóth Ilona,

Nagy Erzsébet
Hátul: Karácsony Jolán, Vass Ilona

Hamarosan megjelenik az Élet-
képek kiadvány Kállósemjénrõl

Lassan végéhez közeledik az a több mint 2 éves mun-
ka, amely településünk múltját, jelenét mutatja be a tör-
ténelmi tények, események, az itt lakók és az innen el-
származottak emlékei alapján. Ez az utolsó pillanat,
amikor még a település eredetére, összetételére, hagyo-
mányaira visszaemlékezhetünk. Közel 100 ember élmé-
nyein, szóbeli és írásbeli beszámolóján, egy-egy lénye-
ges közlésén alapulnak az elmúlt 100 évre visszatekintõ
részletek Kállósemjén életébõl. Hiánypótló ez a nem tu-
dományos, csak rólunk, nekünk szóló írás.

Ez akkor tudatosult leginkább, amikor az 1920-as, 1930-
as években születettek meséltek a velük és szüleikkel
történt eseményekrõl. Köszönöm nekik azt a nyitottsá-
got, fogadókészséget, amely lehetõvé tette velem együtt
mindazoknak, akik olvassák majd ezt a kiadványt, hogy
teljesebb képet láthatunk a XX. és a XXI. század eleji
Kállósemjénrõl.

Módunk van megismerni a létrehozók, a Balogsemjén
nemzetség leszármazottainak nevét, a falu érdekében vég-
zett tevékenységüket.

Talán sohasem gondoltunk arra milyen kincset õriz a
semjéni határ, az utcák, a porták, a házak. Mindenki szá-
mára érdekes lehet, hogy 750 évvel ezelõtt elõször jelent
meg írásban „Semion” neve, 550 éve pedig mezõváros,
Szabolcs megye 7. legnagyobb települése volt.

A visszaemlékezõk elbeszéléseiben megelevenedik a
régmúlt mellett a XX. század: a század eleji kivándorlás,
az I. és a II. világháború történései és következményei,
1956, a téeszesítés, a rendszerváltás. Sok kérdésre vá-
laszt kapunk ebbõl a készülõ kiadványból:

– Mit rejtenek a régi kúriak, templomok, a „közös,
középsõ, szélsõ” iskola, a Magyar utca, a Szeptes, a Hon-
csokos, az Oncsasor elnevezések.

– Kik voltak a lelkiatyák, az orvosok, tanítók, meste-
rek, a boltosok, akik a község lakóit szolgálták.

– Mibõl, hogyan, milyen életkörülmények között él-
tek õseink, mi jellemezte a mindennapjaikat, ünnepei-
ket, családi életüket, mit õriztek meg régi szokásaikból,
hagyományaikból.

– Hogyan jutottunk el a petróleumlámpától a villany-
kapcsolóig, a gémeskúttól a fürdõszobáig.

– Mi vezetett a parasztgazdaságoktól a tsz-ig, a ka-
szától a kombájnig, a kapától a gyomirtóig.

– A különbözõ történelmi helyzetekben milyen nehéz-
ségekkel kellett megküzdeniük a település vezetésének.

– Miért volt vonzó a tanyai élet az ott lakóknak.
Az itt felsoroltak csak néhány az érdeklõdésre

számottartó kérdések közül.
Egy közösség jellemzõit a közös élethelyzetek, az

együtt átélt események útján lehet legjobban megismer-
ni. Remélem, sokan ráismernek felmenõikre, s érdeklõ-
déssel kutatják majd az elmesélt történetek, a nevek, a
képek segítségével családjuk élettörténetét, rátalálnak
rokonaikra.

Ezen kiadvány keretében kivételes lehetõség adódott
erre Kállósemjénben. Reméljük a Falunapon már a tele-
pülésünk lakosai is kézbe vehetik az elkészült könyvet.

Lipcsei Miklósné

Röpülj páva énekkar az
1970-es évek végén

Balról: nn, Tukacs Erika, Tanyik Mária, Fürster Erzsébet,
Kozma Péterné, nn, Tóth Ilona (Fodor Sándorné, Pisák Mária
(Páll Ferencné), Spisák Irén
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A kéthetes téli szünetrõl diákjaink kipihenten és újult erõ-
vel érkeztek vissza az iskolába január 4-én. 3 hétig tartott
még a nagy félévi hajrá, hogy mindenki a legjobb ered-
ményt tudja elérni a félévi bizonyítványban. Január 22-én ért
véget az I. félév, melynek eredményét idén a Kréta-rendsze-
ren keresztül küldtük el a szülõknek. Nagyon sok szép ered-
mény született, de bizony több tanulónknak a II. félévben
jobban kell igyekeznie, hogy eredményesen zárja ezt a tan-
évet. A félév zárásaként szülõi értekezletet tartottak az osz-
tályfõnökök, ahol értékelték az osztály 1. féléves munkáját,
majd megbeszélték a szülõkkel a II. félév feladatait. Ebben a
tanévben továbbra is csak online módon szerveztük a szülõi
értekezlete a járványügyi helyzetre való tekintettel.

Január 23-án 17 tanulónk írt központi írásbeli felvételi
feladatsort, mely igen szép eredményt hozott számukra.
Február elején postáztuk a jelentkezési lapokat a tanulók
által választott középfokú intézményekbe. A felvételi eljá-
rás ugyan csak április végére várható, de már tudjuk, hogy
egy diákunkat felvették az Arany János Tehetséggondozó
Programba, s a többi 8. osztályos tanuló és szüleik, vala-
mint mi pedagógusok is izgulunk, hogy mindenkit oda ve-
gyenek fel, ahol szeretne továbbtanulni.

Több tanulónk vett részt a Szakmai Kvíz a Kállay Rudi-
ban mûveltségi vetélkedõn, melynek fõdíját Borsi Szabolcs
hozta el.

További jutalmazott tanulóink voltak még:
– Lakatos Martin 7.a
– Csákányos Kornélia 8.a
– Stelin Gréta 8.a osztályos tanulók.
Budai Nagy Antal Szakközépiskola által hirdetett rajz-

versenyen a montázs alkotások kategóriában
2. helyezést ért el Laczkó Barbara Zia és Papp Dóra kö-

zös alkotása
Az idén csak osztálykeretek között szervezhettünk prog-

ramokat, így a farsangot is ilyen keretek között tartottuk. Az
alsós tanulók nagyon aktívak voltak, szinte mindenki erre a
napra valamilyen jelmezbe öltözött. Élvezték, hogy egész
nap jelmezben lehettek, s álarc mögé bújva vettek részt
kézmûves foglalkozáson, játékdélutánon. A felsõs tanulók
közül kevesebben öltöttek magukra jelmezt, s õk inkább
filmnézést választottak programként erre a délutánra.

Február 18-án a 7. évfolyamos tanulók kiscsoportos fog-
lalkozás keretében újraélesztési ismeretekkel ismerkedtek
meg. Megfigyelhették, hogy hogyan kell szakszerûen újra-
éleszteni, az ambu babán õk is kipróbálhatták a folyamatot.
Megismerték a defibrillátor mûködését és használatát.

Február vége és március eleje bõvelkedett online verse-
nyekben. Játékos történelem versenyen vettek részt az 5-6.
évfolyamos tanulóink. A versenyek  eredménye március
végére várható.

Komplex természettudományi verseny keretében mérték
össze tudásukat a 8. évfolyamos diákok. A verseny több tan-
tárgy tananyagának ismeretét követelte meg a tanulóktól.

Eredmények:
4. helyezés Varga Virág 8.a
6. helyezés Katona Vanda 8.b
8. helyezés Kozma Kinga 8.b
12. helyezés Magyar Lili 8.a

Az 5. évfolyamos tanulók Házunk táján megyei termé-
szetismereti versenyen vettek részt.

Eredmények:
1. helyezés Bistei László 5.a
4. helyezés Rajt Petra 5.a
5. helyezés Bíró Jázmin 5.a

Hazánk életközösségei megyei természetismereti verse-
nyen a 6. évfolyamos tanulók is szép eredményt értek el.

Eredmények:
3. helyezés Páll Csaba 6.a
5. helyezés Tóth Tamás 6.a
6. helyezés Andicsku Bence 6.a

A megyei anyanyelvi vetélkedõn a 6-7. évfolyamos tanu-
lók mérhették össze tudásukat a megye többi tanulójával.

Eredmények:
6. évfolyam
3. helyezés Páll Adél 6.a
5. helyezés Páll Csaba 6.a
11. helyezés Bukta Réka 6.a
12. helyezés Andicsku Bence 6.a
7. évfolyam
1. helyezés Gulyás Kornél 7.a

Udvari Péter  7.a
 3. helyezés Vécsei Anna 7.a
 4. helyezés Mészáros Flóra 7.a

Csapatversenyre is sor került. A 7. és 8. évfolyamos diák-
jaink egy nagyon összetett angol nyelvû versenyen mutat-
hatták meg tudásukat.

Eredmények:

Farsang az 1. a. osztályban



2 0 2 1 .  M Á R C I U S 15

7. évfolyam
8. helyezés Dreamteam csapattagok: Egri Marcell, Laka-

tos Martin, Udvari Péter
9. helyezés Just a Regular team c s a p a t t a g o k :

Ilosvai Zsófia, Mészáros Ervin, Nagy Balász
8. évfolyam
2. helyezés PWG csapattagok: Bihari Barbara 8.b, Kato-

na Vanda 8.b, Kozma Kinga 8.b
4. helyezés LMS csapattagok: Magyar Lili 8.a, Laczkó

Barbara 8.a, Papp Dóra 8.a
5. helyezés Colourful csapattagok: Csákányos Kornélia

8.b, Szegfû Dóra 8.b, Tálas Fruzsina 8.b

A Tündérolvasók Országos szövegértési verseny 3. fordu-
lóján túl van mind a 3 csapatunk. Itt is váruk az eredményt,
de mindenképpen sokat nyertek a diákjaink azzal, hogy 3
regényt olvastak el, és dolgozták fel a kérdések alapján.

Az alsósok közül a 4. évfolyamos tanulók online termé-
szetismereti verseny vesznek részt, melynek elsõ fordulóját
sikeresen teljesítették.

Ebben a tanévben is aktívan foglalkoztak tanulóink a he-
lyes közlekedéssel. 4-7. évfolyamos diákok a Közlekedési
Kisokos tesztfeladatsor kitöltésével bizonyíthatják, hogy meg-
felelõ ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a közlekedési
szabályokat be tudják tartani a közúti közlekedés során.

A 4. és a 6. évfolyamosok Pénz7 témahét keretében
játokos feladatok segítségével a családi költségvetéssel is-
merkedtek meg. A tudatos pénzkezelés a családban téma a
család bevételére és szükséges kiadásaira hívta fel a tanu-
lók figyelmét.

A PénzOkos Kupán a 7. évfolyamos tanulók egy csapata
vett részt az 1. fordulón. A tanulók a korosztályuknak meg-
felelõ pénzügyi tudásokat mérhetik össze online formában
hasonló korú tanulókkal.

Március 4-én az 5. évfolyamos tanulók a Piactéren a Tele-
pülésfásítási Program keretében elültették az elsõ platánfát.

A járványügyi helyzet miatt 2021. március 08-tól ismét
online folyik az oktatás. A tanulók tantermen kívüli tanítá-

Kvíz a Kállay Rudiban

sa a Google Classroom és a Google Meet segítségével élõ-
ben valósul meg.

A veszélyhelyzet miatt a március 15-ei ünnepség is rend-
hagyó lesz. Az alsó évfolyamos tanulók a honlapon elérhe-
tõ régebbi megemlékezések megtekintésével tisztelegnek
a szabadságharc hõsei elõtt. A felsõs tanulók a Nemzeti
Múzeum által szervezett múzeumpedagógiai foglalkozás
keretében – a Szabadság állomásai – elevenítik fel a ’48-as
eseményeket. Az intézményvezetés az iskolát képviselve
az emlékezés virágait helyezik el a ’48-as emlékmûvön.

A 7. évfolyamos tanulók Petõfi Sándor Nemzeti dal címû
versét vették fel videóra, s az osztály elõadásában a község
honlapján meg is tekinthetjük.

Ebben a hónapban kerül megvalósításra a digitális téma-
hét, melyet a 8. évfolyamosok valósítanak meg, a 7. évfo-
lyamos tanulók pedig készülnek a magyar – lengyel barát-
ság vetélkedõre.

A tanulók a húsvéti ünnepre otthon készülnek húsvéti to-
jásfestéssel és a népi hagyományok felelevenítésével.

A tavaszi szünet 2021. április 1-én kezdõdik és április 06-
ig tart. Tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap április 07.

Kállay Miklós Általános Iskola vezetõsége

MEZÕGAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS KÁLLÓSEMJÉNBEN!

T i s z t e l t  T e r m e l õ k !
A SZURO-TRADE CÉGCSOPORT TELJESKÖRÛ MEZÕGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA PARTNEREIT!

INPUT ANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE:
Mûtrágya:

� Pétisó és komplex mûtrágyák 25 kg-os és big-bag kiszerelésben

Kukorica és Napraforgó vetõmag kínálat:
� SYNGENTA, LG, KWS, DEKALB, PIONEER, BÁZISMAG, GK SZEGED, RAGT

Növényvédõszer:
� BASF, SYNGENTA, BAYER, FMC, ADAMA, SUMI-AGRO, CORTEVA, KWIZDA, NUFARM, UPL

Terményfelvásárlás:
� Aktuális piaci árakon, kedvezõ rostálási és szárítási díjakkal!

Elérhetõségeink:
Kállósemjén, Deák Ferenc u. 1. Telefonszám: +36 30  604 1508
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Új nevet kapott könyvtárunk!
2021. január 1-tõl könyvtárunk megújult formában és im-

máron Dr. Erdész Sándor Könyvtár és Pál Gyula Mûvelõdé-
si Ház néven mûködik tovább.

Magyarországon a településeknek kötelezõen ellátandó
feladata a könyvtári ellátás és a közmûvelõdési alapszol-
gáltatások biztosítása, amelyet Önkor-
mányzatunk eddig szakfeladati kere-
tek között biztosított. Január elsejét kö-
vetõen azonban Intézményünk önkor-
mányzati fenntartású, de önállóan mû-
ködõ intézmény lett, amely innentõl
kezdve a közmûvelõdési tevékenysé-
get is ellátja.

Könyvtárunk több mint 60 éves mû-
ködése során az olvasói szolgáltatás
mellett egyéb kulturális igényeket is
igyekezett kielégíteni. Községi és is-
kolai könyvtárként kettõs feladatot
látott el. A hagyományos könyvári
funkcióján túl egyéb kulturális felada-
tokat is igyekezett ellátni, így évrõl
évre megrendezésre kerültek többek
között olyan rendezvények, mint me-
semondó verseny, kötelezõ olvasmányokból készített vetél-
kedõ, könyvtárismereti foglalkozások és író-, olvasó talál-
kozók. Fontos mérföldkõ volt a könyvtár életében a könyv-
tári kölcsönzés bevezetése, amely többek között a fiatal
felsõoktatásban tanulóknak is nagy segítséget nyújt a tanul-
mányaik során.

A technika fejlõdésével új lehetõségek adódtak, amit
könyvtárunk ki is használt. Lehetõség nyílt pályázatok út-
ján számítógépeket beszerezni, majd az Internet térhódítá-
sával megindultak a számítógép és internet használati tan-
folyamok is.

Könyvtárunk küldetésnyilatkozatában megfogalmazott
legfontosabb feladat a gyerekek olvasóvá nevelése. Ennek
érdekében különféle rendezvényeket, versenyeket, vetélke-
dõket rendeztünk és rendezünk továbbra is. A nyári olvasó-
pályázatok, az Õszi Könyvtári Napok rendezvényei, a kéz-
mûves foglalkozások mind azt a célt szolgálják, hogy a
gyerekekkel megszerettessük az olvasást.

A könyvállományunkat folyamatosan alakítjuk. Selejte-
zünk és bõvítünk, frissítjük a kínálatot, hogy minden korosz-
tály megtalálja az érdeklõdésének megfelelõ olvasnivalót.
Jelenlegi állományunk mintegy 15 ezer db könyv és egyéb
más dokumentumok (hanglemezek, újságok, CD-k, DVD-
k,…stb.). 2020-ban 542 új kötettel, és mintegy 25 féle napi
és hetilappal – amelyek kölcsönözhetõek is - gyarapítottuk
az állományt.

A könyvtárhasználók száma az elmúlt években stagnált.
A beiratkozott olvasók száma 509 fõ,  az összlakosság
13%-a, ami megfelel az országos átlagnak.

A 14 év alatti beiratkozók száma 136 fõ, így elmondható,
hogy az általános iskolások 70%-a könyvtártag. A legna-
gyobb tábort a 30-65 éves korosztály képviseli, akik az ol-
vasók 40 %-át jelenti.

A hagyományos könyvtári feladatok mellett a település
lakosságának sokszínû szolgáltatás igénybevételére is lehe-

tõség van. Térítés ellenében lehetõség
van számítógép- és internet használat-
ra, nyomtatásra, fénymásolásra, faxkül-
désre, szkennelésre, spirálozásra, illet-
ve laminálásra.

Mivel községünkben jelentõs az õs-
termelõk száma, így a könyvtár épületé-
ben helyet adtunk a falugazdásznak is,
aki szakmai segítséggel, illetve aktuális
közhasznú információkkal látja el a gaz-
dálkodókat.

2018-tól könyvtárunk, mint Digitális Jó-
lét Pont mûködik. A program fõ célja a la-

kosság digitális írástudásának fejlesztése,
melynek érdekében több számítógép- és

internet használati tanfolyamot is tartottunk.
Könyvtárunk eddig is részt vett a helyi

közmûvelõdés szervezésében és lebonyo-
lításában, de a jövõben ez már, mint kö-

telezõen ellátandó feladat hárul az intézményre. A közmû-
velõdési feladatok szervezõje, összehangolója és irányítója
továbbra is Pappné Szegedi Angéla mûvelõdésszervezõ lesz.

2020. március 11-én minket is utolért a vírushelyzet okozta
bezárás. Furcsa volt alkalmazkodni az új helyzethez, ame-
lyet azonban igyekeztünk a lehetõ leghasznosabban kihasz-
nálni, így sort kerítettünk az éves állomány ellenõrzésre,
selejtezésre, raktárrendezésre. Próbáltunk az online térben
kapcsolatba kerülni olvasóinkkal. A gyerekeknek feladatla-
pokat állítottunk össze a különbözõ évfordulókkal, világ-
napokkal kapcsolatban. Volt pár olvasónk, aki az online
oktatás mellett még ebbe is bekapcsolódott, õket könyvju-
talomban részesítettük.

A digitális írástudás egyre nagyobb teret hódít, szinte már
minden területen az online ügyintézés került elõtérbe. A
mostani vírushelyzet hatására távlati terveinkben szeretnénk
erre több figyelmet fordítani. Terveinkben szerepel az idõ-
sebb korosztály digitális képzése, valamint az online ügyin-
tézés megismertetése, mint például: az ügyfélkapu haszná-
lata, online idõpontfoglalás stb. Bíztatjuk a lakosságot arra,
hogy a korlátozások feloldása után bátran keressenek ben-
nünket, hiszen szívesen segítünk egy e-mail fiók létrehozá-
sában, vagy éppen az ügyfélkapu kezelésében, mert ezek
alapfeltételei az online ügyintézésnek.

Reméljük, hogy ez a vírushelyzet miatti bezártság belát-
ható idõn belül megszûnik, és újra megnyithatjuk könyvtá-
runk kapuit az olvasók elõtt! Várjuk vissza régi olvasóinkat,
továbbá bízunk benne, hogy új olvasókkal is gyarapíthatjuk
közösségünket.

Blazsán Péterné
   könyvtáros
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Településfásítási program
Az Agrárminisztérium a 2019 õszén indított Országfásítási

Program keretében hirdette meg a Településfásítási Progra-
mot, amely 2020 júniusában kezdõdött.

A Településfásítási Program keretében összesen 12 ezer
darab, belterületen elültethetõ fát igényelhetnek a 10 ezer
fõ alatti települések. A fával borított területek növelése, a

települések zöldítése mellett az is fontos, hogy a fák elülte-
tése, gondozása erõsítse a helyi közösségeket. Kiemelt cél
a Vidékfejlesztési Program erdõtelepítési pályázatainak be-
mutatása, amelyek komoly lehetõséget jelentenek a tele-
pülési erdõterületek növelésében.

A Településfásítási Program célja elsõsorban a közterüle-
tek, valamint az óvoda- és iskolaudvarok, oktatási és önkor-
mányzati intézmények területének fásítása. Az igénylése-
ket önkormányzatoktól, illetve a településen mûködõ álla-
mi, önkormányzati és egyházi intézményektõl, valamint civil

szervezetektõl várják, és a beérkezés sorrendjében a kész-
let erejéig teljesítik. Az ültetésekre a helyi közösségekben
2020 õszén és 2021 tavaszán kerül sor.

Önkormányzatunk a pályázati felület megnyitásakor re-
gisztrált, de az óriási számú jelentkezõ település miatt az
õszi ültetésû fák esetében nem sikerült az igénylés. Ezért a
pályázati felület újbóli nyitásakor igyekeztünk mihamarabb
benyújtani az igénylést, mely sikerrel járt, így településünk
30 darab platánfát kapott az Agrárminisztérium jóvoltából.
A platánfák 2021. február 18-án érkeztek meg hozzánk. A

közmunka program dolgozóinak segítségével a fák elülteté-
séhez szükséges elõkészületek megtörténtek, így 2021.
március 4-én megvalósult a „Fogadj Örökbe egy fát!” elne-
vezésû rendezvény, melynek keretében a település intéz-
ményei, civil szervezetei, egyházi képviselõi, iskolai osz-
tályai, óvodai csoportjai jelképesen elültethettek egy fát,
melynek gondozása ezen túl az õ feladatuk lesz majd. A
fák elültetésénél segítségünkre volt az Országos Erdészeti
Fõigazgatóság képviseletében Szokolovszki Géza, aki ér-
dekes elõadást tartott a platánfákról, a faültetés, a környe-
zetvédelem fontosságáról, üde színfoltja volt az esemény-
nek az õ rögtönzött „prezentációja”, a megjelent iskolás
gyermekek és a felnõttek is érdeklõdve hallgatták. Az elõ-
adás után megkezdõdhetett a faültetés, melyet mind a gyer-
mekek, mind a megjelent intézmények, szervezetek képvi-
selõi, az önkormányzati képviselõk nagy lelkesedéssel vé-
geztek. A rendezvényen tiszteletét tette Dr. Simon Miklós

országgyûlési képviselõ Úr is, aki Belicza László polgár-
mester Úrral együtt elültette az Önkormányzat fáját, és
egyúttal a közelgõ nõnap alkalmából köszöntötte a rendez-
vényen megjelent hölgyeket.

A 30 darab platánfát az alábbi szervezetek és intézmé-
nyek „fogadták örökbe:”

– Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
– Görög Katolikus, Református és Római Katolikus

egyház
– Dr. Erdész Sándor Könyvtár és Pál Gyula Mûvelõdési

Ház
– Ficánka Óvoda csoportjai
– Gondozási Központ
– Kállay Miklós Általános Iskola osztályai
– Kállósemjéni Kállay-kúria Nonprofit Kft.
– Törpicur Gyermekház
– Arany Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület
– Kállósemjén és környéke Galamb és Kisállattenyésztõk

Egyesülete
– Kállósemjéni Család és KarrierPONT és a kállósemjéni

FICSAK Alapítvány
– Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület
– Kállósemjéni Sport Egyesület és a Kállósemjéni Sza-

badidõ Sport Egyesület közösen
– Nõszirom Egyesület
– Önkéntes Tûzoltó Egyesület
– Polgárõr Egyesület
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Áprilisban záródik a piricsei projekt
2018. május elsején Kállósemjénben és kilenc másik te-

lepülésen egy idõben indult el egy nagyon jó kezdeménye-
zés, az EFOP 1.5.3. -16 – 2017 – 00119 számú projekt, mely
az itt élõ lakosság érdekében „született”. A projekt neve -
amely „A cél közös, együtt a jövõnkért” címet kapta- utal
a program típusára is: számos programelemmel, lehetõség-
gel, szakemberek szolgáltatásaival álltunk készen arra, hogy
Kállósemjénben minél több olyan tevékenység, cselekvés
legyen, mely elõreviheti, szolgálja az itt élõk hasznos sza-
badidejét, gyermekeink szellemi fejlõdését.

A projekt zárásához közeledve, mely 2021. április 30.
elmondhatjuk, hogy a kezdetektõl érdekes közösségi folya-
matok indultak, valósultak meg településünkön.

Melyek voltak ezek? Gondolhatunk itt számos rendez-
vényre, majálisra, Ki-Mit-Tud-ra, Hagyományõrzõ napra,
Egészségnapra, Régi Idõk Karácsonyára, a gyermektáboroz-
tatásokra, és azokra a szolgáltatásokra, mint: gyógytornász,
beszédkészség fejlesztõ, fejlesztõ pedagógus, szociális men-

tor feladataira. Az említett
szakemberek mindegyike a
kállósemjéni lakosok szolgála-
tában állt a projekt ideje alatt
és a felsorolt szolgáltatásokat
díjtalanul végezték a projekt
terhére.

Ha valaki azt kérné tõlem,
hogy egy programot emeljek
ki, mely kedves volt nekem,
akkor nagyon nehezen tudnék
választani. Egy komplex prog-
ram ugrik elõ, mely egy tehet-
séggondozó esemény volt.
Minden rendezvénynek meg
van a célja, értelme, közösség-
re ható ereje, de a Ki-Mi-Tud?
valamivel többet tudott adni a
nagyközségnek, melyre na-
gyon sokan emlékszünk. A

gyerekek 2019 kora tavaszán kezdték a felkészülést a te-
hetséggondozó programra, majd ezt követõen tavasszal két
fordulóban adták elõ a produkciókat. A Közbiztonsági Köz-
pontban a három fõs zsûri elõtt a közel 60 produkcióból elõ-

döntõ keretében került kiválasztásra az a 22, amely május-
ban a Gyermeknapon a döntõ napján láthattunk. Közösség-
szervezõ gondolkodással ezt azért értékelem a számos prog-
ram közül többre, mert nem egy alkalomból álló eseményt
éltünk át a Ki-Mit-Tud?- dal, hanem több hónapon át zajló
eseménysorozatról számolhatunk be. Ez a programelem be-
bizonyította számomra, hogy Kállósemjénben nagyon sok
tehetséges gyermek él, akikre szüleik, nagyszüleik nagyon
büszkék lehetnek. Nincs attól boldogítóbb érzés, amikor
gyermekeink teljesítményét láthatjuk.

A projektben dolgozó szakemberek munkája több eset-
ben is kiemelendõ. Sokan megismerhették a gyógytornászunk
szorgalmát, a fejlesztõ pedagógusaink munkáját, a szociá-
lis mentorunk jó szándékát és eredményességét. A minden-
ki által megismert Covid helyzet sem tudta igazán megállí-
tani a projekt elõrehaladását. A korlátozó intézkedések el-

lenére az elõírt szabályok betartásával, sokszor személyes
találkozások nélkül tudtuk áthidalni a Covid okozta nehéz-
ségeket és tudtuk megtartani a korábban tervezett esemé-
nyeket, tevékenységeket.

Szeretnék köszönetet mondani minden kállósemjéni in-
tézménynek, a történelmi egyházaknak, közremûködõnek,
gyermekeknek, felnõtteknek, nagyszülõknek, idõseknek,
szakmai segítõknek, menedzsmentnek, nem utolsó sorban a
pályázó önkormányzatnak és kollégáimnak azért, mert le-
hetõvé tették a sikeres megvalósítását a programsorozatnak.
Örülök annak, hogy közösen Önökkel együtt élhettem meg
a programokban gazdag utóbbi három évet.

Mudri Imre
közösségszervezõ
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Egészség Rovat      – Segítõ gondolatok az egészség területeirõl

Hogyan étkezzünk nyáron?
A nyári melegben másként
viselkedik a szervezetünk,

mint az év más idõszaka-
iban, ezért fontos, hogy
különösen figyeljünk oda
a kiegyensúlyozott,
mennyiségi és minõségi
táplálkozásra.

A nyári hónapokban
könnyebb ételeket fo-

gyasszunk. Ezekben a hónapokban célszerû kerülni a zsí-
ros nehéz ételeket, a klasszikus „strand ételek” például a
lángos, a gyros, a sült kolbász fogyasztása megterhelik az
emésztõrendszert. Kiemelten figyeljünk az idényzöldsé-
gek és gyümölcsök fogyasztására, melyek vitamin tartal-
muk mellett rostban is gazdagok. Ezeket az ízletes zöld-
ségeket és gyümölcsöket sokféleképpen kombinálhatjuk.
Készíthetünk a zöldségekbõl köretet, egy zamatos salá-
tát, párolhatjuk õket, esetleg grillezhetjük is. A nagy hõ-
ségben kellemes desszertként szolgálhat elfogyasztani egy
hideg gyümölcssalátát. A nyári meleg hatására megnõ a
szervezet folyadékigénye, ezért rendszeres napi legalább
7-10 alkalommal fogyasszunk folyadékot, alkalmanként
kb. 2-2,5 dl mennyiségben, ez az összmennyiség kb. fe-
dezi egy áltagos testsúlyú személy napi folyadékszükség-
letét, célszerû a víz mellett letenni a voksunkat.

Sok lehetõséget nyújtanak a zöldségek és a gyümöl-
csök, de mindezek mellett kiemelten figyeljünk a teljes
kiõrlésû gabonafélék, a tejtermékek és a húsfélék fogyasz-
tására és az arányfogyasztás betartására is.

A nyári idõszakban fokozottan ügyelnünk kell az éte-
lek tárolására és az elkészítés körülményeire, figyelnünk
kell a higiénés szabályok betartására.

Javasoljuk az alábbi élelmiszer-biztonsági szabályok
követését és betartását:

1. Fontos, hogy az alapanyagokat megbízható forrás-
ból szerezzük be!

2. Kiemelten figyeljünk oda, a csomagoláson feltün-
tetett címkére! Nézzük meg alaposan a felhaszná-
lási idõt, az összetételeket és a megfelelõ tárolás-
hoz javasolt körülményeket!

3. A bevásárlást követõen a hûtést igénylõ ételek mi-
nél elõbb kerüljenek a hûtõszekrénybe!

4. Figyeljünk oda a konyhában a higiéniára! Dolgoz-
zunk tiszta eszközökkel, az egyes elõkészítések elõtt
pedig mindig alaposan mossunk kezet!

5. A nyershúst és tojásokat tároljuk jól elkülönítve egy-
mástól! A darált húst lehetõség szerint még aznap
használjuk fel! Amennyiben a hús vagy a tojás sza-
ga, illetve színe eltér a szokásostól semmiképpen
sem javallott a felhasználása!

6. A nyers húsokon bármikor elõfordul egészségre ár-
talmas baktérium például szalmonella, ezért fon-
tos, hogy mindig külön késsel, külön vágódeszkán
dolgozzuk fel!

7. Az ételeket, különösképp a húst és tojást tartalma-
zókat magas hõfokon süssük át, ezzel elpusztíthat-
juk a baktériumokat, kórokozókat!

8. Fontos, hogy fogyasztás elõtt a nyers zöldségeket
és gyümölcsöket alaposan tisztítsuk meg, ugyanis
maradhat rajtuk növényvédõszer, rovar vagy egyéb
földben lévõ szennyezõdés!

9. A megmaradt ételt, minél elõbb tegyük hûtõszek-
rénybe, ne hagyjuk sokáig szobahõmérsékleten!

Az egészséges táplálkozás az év minden napján rend-
kívül fontos, ám a nyári idõszakban sokkal könnyebben
juthatunk hozzá a friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz,
melyek rendszeres fogyasztásával hozzájárulunk egész-
ségünk fenntartásához. Használjuk ki a nyár adta lehetõ-
ségeket és készítsünk könnyû, zamatos ételeket!

Forrás: https://www.egeszsegtukor.hu/nyar/taplalkozas-
a-nyari-honapokban.html

Besenyei
Zsófia

EFI munkatárs

Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Telefon: 42/599-700 /2151
E-mail: efi.nagykallo@gmail.com



2 0 2 1 .  M Á R C I U S20

EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK �

ARANY ALKONY Nyugdíjas Klub
Hét évvel ezelõtt 2014. február 28-án került átadásra az

egykoron szolgálati lakásként funkcionáló tájház. Ez lett az
egyesületünk „fõhadi szállása”. Kellemes órákat töltöttünk
itt hétrõl hétre. Hétfõ esténként itt találkoztunk, de hogy
valami hasznosat is csináljunk, eleinte kézimunkáztunk
(szõttünk, horgoltunk) énekelgettünk, majd sütöttünk, és fõz-
tünk. Nyáron paradicsomot, õsszel pedig szilvalekvárt fõz-
tünk üst számra, amely sok ismert ember ízlését elnyerte.

A kezdeti dalolgatásból idõvel egy
igen sikeres népdalkört lett, amellyel
bejártuk szinte hazánk minden táját
és rengeteg helyen fellépve népsze-
rûsítettük településünk hírnevét. A
rengeteg próba meghozta gyümölcsét,
hiszen számos szép eredménnyel
büszkélkedhetünk, amelyek közül
most csak a legrangosabbat említem
meg: a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége
– KÓTA minõsítõ versenyein kétszer
is arany minõsítést kapott a népdal-
körünk.

Az elmúlt évben beneveztünk a
Vass Népzenei Szövetség által szer-
vezett Népzenei Versenyre, amelyen
a pandémiás helyzet miatt már csak
online térben tudtunk részt venni. A
versenyre összeállított népdalcsokrot
a polgármesteri hivatal tanácstermé-
ben videóra rögzítettük, amelyet el-
küldtünk a szakértõ zsûrinek. A pro-
dukciónk arany minõsítést kapott.

Már sokan nem tudják, hogy mire is
használták ezeket a tárgyakat

Tarpai fellépés 2017-bõl

Elmúlt évben Keszthelyre kaptunk meghívást, ahol június
4-én, Trianon 100. évfordulója alkalmából szerveztek nagy-
szabású ünnepséget, ám a covid járvány felülírta az esemé-
nyeket, így a rendezvény elmaradt.

Szomorú este is történt a klub életében. Lakatos György
klubtársunk hosszantartó súlyos betegség után, 2020 októ-
berében elhunyt. Legyen neki boldog nyugalma és örök

emléke.
Nagyon sajnáljuk, hogy a veszély-

helyzet miatt a klubfoglalkozásokat
nem lehet megtartani. Mindenesetre
a kapcsolatot fenntartjuk. 2-3 fõ talál-
kozik egyszerre, valamit online és te-
lefonon keresztül beszélünk egymás-
sal.

Hogy minél elõbb visszatérhessen
az élet a megszokott kerékvágásba,
a tagságunk szinte minden tagja re-
gisztrált a Covid elleni védõoltásra,
amelyet már nagyon sokan meg is kap-
tak.

E vészterhes idõk ellenére, a hit-
életünket is gyakoroljuk, ki személye-
sen, ki pedig online módon vesz részt
az egyházi szertartásokon.

Teljes hittel és reménnyel bízunk ab-
ban, hogy hamarosan lecsillapodik ez
a világméretû  járvány, s õsszel már
folytathatjuk a megszokott klubéletün-
ket.

Kocsis Jánosné
klubelnök

A Tájház udvara minden nyáron virágba borul
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Sikeresen pályázott a
Kállósemjéni Kisállattenyésztõk Egyesülete
Régi álma valósult meg a Kállósemjén és környéke

Galamb és Kisállattenyésztõk Egyesületének, akik a Nyír-
ség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület pályázatán ke-
resztül mintegy 500 férõhelynyi kiállítási ketrecet vá-
sároltak.

Többször rendeztünk már kiállítást a községben, ami-
nek hatalmas sikere volt, viszont mindig problémát je-
lentett a ketrecek bérlése, szállítása, és a madárinfluen-
za és egyéb betegségek miatt már nagyon bérbe sem ad-
ták a környékbeli egyesületek a ketreceket. Ez a sikeres
pályázat megoldotta ezt a helyzetet, most már nem füg-
günk senkitõl, ha a vírusprobléma is megszûnik, akkor
újra az új ketrecparkunkkal tudjuk majd megmutatni az
állatainkat a község és környékbeli embereknek. Már
nagyon várja mindenki, hogy újra szervezhessük a ren-

dezvényeket, beszélgessük és gyönyörködjünk az állata-
inkban. Következõ lépésként a ketrecek alját és tartólábait
fogjuk elkészíteni, ezt most tavaszra tervezzük, az ehhez
szükséges anyagok beszerzése folyamatban van.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Belicza László
polgármester úrnak a ketrecvásárláshoz nyújtott támogatá-
sáért és segítségéért, valamint azért, hogy az egyesület ren-
dezvényeihez folyamatosan segítséget nyújt. Nagy köszö-
nettel tartozunk még Morgós János nyíregyházi tagunknak,
aki a ketrecvásárlás anyagi lebonyolításában óriási segítsé-
get nyújtott.

Szépen fejlõdik egyesületünk tárgyi eszköz parkja, vala-
mint az állataink is szépen alakulnak, reméljük ezt miha-
marabb sokaknak újra megmutathatjuk!

Harsányi Ferenc
elnök

...amelyek  már használatba is kerültekJelenõsen megkönnyíti az egyesület életét az újonnan
beszerzett ketrecek...
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A COVID miatti helyzet mindenkit megvisel. Az embe-
rek közötti kapcsolatok, személyes találkozások leépültek
a járványügyi megszorítások miatt. Ennek ellenére egyesü-
letünk mûködése folyamatos maradt, sõt igyekeztünk a kö-
zösségi életet az egészségügyi szabályok betartása mellett
egy kicsit felpezsdíteni. Tanodai szolgálatatásaink hétfõtõl
szombatig a megszokott rendben folynak. A dámások és a
lego robot csapatok folytatják a versenyekre való felkészü-
lést annak reményében, hogy az idén már megrendezésre
kerülnek a személyes jelenlétet igénylõ hazai és nemzet-
közi versenyek. Változatos foglalkozásokkal várjuk most is

részt. Ennek köszönhetõen támogatjuk a településen meg-
épülésre kerülõ játszóteret és szeretnénk hozzájárulni a
kondipark bõvítéséhez is.

A kialakult vírushelyzet elég nehéz helyzetbe hozta a kö-
zépiskolásokat és az egyetemistákat is, teljesen magukba
zárkóztak. Nem tudnak közösségi életet élni. Számunkra fon-
tos kikapcsolódni, kilépni az online térbõl, ezért vasárnapon-
ként jöhetnek hozzánk biliárdozni, játszani, zenét hallgatni.
Ezzel is egy kicsit élénkül a közösségi élet a településen.

a gyerekeket. Gitároktatás, fõzõcskemûhely, angol kuckó
színesíti kínálatunkat. Az Erasmus nemzetközi projektjeink
is nehezen haladnak, mivel az utazások, a személyes talál-
kozók nem kivitelezhetõk. Így ezek megvalósítása is online
formában folyik. Reményeink szerint a nyár folyamán bein-
dulhatnak a mobilitások és ismét külföldre látogathatunk.

A nehéz helyzet ellenére számos tervünk van, amikkel elõbb-
re vihetjük közösségünket. Egyrészt szeretnénk tovább bõvíte-
ni a gyermekeknek, fiataloknak és a családjaiknak kínálatun-
kat és szeretnénk a dolgozók körét is kibõvíteni. Jelenleg 2
akkreditáción dolgozunk. Az egyikkel a megváltozott munka-
képességûek foglalkoztatását szeretnénk folyamatossá tenni az
egyesületnél, ami jó lehetõség az érzékenyítésre is, és a folya-
matos munkaerõ biztosítására is az egyesületnél.  A másik az
Erasmus+ Ifjúsági akkreditáció, ami számunkra kiemelkedõ
lehetõség. Az akkreditációnak köszönhetõen könnyebben
tudunk majd mobilitási projectekre pályázni.

Áprilisban megrendezésre kerül a Brazil Dáma EB Törö-
kországban, amire szeretnénk 12 diákot kiutaztatni, ha a
vírushelyzet engedi. A versenyzõk felkészítése folyamatos.
Minden szombaton online edzõmérkõzések vannak az uk-
ránokkal, hétköznapokon pedig az egyesület dolgozóival
folyik a felkészítés.

Nagyon fontosnak tartjuk az idegen nyelvek tanulását,
gyakorlását nem csak az általános iskolás korosztálynak,
ezért heti 2 alkalommal angolt gyakorlunk a munkatársak-
kal és az érdeklõdõ önkénteseinkkel, valamint orosz nyel-
vet tanulunk középiskolás diákjainkkal.

Szívügyünk a település folyamatos fejlõdése, ezért a fia-
taljaink bevonásával szolidaritási projectekben veszünk

A felnõttek is hasonló helyzetben vannak, számukra szom-
batonként a nyújtunk kikapcsolódási lehetõséget társastánc
tanulásával és heti 3 este tornázási lehetõséget biztosítunk
az érdeklõdõnek.   Próbáljuk oldani a hétköznapi feszültsé-
get, hiszen már egy éve, hogy nincsenek rendezvények, amik
számukra egy kis kikapcsolódási, szórakozási lehetõséget
nyújtanak. Reméljük, hogy hamarosan visszatérhetünk régi
megszokott és változatos életünkhöz.

Egri Józsefné
egyesületi elnök
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EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK �

Veretlenül õszi bajnok
a Kállósemjén SE felnõtt csapata

Kállósemjén sporttörténetének egyik legnagyobb sikerét
érte el a megyei II. osztályú felnõtt focicsapatunk, amely
veretlenül 11 gyõzelemmel és csupán három döntetlennel,
36 ponttal a tabella élén zárta a bajnokság elsõ etapját. Ez
a siker még inkább felértékelõdik, ha tudjuk, hogy olyan
nagy múlttal rendelkezõ rendszeresen megyei I. osztályban
szereplõ csapatokat sikerült magunk mögött tudni, mint a
Kótaj, a Rakamaz, Tiszavasvári, vagy a Nyíregyházi Spar-
tacus II. csapata. Külön öröm, hogy mi kaptuk a legkeve-
sebb gólt a bajnokságban, 11 gólt, ami azt jelenti, hogy a
szilárd védelmünk az egyik alapja a sikernek.

Örülünk a jelenlegi helyzetnek, azonban tudjuk, hogy ez
csak részsiker, a neheze még hátra van, innentõl kezdve
mindenki minket akar megverni, viszont mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy ha idáig eljutottunk, akkor
megnyerjük a bajnokságot.

Ennek érdekében a téli szünetben erõsítettük a csapatot,
visszatért hozzánk egy rövid nagykállói kitérõt követõen
Hamza Tamás, ugyanígy tett Balkányból Marozsán Mihály.
Minket erõsít a számos NB1-es mérkõzéssel rendelkezõ Fo-
dor András, aki már megvillantotta rutinját, hiszen a
Tiszavasvári ellen 4-0-ra megnyert mérkõzésen 3 gólpasszt
is adott. A védelmünk erõsítésére érkezett Sipos Tamás, aki
szintén több NB1-es mérkõzéssel rendelkezik, és többszörös
utánpótlás válogatott játékos.

Külön öröm az, hogy már nem csak kívülrõl igazoltunk,
hiszen az ifjúsági csapatunkból õsszel a felnõtt csapathoz
került 18 éves Bodnár Márk az elmúlt két meccsén 3 gólt
lõtt és látszik, hogy idõvel meghatározó játékosa lehet a
csapatnak.

Azt gondoljuk, hogy a csapat erõsödött, meghatározó já-
tékos nem távozott tõlünk, sokat teszünk a siker érdekében,
és aki tesz érte, annak meg is lesz az eredménye. Örömöt
szeretnénk szerezni a szurkolóknak, akik a zárt kapus
meccsek után azonnal hívnak, írnak nekünk, érdeklõdnek
az eredmény felõl, és nagyon szeretnénk, ha a végén tény-
leg együtt ünnepelhetnénk egy bajnoki címet.

H A J R Á  K Á L L Ó S E M J É N ! ! ! !

Kállósemjén SE
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Ünnepi asztal
Ha jól belegondolok, talán már nem is tudunk újat mon-

dani Önöknek Kedves Olvasó a húsvéti ételek kapcsán, hi-
szen mindenkinek meg van a maga jól bevált receptúrája,
hogy mit és hogyan készít el majd el Húsvétkor, azaz mi
kerüljön az ünnepi asztalra.

Arra azonban fogadni mernék, hogy a sonka, a tojás, a
kalács a töltött dagadó, és a sárgatúró minden asztalon meg-
található. Érdekességként jegyzem meg, hogy a sárgatúrót
– ami nélkül nálunk nem húsvét a húsvét –, az ország nagy
részén nem is ismerik! Pedig ha tudnák, hogy mirõl marad-
nak le, biztosan elkészítenék!

Bár az idei húsvétkor – a pandémiás helyzet okozta kor-
látozások miatt – valószínûleg nem számíthatunk nagy ven-
dégeskedésre, azért az ünnepi asztalunk telítve lesz finom-
ságokkal. Ehhez próbálunk Önöknek ötleteket adni, most
éppen tojás témában.

A tojás a húsvéti ünnep egyik legjellegzetesebb jelképe.
A kereszténység elterjedésével vált szokássá, hogy amikor
megünnepelték Jézus Krisztus mennybemenetelét, a hívõk
a feltámadást jelképezõ tojást ajándékoztak egymásnak. A
tojás a húsvéti menü elmaradhatatlan alkotója, sokféle mó-
don lehet felhasználni. Az egészben fõtt tojás ugyanakkor a
családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány
szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a
húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az élet-
ben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a
húsvéti ételeket és mindig hazataláljanak.

Nézzünk hát néhány töltött tojás receptet, amely amel-
lett, hogy igen finom, még mutatós is a sonkatekercs és sa-
láta mellett a hidegtálon:

Kaszinó tojások

Hozzávalók
– 5 db fõtt tojás
– 10 dkg vaj
– 5 dkg finomliszt
– 1 dl tej
– só ízlés szerint
– 1 csipet szerecsendió
– 1 csipet fehér bors
– 1 szál petrezselyem
– 1 késhegynyi mustár
Elkészítés

A tojásokat ke-
ményre fõzzük, le-
hûtjük, és ketté-
vágjuk. A sárgáját
lereszeljük. Ke-
mény besamel
mártást készítünk.
A vaj felét forrósít-
juk, és a lisztet le-
pirítjuk benne, vi-

lágos színûre. A tejet felforraljuk a fûszerekkel, és a forró
pirított lisztet belekeverjük, két percig még fõzzük, simára
keverve. Ha kész, kihûtjük. Robotgépet krémkeverõ karral
szereljük össze. A vajat habosra keverjük, rakjuk hozzá a

besamelt és tojássárgákat, keverjük közepesen kemény krém-
mé. A tojásfehérjéket töltsük meg krémmel. Használjunk
csillagcsõvel ellátott habzsákot.

Régimódi töltött tojás

Hozzávalók
– 5 db tojás
– 4 ek vaj
– 1 csokor petrezselyem
– 0.5 db zsemle
– 1.5 dl tej
– 4 ek. tejföl
– 1 db szerecsendió virág
– só ízlés szerint
– 4 dkg habtejszín
Elkészítés
A tojásokat ke-

ményre fõzzük,
majd hagyjuk
õket kicsit kihûl-
ni. Eközben a
zsemlét beáztat-
juk a tejbe. Felap-
rítjuk a petre-
zselymet, össze-
törjük a szere-
csendió-virágot.
A tojásokat megpucoljuk, hosszában kettévágjuk. A sárgá-
jukat egy tálba tesszük a fûszerekkel, 2 teáskanálnyi vajjal,
1 evõkanál tejföllel és a szétázott zsemlével, majd jól össze-
dolgozzuk. Egy tepsi aljára vékony vajszeleteket fektetünk,
erre tesszük a krémmel töltött tojásfehérjéket. 3 evõkanál
tejfölt elkeverünk 2 evõkanál tejszínnel és 1 evõkanálnyi
olvasztott vajjal majd a tojásokra csorgatjuk. Elõmelegített
sütõben 180 fokon barnára sütjük.

Retró kaszinótojás

Hozzávalók
– 5 db tojás
– 150 g majonéz
– 1 teáskanál mustár
– 0.5 csapott ek porcukor
– só ízlés szerint
– bors ízlés szerint
– 0.3 citromból nyert citromlé
– 2 ek. tejföl
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– 5 dkg vaj
– 2 teáskanál zselatin
– 1 dl víz
Elkészítés
A tojásokat megfõzzük. A majonézt kikeverjük a mustár-

ral, porcukorral, sóval, borssal, tejföllel és a citromlével. A
tojásokat megpucoljuk, félbevágjuk, és kikaparjuk a sárgá-
jukat. Hozzáadjuk a puha vajat, és kikeverjük. Beleteszünk
2 evõkanálnyit a tartármártásból, és kikeverjük. Visszatölt-
jük a tojásokba a krémet. Egy nagyobb, enyhén mély tálba
tesszük a tojásokat a krémmel lefelé. A zselatint egy kisebb
tálba tesszük, és hozzáöntjük az 1 dl, 80 fokos vizet. Kike-
verjük a zselatint, és hozzáöntjük a tartármártáshoz. A zse-
latinos tartárt rákanalazzuk a tojásokra, és hûtõbe tesszük
legalább 3 órára.

Spenótkrémmel töltött tojás

Hozzávalók
– 6 db fõtt tojás
– 25 dkg spenót
– 1.5 ek. majonéz
– 1 teáskanál mustár
– 1 gerezd fokhagyma
– 2 csipet szerecsendió (nagyobb)
– só ízlés szerint
– 2 csipet fekete bors
– 10 g csemegekukorica (tetejére)
Elkészítés
A spenótot

sós, forró víz-
ben megfõz-
zük, majd egy-
nemûvé pa-
sszírozzuk. A
fõtt tojásokat
hidegen meg-
pucoljuk, majd
a közepénél,
éles késsel, cakkosan kettévágjuk. A fél tojások alját egye-
nesre vágjuk, hogy megálljon a tálon. A sárgáját egy tálban
pépesre keverjük a hideg spenóttal, a majonézzel, a mus-
tárral, a sóval, a borssal, a szerecsendióval és a zúzott fok-
hagymával. A krémet csillagcsövû nyomózsákba tesszük,
és megtöltjük vele a félbevágott tojásokat. A töltött tojások
tetejét egy-egy szem fõtt kukoricával díszítjük. Ezután kb.
egy órára hûtõbe tesszük, majd ezt követõen friss péksüte-
ménnyel kínáljuk.

Avokádóval töltött tojás
– Új ízek ínyenceknek

Hozzávalók
– 6 db fõtt tojás
– 1 közepes db lila hagyma
– 1 közepes db avokádó
– só ízlés szerint
– bors ízlés szerint
– petrezselyem ízlés szerint
Elkészítés
A tojásokat keményre fõzzük, félbevágjuk, óvatosan ki-

szedjük a sárgáját, és
egy tálba tesszük. A
lilahagymát apróra
vágjuk, az avokádó
belsejét kivájjuk, és a
tojássárgájával együtt
egy villával jó pépes-
re nyomkodjuk. Sóz-
zuk, borsozzuk, és petrezselyemmel ízesítjük. A masszát
egy kiskanállal visszatöltjük a felezett tojásokba. Friss zöld-
ségekkel fogyasztjuk.

Színpompás tojások

Hozzávalók a Piros krémes tojásokhoz
– 8 db tojás
– 2 db kockasajt (natúr)
– 2 teáskanál napraforgó olaj (vagy olívaolaj)
– 35 g paprikakrém (magyarul: egy fél tubus Piros Arany)
Sárga krémes tojásokhoz
– 8 db tojás
– 2 db kockasajt (natúr)
– 2 teáskanál napraforgó olaj (vagy olívaolaj)
– 150 g olajbogyó (egy csomag vagy egy kis üveg)
– 150 g majonéz (egy XL-es tubusnak kb. 2/3-a)
A dekoráláshoz
– 8 db koktélparadicsom
– 20 db szõlõlevél (a tálca méretétõl függõen)
Elkészítés
Piros krémes tojások
A krémes to-

jásokhoz az
összesen 16 db
tojást kemény-
re fõzzük, és
megpucoljuk.
A tojásokat fél-
be vágjuk, a
sárgájukat ki-
vesszük, és két
tálba elosztjuk. A fehér részeknek alul pici talpat vágunk,
hogy a tálcán megálljanak. A piros krémhez 8 tojás sárgá-
ját turmixgépbe rakjuk. Hozzáteszünk 2 db kockasajtot,
fél tubus Piros Aranyat és 2 teáskanál olajat. Krémesre ke-
vertetjük a géppel. Kóstolás után, ha szükséges, sózzuk.
Ha élénkebb színt szeretnénk, tehetünk bele még paprika-
krémet (mivel ez is sós, a sózásra különösen figyelni kell!).
A krémet csillagcsöves habzsákba tesszük, és a tojásokba
visszatöltjük.

Sárga krémes tojások
A másik 8 db tojás sárgáját szintén turmixgépbe tesszük,

2 db kocka sajttal, egy csomag kimagozott olajbogyóval, a
majonézzel és 2 teáskanál olajjal. Krémesre kevertetjük a
géppel, majd ízlés szerint sózzuk, ha szükséges (az olajbo-
gyó is elég sós). A sárga krémet is habzsákba tesszük, és a
tojásokba visszatöltjük.

A dekoráláshoz
Egy tálcát mosott szõlõlevelekkel (vagy tetszés szerinti

dekoratív saláta levelekkel) lefedünk, ráhelyezzük a tojá-
sokat, és kis koktélparadicsomokat rakosgatunk közéjük.

(Forrás: https://www.nosalty.hu/ajanlo/13-tokeletes-toltott-
tojas-husvetra)
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H A Z A I  Í Z E K  –  H A Z A I  R E C E P T E K
Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, egy új

rovatot indítunk most útjára a Semjéni Krónikába: „Hazai
ízek-hazai receptek” címmel, amely rovat sikere nagyban
az Önök segítségén múlik.

Régóta tervezgettük már, hogy feltérképezzük s össze-
gyûjtjük, hogy milyen hagyományos, vagy éppen új keletû
ételeket készítenek településünk lakói. Az ötletet az adta,
hogy a Millennium évében egy gyerekcsapat is ebben a té-
mában készítette el irodalmi pályázatát: „Õseink étkezési
szokásai” címmel, amely írást a 2019. évi II. lapszámban
megtalálható.

Kíváncsiak vagyunk arra, hogy van-e még olyan háztar-
tás ahol készítenek rongyos lángost, nudlit, törtpaszulyt, vagy
éppen málét, s ha igen, azt hogyan. Várunk saját magunk
által kreált új keletû étel és süteményrecepteket, de ha van
egy jó diétás, vagy kímélõ fogásuk, azt is szívesen közzé-
tesszük rovatunkban.

Szóval, kedves háziasszonyok, konyhában ügyesen for-
golódó férfiak, ne tartsák magukba jól bevált receptjeiket,
osszák meg velünk, hogy mely ételeik után nyalja meg mind
a tíz ujját a család.

Ünnep közeledtével, nem hiányozhat asztalunkról egy-két
ízletes sütemény sem, így Molnár Jánosné Lenci néni két re-
ceptjét – Meggyes torta és Citromos szelet – adjuk közre:

MEGGYES TORTA:

Hozzávalók a piskó-
tához:

– 8 tojás
– 8 evõkanál porcukor
– 8 kanál liszt
– 1 cs. sütõpor
Elkészítés: A 8 tojást

a 8 kanál porcukorral
habosra (fehéredésig)
kavarjuk. A 8 kanál lisz-
tet és az 1 cs. sütõpor
alaposan összekeverjük
és a cukros masszához
kavarjuk, majd kerek
tortaformába öntjük és
180 Co-ra elõmelegített
sütõben 30 percig-tû-
próbáig sütjük. A meg-
sült piskótát kihûtjük, tetejét kb. 1 cm/szélességben levág-
juk. A belsejét kiszedjük, úgy, hogy az oldalán is kb. 1 cm
széles perem maradjon (1. kép).

A krémhez:
– 25 dkg Rama margarin
– 20 dkg porcukor

– 2 vaníliás cukor
– a piskótából kiszedett tészta
– 25 dkg magozott meggy

Elkészítés: A Rama margarint 20 dkg porcukorral és a 2
vaníliás cukorral habosra kavarunk. beletesszük a piskóta
belsejébõl kiszedett tésztát, és a 25 dkg magvalt meggyet
is.  Ezt a krémet töltjük vissza a piskótába (2. kép). Ráhe-
lyezzük a levágott piskóta lapot. Tetejét és oldalát is torta
bevonóval bekenjük (3. kép).

CITROM SZELET
– ahogy Lenci néni készíti:

1. 2. 3.

Hozzávalók a tésztához:
– 50 dkg liszt
– 20 dkg zsír
– 20 dkg cukor
– 1 sütõpor
– 1 citromleve
– 2 tojássárgája
– kevés tejföl

A krém hozzávalói:
– 3 dl tej
– 2 evõkanál liszt
– 10 dkg vaj
– 10 dkg porcukor
– 1 citrom leve

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és 4 lapba sütjük. Amíg
a lapok hûlnek, elkészítjük a krémet.

3 dl tejben elkeverünk 2 kanál lisztet és megfõzzük, majd
kihûtjük. 10 dkg vajat, 10 dkg porcukorral, és 1 citromlevé-
vel habosra keverjük, majd hozzáadjuk a kihûlt masszához
és alaposan összedolgozzuk.

Összeállítás:
Lap – sárgabarack lekvár – lap – citromos krém – lap

sárgabarack lekvár – lap.
A tetejét a következõ citrommázzal vonjuk be:
2 tojásfehérjét 20 dkg porcukorral és pár csepp citromle-

vével habosra kavarunk, majd a tészta tetejére simítjuk. Csak
akkor szeleteljük, ha a citromos máz már megszilárdult.

Nem csak finom, mutatós is az
elkészült torta
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Sajtóközlemény

Befejezõdött a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal
„A Nõk Munkapiaci reintegrációja Kállósemjén térségében”

elnevezésû projektje.

2021. február 21.

A Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság és a Fiatal Csalá-
dosok Klubja a 200 milliós európai uniós támogatás segítségével 2018. július 1-tõl létrehozta a
Kállósemjéni Család és KarrierPont-ot a 4324 Kállósemjén, Kossuth út 94. szám alatt. Az iroda a
mûködése során a térségben élõ nõk családi, társadalmi és munkaerõpiaci szerepeinek segíté-
sén és javításán dolgozott. A Család és KarrierPONT elõsegítette az atipikus foglalkoztatási for-
mák megismerését és elterjesztését. A projekttel együttmûködési megállapodást aláíróknak in-
gyenes mentálhigiénés és HR tanácsadást biztosított. Az érdeklõdõk többfajta képzésen vehet-
tek részt, ahol megismerhették a házi idõsgondozás alapjait, valamint a munka és magánélet
összehangolásának fontosságát. Ezeken túl még munkaerõpiaci reintegrációs ismeretekkel is
gazdagodhattak.

A fejlesztés eredményeként több mint 1000 fõt sikerült elérni kommunikációs és szemléletfor-
máló rendezvényeken, ahol megismerkedhettek az atipikus foglalkoztatási formákkal és a család
és munka összeegyeztethetõségének fontosságával. A társadalmi és gazdasági sztereotípiák
megszüntetése érdekében megtartott képzéseket több, mint 500 fõ végezte el. Az atipikus foglal-
koztatás és a családbarát munkahelyek népszerûsítése során 20 munkaadóval sikerült együtt-
mûködési megállapodást kötni. A munkaerõ-piaci integráló programokba több, mint 200 fõ hátrá-
nyos helyzetû személyt sikerült bevonni és a projekt végére több mint 20 fõnek segítettünk a
munkaerõ-piacra, vagy munkaerõ-piaci programba belépni. A mûködés során több, mint 50 alka-
lommal tudtak önkéntes segítõink gyerekfelügyelettel és egyéb háztartást segítõ szolgáltatások
nyújtásával hozzájárulni célcsoport igényeihez. Emellett segítõ szolgáltatásokban több mint 500
fõ részesült.

A projektrõl bõvebb információt a https://www.kallosemjen.hu/efop-1.2.9/index.php oldalon ol-
vashatnak.

További tájékoztatás kérhetõ:
4324 Kállósemjén, Kossuth út 94.
tel.: 06/20/3933356
email cím: csaladkarrier.kallosemjen@gmail.com
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Felelôs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztôség: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.
Elérhetôség: 42/255-423; kronika@kallosemjen.hu

Készült: Mohácsi Art Kft., Nyíregyháza – Tördelés: Soltész Attila

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta

Házasságot kötött

Ármós
Milán

Köszöntöttük szépkorú lakosunkat!

Nemes szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek csupán
tiszta szív és sok-sok szeretet!„

                       – Pázmány Péter –

Ez év január 21-én Belicza László
polgármester úr köszöntötte a 90. szü-
letésnapját ünneplõ Fábián István szép-
korú lakosunkat. Az idõsek iránti hála
és tisztelet jeléül adta át számára Or-
bán Viktor miniszterelnök úr által alá-

írt emléklapot és kívánt jó egészséget,
további békés, boldog éveket neki.
Pappné Dzsunyák Beatrix anyakönyv-
vezetõ az önkormányzat nevében aján-
dékcsomaggal köszöntötte e szép, ke-
rek évfordulót ünneplõ Pista bácsit

 Kívánunk településünk minden szép
korú lakosának további jó egészségben
eltöltött boldog éveket!

Pappné Dzsunyák Beatrix
anyakönyvvezetõ

Erdei
Dominik László

Korpás
Olivér Ábel

Lakatos Polli

Lipcsey
Balázs Kolen

Szondi János

Ujfalusi
Hanna

Máté Dzsenifer
Varga Róbert

Horváth Marcell Benett

Miron Krisztián–Szegfû Enikõ
Fehér Tibor–Kõrösi Eszter

Nagy Ferenc–Nagy Magdolna Szilvia
Mezõ Károly–Tóth Cintia

Fucskó Gábor–Kerekes Petra
Jenei Norbert–Bartha Kitti
Oláh Gergõ–Pintér Fanni

Sári Gergõ–Csordás Nikoletta
Váradi Szabolcs András–Domokos Bettina

Ari Tamás–Kovács Klaudia

Stekler Istvánné (Papp Erzsébet)
Katona János
Bukta István
Szûcs András
Rézmûves Jánosné

(Horváth Gabriella)
Kovács Sándor
Páll Jánosné (Molnár Erzsébet)
Varga Györgyné (Blazsán Margit)
Széplaki  Ferenc
Dósa Sándorné (Lipcsei Anna)
Balogh Miklós
Bogdán Attila

Csonka Sándor
Udvari Miklós
Varga Gyuláné (Magyar Margit)
Paulusz István
Berki Csabáné (Rézmûves Mária)
Barkóczi Mihályné

(Kerecseny Julianna)
Molnár György
Blazsán János
Benõ Lászlóné (Magyar Ilona)
Tar Gábor
Terdik Jánosné (Fábián Erzsébet)
Auxi Jánosné (Becsési Piroska)

Bencsik Gábor


