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Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedô beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk

rendületlen,
S ne csak így decemberben.

1902

A karácsony az egyik legszebb,
legemelkedettebb, legbékésebb idô-
szaka az évnek. Legalább is szeret-
nénk, hogy az legyen. Éppen ezért
– elfeledve az ünnep igazi lényegét-
irtóztató rohanásba kezdünk. Ne-
künk felnôtteknek olykor több a
gond, az idegesség, az ünnepek kö-
rüli rohangálás, mint az öröm. Az in-
téznivalóknak úgy érezzük, se szeri,
se száma, már-már úgy tûnik, hogy
összecsapnak fejünk fölött a hullá-
mok. Ám ahogy egyre közelebb
érünk a Szent estéhez, a Megváltó
születésének napjához, valahogy
minden a helyére kerül, és még azt a
sok fáradozást is elfeledjük, amit a
napokon át tartó készülôdés okozott.
A fenyôillatú meleg szobában örü-
lünk egymásnak, az ünnepnek, az
ajándékoknak. A nagy rohanásban
megállunk egy percre, és egymásra
figyelünk. Jó érzés, ha békében, sze-

Karácsony csodája
retetben együtt a család, és vár-
juk azt a csodát, amely átjárja az
egész karácsonyt. Hogy mi is ez
a csoda? Talán a legszebben,
Csitáry-Hock Tamás újságíró fo-
galmazta meg:

„Van a csoda... Karácsony
csodája. Amire várunk. És ami
teljesedik. De ez a csoda nem a
színes szalagokkal átkötött do-
bozokban rejlik. Nem a feldíszí-
tett zöld fenyô alatt találod. Ezt
a csodát másutt kell keresni,
másutt lehet megtalálni. Ez a
csoda a kedves szavakban, ôszin-
te, szívbôl jövô kívánságokban,
szeretô érzésben érkezik. És kell
ennél nagyobb ajándék? A követ-
kezô háromszázhatvanöt napban

ezek kísérnek, ezek adnak erôt. Nem
a csomagokban lapuló tárgyak, ha-
nem csakis ezek. Csak ezek... Ez a
karácsony csodája.”

Kívánjuk hát minden kállósemjéni
lakosnak, hogy találjon rá karácsony
csodájára és kísérje el nem csak az
elôttünk álló esztendôben, hanem
életének minden egyes napján.

Ezen gondolatok jegyében kí-
vánjuk, hogy

Karácsonyunk legyen örömteli
és békével teljes!

Az Új Esztendôt kísérje
Isten bôséges Áldása!

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselô-testülete.



2 0 1 2 .  D E C E M B E R2

Kállósemjén Nagyközség Ön-
kormányzata 2012. október 25-
én elsô alkalommal rendezett
„Idôsek Napja” ünnepséget, a
községben élô idôs emberek kö-
szöntésére.

A rendezvényre a település 70 év
feletti lakosságát invitáltuk, amely-
bôl 139-en el is fogadták a meghí-
vást. Az ünnepségnek a Kállay Mik-
lós Általános Iskola adott otthont, és
a lebonyolításba bevontuk a végzôs
évfolyamot is. Fontosnak gondoltuk
ezt a közremûködést, tekintettel arra,
hogy a 2012. év „Az aktív idôskor
és a nemzedékek közötti szolidari-
tás éve”.

„Idôsek Napja”  ünnepség Kállósemjénben

A vendéglátás egyik pillanata

Egyházi áldás az ünnepeltekre

A vendégek egy csoportja

Belicza László polgármester úr
köszöntôje után egyházaink képvi-
selôi ökumenikus egyházi áldásban
részesítették az ünnepelteket. A je-
lenlévôk közül polgármester úr 3 há-
zaspárt - Terdik Péter és Dajka Er-
zsébet; Kékesi László és Vass Má-

ria; Rozsnyai
Miklós és
Tündik Anna
– köszöntött
aranylakodal-
muk alkalmá-
ból. Az általá-
nos iskola ta-
nulóinak mû-
sorát követô-
en a vendég-
látás követke-
zett, majd
Karcagi Péter
és társulatá-
nak nótamû-
sora zárta a
rendezvényt.

Ezúton szeretném megköszöni
mindenkinek, aki munkájával elôse-
gítette a  rendezvény sikerességét.
Külön köszönet illeti a Gondozási
Központ vezetôségét és munkatár-
sait, akik az elôkészületektôl kezd-
ve szorosan együttmûködtek az Ön-
kormányzattal. Segítségünkre voltak

a meghívók kézbesí-
tésénél, a visszajelzé-
sek összegyûjtésénél,
valamint abban is,
hogy az idôs embere-
ket az ünnepségre, és
onnan haza szállítsák.

Bízom benne,
hogy jövôre még töb-
ben fogadják el a
meghívást és tölthe-
tünk el együtt egy fe-
lejthetetlen délutánt.

– psza –

A  „Nôszirom” Kállósemjéni Nôk Egyesülete Tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és családját a 2012. december 22-én (szombaton) 1800 órakor kezdôdô

KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORÁRA
amelyben közremûködik:

a „Nôszirom” Egyesület énekkara, Bokri Eszter és Papp Olívia – ének, Vámos Stella – vers,
Csurpek Csenge, Papp Zsófia – gitár, Kiss Ildikó – triambulum

Rozsnyai Luca, Somos Eszter és Somos Zsófia – furulya

Az ünnepségnek a római katolikus templom ad otthont.
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Hírek címszavakban

Sajtótájékoztató

2012. november 30-án délelôtt,
sajtótájékoztató volt Kállósemjén
Nagyközség Polgármesteri Hivata-

A beruházással kapcsolatban
Kállósemjén Nagyközség Képvise-
lô-testülete 2012. december 13-án
(csütörtökön) 17 órától a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében a la-
kosság részére KÖZMEGHALL-
GATÁST tart.

Honvédelmi  miniszteri
elismerésben részesült

a jegyzônk!

Az október 23-i nemzeti ünne-
pünk alkalmából Magyarország
Honvédelmi Minisztere a „Honvéde-
lemért kitüntetô cím II. osztálya” el-
ismerést adományozott Kállósemjén
Nagyközségi Önkormányzat címze-
tes fôjegyzôjének, Pisákné Páll Ilo-
nának. A kitüntetést tanúsító okle-
velet és érmet dr. Tokovicz József a

lában, ahol Dr. Simon Miklós ország-
gyûlési képviselô úr jelentette be,
hogy 2012. december végéig ki-
egyenlítésre kerül Kállósemjén
Nagyközség 36 millió Ft-os adós-
ságállománya. A kormány ezen dön-
tése, jelentôsen javítja majd a köz-
ség pozícióját.

Aláírásra került a
támogatási szerzôdés

Debrecenben, 2012. november
30-án Belicza László polgármester
úr aláírta az „ In asperis et prosperis,
800 év Magyarország és Szabolcs
megye szolgálatában” – a Kállay
Kúria versenyképes attrakciófej-

lesztése” megnevezésû beruházásra
vonatkozó támogatási szerzôdést.
Ennek értelmében a kiemelt állami
projekt, 774.800.000 Ft-ból, Euró-
pai Uniós támogatással valósul meg.

Honvédelmi Minisztérium dandártá-
bornoka adta át Jegyzô Asszonynak
– Domokos János,  a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bi-
zottság titkára jelenlétében – munka-
helyén, a Kállósemjéni önkormány-
zat hivatalában 2012. október 25-én.

Belicza László
polgármester



2 0 1 2 .  D E C E M B E R4

Karácsony éjszakájáról azt szok-
tuk énekelni, hogy: „Csendes éj,
szentséges éj, mindenek nyugta
mély...” Pedig azokban a hetekben,
hónapokban minden egyéb volt ott
Palesztinában, csak éppen nyugalom
és csend nem. Augusztus császár
elrendelte a cenzust, ami azt jelen-
tette, hogy mindenkinek a szárma-
zási helyére kellett utaznia és ott
kellett a hatóságnál jelentkeznie,
hogy közöljék vele az új, felemelt
adóját. Ez sokszor vallatásokkal,
néha még fizikai kínzásokkal is járt,
hogy olyan bevallást kényszerítse-
nek ki az emberbôl, ami talán nem
is felelt meg a valóságnak.

Az egész ország egy felbolydult
hangyabolyhoz hasonlított. Csend
az nem volt sem az utakon, sem a
szívekben. Ádáz harc folyt, minden-
ki küzdött valamiért. A hatóság küz-
dött a magasabb adóért. A kisem-
ber küzdött, mert próbálta védeni
magát és próbálta védeni a maga
igazát. És azt olvassuk a karácso-
nyi történetben, hogy József azért
küzdött, hogy egy csendes sarkot
találjon, ahol a felesége, Mária vi-
lágra hozhatja gyermekét.

Jacopo da Todi (1230–1306)
Stabat mater speciosa – részlet –

„Áll a bájos Istenanya
Széna mellett vigadozva:
Rajta fekszik Gyermeke.
Lelke boldogságtól árad,
Szent örömben könnybe lábad,
Hogyha nézi, két szeme.
Tisztaságos szép szerelmet
Mint sugárzott, mily dalt zengett,
Egyszülöttjét látva ott!
Felkacagva mint nevette,
Szent fiát miként szerette,
Kit világra hozhatott.
Nincs öröm, mely párja volna,
Szempár sincs, hogy  így ragyogna.
Több vigaszt mi hoz neki?
Együtt örvend, aki látja
Krisztus anyját megcsodálja,
Mint Fiát becézgeti.”

Rövidesen elkezdjük az adventi utak járását. A végén folklór, vagy
konzumkarácsony vár ránk ha Krisztus nélkül, csak lôdörögve akarjuk
róni a legyôzhetetlen Naphoz vezetô ösvényeket. A Születés misztériu-
ma természetesen kegyelmi születés már, hiszen Húsvét óta igazán
Emmánuel Ô. Azóta mindenütt ott van és elérhetô.” Istenem, ha minde-
nütt ott vagy, hogyan lehetséges, hogy én oly gyakran vagyok másutt?”
Vetette föl a francia M.Delbrel. A hit évének karácsonyára készülünk, mi
katolikusok. A türelmetlen világban türelemmel kell közelednünk egy-
máshoz. Akiknek fontos a hitük, Krisztust hirdetik a világnak saját egy-
házaik hitében. A családban, templomainkban az ünnepek idején is azért
imádkozunk, hogy a szakadásokat gyógyítsa meg Jézus Krisztus és az
Ô születésének misztériuma gyûjtsön egybe bennünket. “Isten érted lett
ember! Örökre halott lennél, ha Ô bele nem születik az idôbe. Ezt az
ünnepnapot ünnepeljük meg, amelyen a nagy és örök napból nagy és
örök nap jött el erre a mi annyira gyorsan múló napunkra.” /Ágoston/

Nagyközségünk minden lakójának a szívében szülessék meg az Üd-
vözítô együtt a mi emberi hálánkkal. Karácsonyi köszöntéssel:

Horváth János
  plébános, kerületi esperes, c.kanonok

Karácsonyi gondolatok
ten már sokkal elôbb útra kelt, elénk
jött. Minden mozgás, aktivitás, útra
kelés azért történt, mert Isten elin-
dult Fiában, Jézus Krisztusban az

Isten érted lett ember!

ember felé. Minden torlaszt, aka-
dályt, feltartóztató erôt áttörve, test-
té lett és eljött közénk, hogy megke-
resse és megtartsa, ami elveszett!

Általános zûrzavar, hangzavar,
egymás túlkiabálása, túllicitálása jel-
lemezte ezt az idôszakot, ugyanúgy,
mint ahogy ma is a karácsony elôtti
heteket.

Figyeljünk arra az útra is, amelyen
nem emberek jártak, hanem maga az
élô Isten. Isten lényegéhez tartozik,
hogy nemcsak mi közeledünk
Ôhozzá és járunk utakat, hanem Is-
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„Anno...”

Az elsô kép a
kállósemjéni vasútál-
lomáson készült, ahol
Jónás László nagyap-
ja Kalina Sándor
(jobbról a második)
mint vasutas dolgo-
zott, korai haláláig.

…rovatunkban egy gyáli fiatalember – Jónás László – 3 családi fotóját
mutatjuk be Önöknek. Édesanyja Kalina Katalin itt töltötte gyermekko-
rát, és mindig szívesen emlékszik vissza erre az idôszakra.

Továbbra is várjuk azokat a képeket, amelyet megosztanának olvasóinkkal!

A harmadik fotó 1955-56-os tanévben készült, a harmadik osztályban.
Jónás László édesanyja Kalina Katalin (felsô sorban, jobbról a hatodik) is
ebbe az osztályba járt. Osztályfônöke ekkor Homoródi Pálné, Marika néni
volt. A felsô tagozaton pedig Turcsák Mária volt az osztályfônök.

A következô képen Kalina Sán-
dor és Vincze Katalin gyermekei
láthatók: Sándor és Katalin. A kis-
lány ekkor 6 éves volt.

Sajnos több személyt nem ne-
veztek meg a fotóról, de bí-
zom benne, hogy nagyon so-
kan felismerik magukat errôl
az osztályképrôl, és így név
nélkül is nagy örömet szerez-
tünk vele nem csak Kalina
Katalinnak és családjának,
hanem Önöknek is kedves Ol-
vasóink!

Isten Karácsonykor egy új utat
mutat nekünk, mert Ô a mienknél
jobb utat tud. Annyiszor bizonyítot-
ta már, hogy Ô nem ok nélkül visz
új utakra... Ô tudja most is, hogy ki
az közülünk, aki megrekedt az úton
és már kiáltani is elfelejtett a hosszú
veszteglésben. Látja, hogy ki buk-
dácsol a Krisztushoz vezetô úton és
alig halad elôre. Ismeri azokat, akik
mindig kerülô utakat választanak,
hogy ne kelljen találkozni Ôvele, az
életük Urával. Ismeri azokat, akik
tompább-élesebb ellenérzéssel ol-
vassák vagy hallgatják a bölcsek

történetét, mert hadüzenet fogalma-
zódik a szívükben Isten és Fia el-
len a saját meg nem értett sorsuk
miatt.

A szeretet ünnepén, egy válságos
évbôl kifelé igyekezve és egy bi-
zonytalanságokkal terhes új eszten-
dô kapujában mit is várhatnánk
egyebet, mint járható kivezetô utat
válságainkból, ami embert, egyhá-
zat, népet felemel. Erre a várako-
zásra adja Isten válaszként a maga
sajátos karácsonyi, de egyébként
mindenkori “útinform” jelentését:
Jézus Krisztus által az Istenhez ve-

zetô egyetlen fôút járható! Még ha
váratlan viharok jönnének is,
mennyei erôk állnak készenlétben,
hogy segítsenek Neked hazatalálni.

Indulj el Krisztus felé ezen az ün-
nepen — Ô közeledni fog hozzád
és más, új, célba vezetô utat mutat
neked hogy biztosan hazatalálj!

Áldott, békés Karácsonyt kívá-
nok!

Kállósemjén, 2012 Karácsonya

Sipos Brigitta
református lelkész
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Készül a térburkolat a templom körül

Teljesen más látvány fogadja a templom-
ba érkezôket

Lehetetlen pár sorban a múló idô-
bôl kiemelni a fontosabb esemé-
nyeket. Sokunk számára emléke-
zetesek az ökumenikus alkal-
mak, lelkigyakorlat, búcsú,
szentségimádási nap, zarándok-
latok és kirándulások, felnôttkép-
zés, a Vetô Akadémia. A részle-
tek az év végi hálaadásban hang-
zanak majd el.

Pár nap múlva lesz 1 éve, hogy
Tiszti megpihent az Úrban. Emlékét
a templomi emléktábla, az iskola
Felföldi terme és emléktáblája, va-
lamint a Felföldi János-díj hirdeti.
Ennek elsô kitüntetettje idén Kóth
János volt, kiemelkedô angol tudá-
sáért és szorgalmáért.

Sikerült majd 2 millió forintból
megtisztítani a tornyot és toronysi-
sakot és acéltüskéket elhelyezni az
épület állagvédelméért. A templom-
belsô tölgyfa bútorokkal, hangerô-
sítôvel, elektromos orgonával, fest-
ményekkel, pápai zászlóval
  gazdagodott. Az udva-
ri járda térkô burkolatot
kapott. Ez már több éves
tervünk volt, de valami
mindig megelôzte. Eb-
ben az évben több mint
3 millió forintot költöt-
tünk a templomkülsôre
és részben a belsô-

Elmúlt megint egy év

re, ami az önkormányzati, egy-
házmegyei támogatás és a hívek
nagylelkû felajánlásai nélkül
nem valósulhatott volna meg.
Szentmisék felajánlásaival már
eddig is megköszöntük Jótevô-
inket Istennek. A rendszeres
templomi szolgálatok, minden-
napos szentbeszédek, áhítatok,
az évi több mint 400 hittanóra
része az évi feladatoknak. Ter-
mészetesen elégedettek nem le-
hetünk. “Isten katonája teljes
fegyverzetben, teljes készültség-

ben: hogyha hívnak a har-
sonák, örök útra készen
találják a katonát!”
Mécs L. Mit tettél? –

Kérdezte egykor

Pilátus.  Ezért a kevésért is hála Is-
tennek és köszönet mindazoknak,
akiket illet.

Egyedül Istené a dicsôség.   

Horváth János plébános
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…a néphagyományban fontos szerepet
játszott az ünnepkor. Mind az asztal dí-
szítésének, mind az étkezésnek szigorú
rendje volt. A feltálalt fogásoknak mági-
kus erôt tulajdonítottak. A karácsonyi ab-
roszt az év során még általában vetôab-
rosznak használták (ebbôl vetették az elsô
gabona magvakat, hogy bô termés le-
gyen.) Az asztalra gabona magvakat he-
lyeztek, ebbôl adtak a baromfiknak, hogy
jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát
tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászol-
ban született. Késôbb ezt a szalmát a jó-
szág alá tették, hogy egészséges legyen,
de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek
belôle, jó termést remélve.

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a
gazdaasszony nem állhatott fel vacsora
közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai
legyenek. Az ételek közül elônyben ré-
szesítették azokat, amelyek bôséget, jó
termést ígértek a háziaknak. Innen a bab,
borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely
miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon.
A fokhagyma az egészséget, a méz (mé-
zesbáb) az élet édességét jelképezte. A
kalácsból, almából az elsô falatokat szét-
osztották egymás között, hogy a család
mindig összetartson. A karácsonyi morzsát
összeszedték, és az állatoknak adták, hogy
termékenyek legyenek, de jó volt bete-
gek gyógyítására, rontás elûzésére is. Sok
helyen este az asztalt nem szedték le, hogy
a betérô kis Jézus ne maradjon éhes.

Hogy az elôttünk álló esztendô szá-
munkra is bôséges legyen, a mi karácso-
nyi asztalunkról se hiányozzanak a fent
említett ételek. Elkészítésükhöz néhány
receptet ajánlunk olvasóink figyelmébe:

A karácsonyi asztal
megsózzuk és fedô alatt lassú tûzön ad-
dig forraljuk, amíg a hús teljesen lefô a
csontokról (1-1,5 óra). Szitakanálon át-
szûrjük, jól kinyomkodjuk a levét - de nem
passzírozzuk! - felforraljuk, elkeverjük
benne a pirospaprikát, hozzáadjuk a ki-
csumázott, karikára vágott zöldpaprikát,
a gerezdekre vágott paradicsomot, egy
körömnyi cseresznyepaprikát és a besó-
zott haldarabokat. Lassú forralással, csak
rázogatva a lábast, további 10-15 percig
fôzzük. Azonnal tálaljuk.

Bab helyett mi most egy lencsés ételt
ajánlunk a figyelmükbe, amely ugyan
úgy a bôséget szimbolizálja.

össze – ekkor még nem áll össze a tészta –,
majd öntsd hozzá az üvegben forró vízbe
állított, meglangyosított mézet. Ha a tál-
hoz ragadna a tészta, kevés liszt hozzá-
adásával addig gyúrd, amíg elválik az
edény falától. Viszonylag lágy tésztát
gyúrj – margarin, esetleg kevés langyos
víz hozzáadásával megpuhíthatod –, mert
az érlelési idô alatt megkeményedik. Ta-
kard le vastag konyharuhával, és legalább
3-5 órán keresztül - legjobb, ha egy egész
éjszakán át - hagyd állni. Ne ijedj meg, ha
pihenés után repedezett a tészta, addig
gyúrd újra, amíg ismét képlékennyé lesz.

Nyújtás, szaggatás, sütés
A tésztát szedd több részre, és egyszer-

re mindig csak egy cipót nyújts ki. Gyú-
ródeszkán vagy gondosan letisztított, vé-
konyan belisztezett asztallapon sodrófá-
val nyújtsd ki a tésztát körülbelül 3-4 mm
vastagra, de nagyobb figurák sütésénél
vastagabbra. Apró, türelmes mozdulatok-
kal dolgozz.

Miután kinyújtottad a tésztát, lisztbe
mártott kiszúró-formákkal szaggasd ki a
mézeskalácsot. Hagyj elegendô helyet a
sütemények között, hisz sütés közben
megduzzadnak, megnövekednek. Hasz-
nálhatsz sütôpapírt vagy zsiradékkal vé-
konyan kikent, esetleg csak lisztezett tep-
sit, de arra minden esetben ügyelj, hogy
ne égjenek meg a mézeskalácsok. Forró
sütôbe tedd, de közepes lángon süsd, és
amikor már érzed a fûszerek illatát, akkor
nézd meg! Ha egyenletesen aranybarna,
vedd ki.

Fontos: Egy-két percig hagyd hûlni a
figurákat, mert forrón még nagyon puhák,
majd sütôlapáttal emeld ki ôket egy tál-
cára.

Az év végi nagy evészet után már
vágytunk egy kis savanyú levesre.
Ilyenkor jön jól a korhelyleves. Íme a
receptje:

Korhelyleves gazdagon: 1 kg savanyú
káposzta;10 dkg zsír; 10 dkg finomliszt;
1 db  vöröshagyma; 2 gerezd  fokhagy-
ma; 40 dkg debreceni  kolbász; 10 dkg
kolozsvári szalonna; 50 dkg füstölt ser-
téscsülök; 5 dl tejföl; 2 dkg fûszerpapri-
ka; piros arany; kapor; köménymag; só

Elkészítés: A savanyú káposztát vízben
jól átmossuk, utána 2 liter hideg vízben
feltesszük fôni. Hozzáadjuk a debrecenit,
a csülköt, a kockára vágott szalonnát. Só-
val ízesítjük, és puhára fôzzük. Zsemle-
színû rántást készítünk, hozzáadjuk a fi-
nomra vágott vöröshagymát, a kömény-
magot, a fokhagymát, a fûszerpaprikát és
a piros aranyat, és berántjuk vele a levest.
A végén a debrecenit és a csülköt kiszed-
jük egy tálba, felkockázzuk, majd vissza-
tesszük a levesbe. Tejfölt adunk hozzá, és
jól kiforraljuk.

Szegedi halászlé pontyból:
1 db 1-1,2 kg-os ponty, fél kg apróhal

(keszeg, kárász), vagy halfej és farok, 2
nagy fej hagyma, 2 zöldpaprika, 2 paradi-
csom, 1-2 mk pirospaprika (ízlés szerint),
cseresznyepaprika, só.

A halat megtisztítjuk, alaposan meg-
mossuk, lecsapjuk a fejét-farkát, a szín-
húst ujjnyi vastagra felszeleteljük, eny-
hén besózzuk és félretesszük (ha van ikrá-
ja vagy teje azt is a színhúshoz tesszük). A
fejet és a farkat a megtisztított, megmo-
sott apróhalakkal együtt annyi vízzel önt-
jük le, hogy ellepje, beletesszük a meg-
tisztított, felkarikázott hagymát, kissé

Lencsefôzelék recept:  2,2 liter víz; 50
dkg lencse;  2 teáskanál só; 1-2 kiskanál
cukor; 1 evôkanál mustár; 1 evôkanál
ecet; 2-3 gerezd fokhagyma. Habarás-
hoz:2 dl tejföl; 3 kanál liszt; hideg víz

Elkészítés:
Egy háromliteres edénybe a vizet, majd

a lencsét, legvégül a babérlevelet tesszük.
Közepes lángon 40 percig fôzzük. Ezután
megcsináljuk a habarást. Ezek hozzáva-
lóit egy fél literes bögrében kikeverjük.
Szûrô segítségével óvatosan belekever-
jük. Hogy ne csomósodjon meg a fôzelék,
a fél literes bögrébe néhány kanál lencsé-
nek a levét beletesszük, és csak utána önt-
sük a fôzelékbe. Amennyi víz elforr, pó-
tolni kell. Sózzuk, cukrozzuk, ecetet önt-
sünk bele. A mustárt meg a zúzott fokhagy-
mát keverjük el egy kevés vízzel, majd
tegyük a lencsébe.

A mézeskalács: nemcsak finom cseme-
ge, hanem csodaszép asztali dísz is le-
het! Feltétlenül készítsék el!

Mézeskalács: 1 kg finomliszt; 30 dkg
porcukor; 1 csipet só; 30–40 dkg virág-
méz; 3 tojás; 3 evôkanál margarin; 1 teás-
kanál szódabikarbóna; 3 dkg fahéj; 1 dkg
ôrölt szegfûszeg; 1 csomag mézeskalács-
fûszerkeverék – körülbelül 2 dkg.

A lisztet, a porcukrot, a fûszereket és a
szódabikarbónát is szitáld át, majd keverd
össze fakanállal. Üsd bele az egész tojá-
sokat. A tésztát lágyíthatod úgy, hogy csak
egy egész tojást és 2-3 tojássárgáját ütsz
bele, a tojásfehérjéket pedig üvegpohár-
ban letakarva hûtôszekrénybe teszed, jó
lesz a cukormázhoz. Tedd a szobahômér-
sékletû margarint is a tésztába, és dolgozd
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Nemrég még arról adtunk hírt,
hogy megkezdôdött a tanév, most
pedig már lassan a téli szünetet
várják a gyermekek. Mi is történt
ez idô alatt, arról most adunk hírt.

Nagyon sok eseményrôl számol-
hatunk be, melyek igen megszíne-
sítették ôszi napjainkat iskolánkban.

Szeptember 28-án a „Népmese
Napja” rendezvényen vettek részt
alsó tagozatos diákjaink községünk
könyvtárában, akiknek a bábelôadás
és a sok szép mese meghallgatása
során fantasztikus élményben volt
részük.

Október 4-én került sor a nyári
olvasó pályázat eredményhirdetésé-
re, melyet szintén a könyvtárban ren-
deztek meg. Ekkor vehették át ju-
talmukat azok a tanulók , akik a nyári
szünetben sem felejtkeztek el az ol-
vasás fontosságáról.

Október 5-én megemlékeztünk az
Aradi vértanúkról , az 5.a osztályos
tanulók közremûködésével, akiket
felkészített Lipcsey Attila osztályfô-
nök. Ezen a napon látogatott el Bu-
dapestre a Parlamentbe városnézés-
sel egybekötve a 2. évfolyam, a 3. b
és a 6.a osztályok. Fantasztikus él-
ményekkel tértek haza.

Október elsô hetében
tanulóink egy csoportja
Lengyelországban, októ-
ber második hetében pe-
dig Törökországban ven-
dégeskedett a Comenius
program keretében. A
csoportok kísérôi Egri
Józsefné és Botáné Koz-
ma Zsuzsanna tanárnôk
voltak. Szintén ezen a
héten töltött el 4 napot a
8.b osztály tanulói a Ba-
latonnál, Fonyódligeten
az Erzsébet üdültetési
program keretében. A
pályázat elnyerése
Lipcsey Attiláné osztály-

fônöknek volt kö-
szönhetô.

Október 8-án tar-
tottuk az ôszi ízek
vásárát, melyen na-
gyon sok finom sü-
teményt kóstolhat-
tunk meg. Ezúton
szeretnénk megkö-
szönni minden ked-
ves szülônek a kiál-
lítás megvalósításá-
hoz szükséges segít-
ségüket.

Október 12-én
újabb 3 osztály látogatott el Buda-
pestre a Parlamentbe és szintén vá-
rosnézéssel színesítették programju-
kat, a 3.a osztály , a 4. évfolyam és
a 8.a osztály tanulói.

Október 19-én tartottuk az ünne-
pi megemlékezést iskolánkban az
’56-os forradalom és szabadságharc
dicsô napjairól, valamint szörnyûsé-
geirôl. Színvonalas mûsort láthat-
tunk a 6. és 7. osztályos tanulók elô-
adásában, akiket Katona Györgyné
tanárnô készített fel.

Október 25-én Idôsek napja volt,
mely ünnepség megrendezésére is-
kolánk biztosított helyet. Tanulóink
nagyon sokat segítettek.  8. osztá-

lyosok fogadták a vendégeket, fel-
szolgáltak. A Rezeda népdalkör elô-
adásában gyönyörû dalokat hallhat-
tak a vendégek, a 4. osztályos tanu-
lók szintén énekeltek, a 8. osztályos
tanulók idézetekkel színesítették a
mûsort.

November 10-én KEOP nap volt
iskolánkban. Környezetvédelemmel
kapcsolatos filmeket néztünk, vala-
mint elôadásokat hallgattunk meg.
Diákjaink plakátot készítettek „Ne
pazarolj!” - címmel. Alsó tagozaton
sorversenyt rendeztünk újrahaszno-
sítható hulladékokból készült eszkö-
zök segítségével. A felsô tagozatos
diákjaink ökofalukat készítettek. Na-

gyon ötletes munkák szü-
lettek, melyeket meg lehet
tekinteni az iskola aulájá-
ban. Minden osztály érté-
kes jutalomban részesült.
Gyermekeink közel 700
ezer forintértékben kaptak
különbözô sporteszközö-
ket. Mindezt pályázati
pénzbôl valósítottuk meg.

Alsó tagozaton minden
évben megrendezzük a
mesemondó versenyt. No-
vember 14-én került erre
sor. Sok szép mesét hall-
hattunk, a legjobbak
könyvjutalomban része-
sültek, a 2., 3. helyezettek
oklevelet kaptak.

Gulyás Patrik a II. helyezést érte el a mesemondó ver-
senyen

A Parlament lépcsôjén
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A mesemondó verseny eredmé-
nye:

Elsô évfolyam: I. Udvari
Bálint, II. Papp András Ben-
ce, III. Mészáros Petra és
Csercsa Jázmin

2. évfolyam: I. Szabó
Lóránd – 2.a, II. Gulyás Pat-
rik – 2.b, III. Domokos Bi-
anka – 2.a, Berki Dominik
– 2.b , Papp Gréta – 2.b

3. évfolyam: I. Rozsnyai
Luca 3.a, II. Tóth Roxána
3.b, III. Somos Zsófia 3.a

November 16-án Táblajá-
tékok regionális versenyén
vettek részt tanulóink
Hejôkeresztúron, ahol a
gyerekek korosztályukban
igen szép eredményeket ér-
tek el:

III. Orosz Réka 3.a,
IV. Papp Marcell 3.a,
VI.  Prokob András Benedek 3.a,
III. Kékesi Sándor 1.a
IV. Kékesi Klaudia 4.b
I. Kiss Ildikó 6.b
IV. Egri Krisztina 7.a
V. Pánger Fanni 5.b
VI: Somos Zsuzsanna 5.a
November utolsó hetében tartot-

tuk az osztály- és fogadóórás szülôi
értekezleteket. Nyílt tanítási napokat
szerveztünk, melyre szép számmal
látogattak el a szülôk és betekintést
nyerhettek gyermekeik tanulmányi
munkájába.

Emlékezés 56' hôseire

Diszkóval búcsúztatták a diákok az ôszt

Készül az ÖKO falu

November 23-án Ôszbúcsúztató
diszkót szervezett a DÖK a tanulók

kérésére. A
p r o g r a m
szervezését,
lebonyolítá-
sát Rozsnyai
Ágnes tanár-
nônek kö-
szönhették a
gyerekek.

N o v e m -
berben meg-
kezdôdött a
k a r á c s o n y i
ü n n e p s é g

elôkészületei, hogy az idén is a ha-
gyományokhoz hûen ünnepelhes-
sünk.

Az ünnepség december 21-én lesz
16 órai kezdettel, melyre nagy sze-
retettel várunk minden kedves ér-
deklôdôt.

December 4-én muffin napot tar-
tottunk a szülôk szervezésének kö-
szönhetôen.

December 6-án látogatott el hoz-
zánk a Mikulás, akit már nagyon
vártak a gyerekek. Ezen a délutánon
minden osztály külön programot
szervezett.

December 12-én az alsó tagoza-
tos gyerekekkel színházba készü-
lünk Nyíregyházára, ahol a Mandala
elôadásában a Süsü címû elôadást
fogjuk megnézni.

Fontos feladatunk a 8. osztályos
tanulók pályaválasztásának
elôkészítése. Tanulóinknak
biztosítjuk, hogy részt ve-
gyenek a középiskolákban a
nyílt tanítási napokon.

Természetesen továbbra is
legfontosabb célunk, hogy
diákjaink minél jobb tanul-
mányi eredményt érjenek el.

A téli szünet december 24-
én kezdôdik, a szünet utáni
elsô tanítási nap 2013.janu-
ár 3.(csütörtök).

Papp János, iskolánk igaz-
gatója a dolgozók nevében
is Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag, Boldog Új Évet kí-
ván mindenkinek.
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Számos hiedelem kapcsolódott Luca napjához (decem-
ber 13.). Szent Lucia a 3. és 4. század fordulóján élt
Szicília szigetén. A legenda szerint Jézus menyasszo-
nya volt, ezért ôt is házasságszerzô szentnek tartották.
Luca napján volt szokás a gombóc- vagy derelyefô-
zés. A lányok kilenc cédulára egy-egy fiúnevet írtak, s

ezeket a gombócok belsejébe tették. Amelyik gombóc elôször jött fel a
fôzés során a víz tetejére, azt kivették és a benne lévô cédula elárulta a
jövendôbeli párjuk nevét. Egy másik jóslás szerint kilenc cédulára egy-
egy keresztnevet kellett írnia a kíváncsi fiatalnak, amiket azután betett
a párnája alá, s azon kellett aludnia. Ezután minden este ki kellett venni
egy-egy cédulát a párna alól, s amelyik utoljára maradt, az mutatta meg
a jövendôbeli nevét. Ha Luca napra pogácsát sütöttek, egy pogácsába
bele tettek egy gyûrût. Ha ezt éppen az eladósorban lévô lány találta
meg, azt jelentette, hogy rövidesen férjhez megy. Más esetben a lányok
tizenkét cédulára ráírtak egy-egy fiúnevet, s ezeket egyesével a tûzbe
dobták. Az utolsó papír mutatta meg a vôlegény nevét. A kocsonya-
evéshez is fûzôdött jóslás. A kocsonyában lévô csontoknak nevet ad-
tak és letették a földre. Majd behívták a kutyát, s az amelyik csontot
leghamarabb elvette, olyan nevû lesz a lány férje.

Szerelmi jóslatok szerint, szerint ha az éjféli misére harangozáskor
a leány a szobában befelé söpör, az asztalt megteríti, rá tányért, s evô-
eszközt tesz, majd utána egy ingben, mezítláb megkerüli háromszor a
házat, a szoba ablakán benézve meglátja a leendô urát.

Karácsony elôtt minden családnak jól jött az  adomány

Az Európai Unió által finanszíro-
zott EU Élelmiszersegély Progra-
mot a Mezôgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal szervezi. Az or-
szágos program keretében az EU-
s forrásból elôállított élelmiszere-
ket az MVH a vele – nyertes pá-
lyázat alapján – szerzôdött segély-
szervezetek, így például a Katoli-
kus Karitász közremûködésével
juttatja el a magyarországi rászo-
rulók részére.

„Kállay Helén
Római Katolikus Karitász
Csoport” – Kállósemjén

A kállósemjéni Római Katolikus
karitász csoport 20 éve kezdte meg
tevékenységét. Jelenleg 15 taggal
mûködik. Községünk lakói az EU
Élelmiszersegély program révén is-
mertek meg bennünket. Kállósemjén
2009-ben csatlakozott a program-
hoz, ekkor még csak 422 család,
2010-ben 571; 2011-ben 553, míg
ebben az esztendôben már 632 csa-
lád részesült az adományból.

Az egyházközségben végzett
munkánkon kívül az alábbi felada-
tokat látjuk el:

– Minden évben részt veszünk a
dévai gyermekek megsegítésére
szervezett jótékonysági koncerten,
illetve anyagi hozzájárulással is se-
gítjük az üdültetésüket.

– A Megyei Karitász segítségével
támogatjuk a nagycsaládosokat

– Gyermekeinknek Mikulás ün-
nepséget szervezünk a templomban

– Templombúcsú szervezése és
lebonyolítása

– Szent Erzsébet ünnepén kenyér-
osztás

– Minden év decemberében
Máriapócson részt veszünk a
Karitász Lelkigyakorlaton.

Élelmiszer segélycsomagot osztott a Katolikus Karitász

– Kállay Helén jótékony adomá-
nyai segítségével már többször támo-
gattuk az általános iskolás és óvodás
gyermekeket (tisztítószerekkel; szí-
nes ceruzákkal)

Bízunk benne, hogy a közeljövô-
ben egyre többen ismerkednek majd
meg a helyi Karitász csoporttal és szé-
leskörû jótékony tevékenységével.

Kállay Helén Karitász csoport

Szerelmi jóslatok
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Táncház
...írja Csokonai Vitéz Mihály Do-
rottya címû vígeposzában. S hogy
ez mennyire így van, ezt csak
azok tudják, akik kéthetente rend-
szeresen eljárnak a táncházba.

Testet-lelket felüdítô élményben
van részünk abban a másfél órában,
amíg a magyar néptánc különbözô
nemeit tanuljuk. Betekintést nyer-
tünk már a moldvai táncokba is, és
tudjuk, hogyan kell táncolni a
Hojnát; a Pálmácskát a Gergelem-et,
vagy éppen az Ördög útját, de a leg-
nagyobb hangsúlyt természetesen
az erre a vidékre jellemzô nyírségi
táncok kapják.

„Csak a magyar tánc az, melly sohasem jára
A jó egészségnek semmi ártalmára,
Mivel mérsékelve mozgatván bennünket,
Frissíti elménket, testünket, vérünket.”

A táncházat  Éder Róbert  és
Bohács Brigitta néptánc pedagó-
gusok vezetik (mindketten a Nyír-
ség Néptáncegyüttes oszlopos tag-
jai), akik tekintettel vannak arra,

hogy mi nem vagyunk profi és
edzett táncosok, így amikor fárad-
ni látszik a társaság, egy kis ének-
tanulással pihentetnek meg min-
ket. Már 4 nagyon szép népdallal
lettünk gazdagabbak. Egyszóval
nagyon tartalmas estét  tudhat
maga mögött  az,  aki részese a
táncháznak.

Aki szereti a népmûvészetet, és szí-
vesen ismerkedne meg a különbö-
zô tájegységek énekes, táncos, ze-
nés hagyományaival, annak szere-
tettel ajánljuk, hogy jöjjön el a tánc-
házba, amit kéthetente szerdán, este
fél 7-tôl tartunk a Sportcentrum tor-
natermében.

A legközelebbi és egyben az ez
évi utolsó táncházunkat 2012. de-
cember 12-én tartjuk! A részvétel
a gyerekeknek 14 éves korig ingye-
nes, felnôtteknek 200 Ft/alkalom jel-
képes összeget kell fizetni terembér-
leti díjként.

Minden érdeklôdônek szívesen
nyújtanak bôvebb felvilágosítást, a
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
dolgozói. – psza –
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 1. A lakás ajtaját, kapuját akkor is
tartsák zárva, amikor otthon tartózkod-
nak!

 2. Lakótársaival gondoskodjanak a
lépcsôház, pince folyamatos zárásáról,
hogy  illetéktelenek ott tartozódását
megakadályozzák!

 3. Végzettségét, címeit ne tüntesse fel
névtábláján, - ha feltétlenül nem szük-
séges- mert ebbôl vagyoni helyzetére is
lehet következtetni!

 4. Egyedül élô nôk – saját biztonsá-
guk érdekében – elég, ha csak vezeték-
nevüket tüntetik fel!

 5. Idônként vizsgálják át a bejárati
ajtót és környékét, hogy nincsenek-e szá-
mok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál
az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felra-
gasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mi-
vel az Ön távollétei idôpontjainak meg-
figyelését szolgálják!

 6. Ajtónyitás elôtt minden esetben
gyôzôdjön meg pl.: az optikai kitekintô
igénybevételével- az Önhöz érkezô sze-
mély kilétérôl!

 7. Ha idegenek csengetnek be, és
valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást
ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy
valamilyen apróságot kérnek, ne engedje
be ôket lakásába.

 8. A „hivatalos személyektôl” is kér-
je el igazolványukat!

 9. Ha ismeretlen, lakóknak vélt sze-
mélyeket látnak csomagokkal (doboz,
bôrönd, nagytáska, televízió, képek, bú-
torok, stb.) közlekedni lakóházukban, fi-
gyeljék meg, hogy melyik lakásból jöt-
tek ki. Próbálják meg személyleírásu-
kat megjegyezni, az általuk használt jár-
mû típusát, rendszámát írják fel!

 10. Hosszabb távollét esetén szólja-
nak a szomszédjuknak, rokonuknak, -
akiben megbíznak - hogy meddig lesz-
nek távol, és kérjék meg ôket a levél-
szekrény kiürítésére, az újságok, díjbe-
szedô cédulák bevételére!

 11. Távollétük idejére célszerû a
csengôt kikapcsolni, hogy a lakás elha-
gyatottsága ne legyen könnyen ellenôriz-
hetô!

 12. Idegenekkel ne közöljék, hogy
mikor nincsenek otthon, de rokonaik-
nak, jó szomszédaiknak mindig hagy-
ják meg elérhetôségüket (cím, telefon-
szám)!

 13. Ne tüntesse fel címét kulcstartó-
ján!

 14. Lakáskulcsát ne tegye ajtaja kö-

Amit Ön tehet lakása biztonságáért:
zelében található „biztos rejtekhelyre”
(lábtörlô, villanyóraszekrény stb.)!

 15. Ha a biztonsági zárat nem tudja
bezárni, ne menjen el hazulról, mert le-
het, hogy a bûnözôk a lakást betörésre
„elôkészítették”. Gondoskodjon zárcse-
rérôl, de ne hagyja felügyelet nélkül a
lakást!

 16. Kulcsait ne tartsa igazolványai-
val egy helyen, mert ellopásuk esetén
„kulcsrakész” segítséget ad pontos lak-
címével, autórendszámával a betörôk-
nek!

 17. Figyeljen arra, hogy hazaérke-
zéskor, vagy eltávozáskor ne legyen ide-
gen a lakásajtó közelében!

 18. Taktikai védelemként alkalmaz-
hatók olyan mûszaki eszközök is, ame-
lyek a tulajdonos ottlétének látszatát kel-
tik, pl.: idôkapcsolóval ellátott véletlen-
szerû fény- és hanghatásokat produkáló
berendezések!

Veszélyforrások
családi házaknál:

A családi házaknál a nyitott kertaj-
tók, garázskapuk, vagy udvari bejára-
tok, amelyek nincsenek bezárva egye-

nesen „meghívást” jelentenek a behato-
lók számára, éppen ezért az ajtót, a ka-
put akkor is zárjuk be, ha otthon tartóz-
kodunk.  Vannak olyan telkek ahol a ke-
rítésen, kapukon viszonylag könnyen fel
lehet mászni, éppen ezért szükséges, hogy
ezen területeket  felsô szegélyükön, má-
szás elleni védelemmel lássuk el.

A nyílászárók védelmére családi há-
zak esetében is, nagy hangsúlyt kell fek-
tetnünk.

A külsô világításra is érdemes több
figyelmet szentelnünk, hiszen ez is el-
ijesztheti a behatolókat, ill. kellô meg-
világítás esetén átgondolhatják, hogy
cselekményüket végrehajtsák-e.

A házakhoz tartozó udvarok, telkek
sötét területeire a teljes külsô világítást
alkalmazzuk úgy, hogy a ki-, be kap-
csolása a házban realizálódjon. Erre
azért van szükség, hogy a betörôk ne
tudják kívülrôl áramtalanítani a védel-
met.

A külsô falakon aljzatokat úgy kell
szerelni, hogy azok belülrôl kikapcsol-
hatóak legyenek, így az elkövetô nem
tudja az elektromos szerszámokat hoz-
zácsatlakoztatni, és használni.

A lakáson kívül elhelyezett árammé-
rô szekrény védelmére is fokozott fi-
gyelmet kell fordítani, hiszen az ahhoz
hozzáférô betörô mindent áramtalaníta-
ni tud a lakásban, ezáltal rablótámadás
esetén elônyösebb helyzetbe kerül az ott
élôkkel szemben.

A telefonbekötésnél a telefonvezeté-
keket úgy kell elhelyezni, hogy az, hoz-
záférhetetlen legyen, mert ellenkezô

esetben megszüntethetô a
kapcsolat a külvilággal. A fal-
ba épített és a földalatti veze-
tékek a legbiztonságosabbak.

Gyakran használják a be-
törôk a behatoláshoz a ház-
körül hagyott eszközöket. A
ház mellett hagyott létrát,
kerti bútorokat, kukákat stb.,
elôszeretettel veszik igénybe
a behatolók a magasabban
lévô nyílászárók elérésére.
Ugyancsak potenciális ve-

szélyforrások lehetnek a villámhárítók,
és ereszcsatornák közelében lévô erkély-
ajtók, ablakok. Éppen ezért fontos, e
nyílászárók fokozott védelme.

Kérjük, legyen körültekintô, hogy
bûncselekmény ne háborítsa

az Ön nyugalmát!

Amennyiben bûncselekményt észlelnek, a helyszínt hagyják
érintetlenül és soron kívül értesítsék a Rendôrséget a 107-es vagy

112-es telefonszámon!
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendôr-fôkapitányság

Bûnmegelôzési Osztálya
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„Nôszirom” Kállósemjéni Nôk Egye-
sület és a Nagyközségi és Iskolai Könyv-
tár közös munkájának eredménye képen
születet meg az a rendezvény, amelyet
szeptember 28-án (pénteken) tartottak a
Népmese Napja alkalmából, a Közössé-
gi Házban. Mivel az egyesület tagságát
zömében óvoda pedagógusok, és peda-
gógusok adják, így testhez álló feladat
volt, hogy egy bábelôadással kedvesked-
tek a gyerekeknek. Király Józsefné és He-
gyes Magdolna nyugdíjas pedagógusok,
valamint Belicza László, a település pol-
gármestere és Papp János iskolaigazga-

tó, pedig a kedvenc meséjét olvasta fel a jelenlévôknek. A délelôtt folyamán, a
Ficánka Óvoda apróságai élvezhették a bábelôadást, ahol a Törpicur Gyerekház
is kedveskedett egy mesejelenettel.

Bízunk benne, hogy jövôre is sikerül olyan partnereket találni, akik segítik
elképzeléseink megvalósítását, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett vol-
na létre.

Pappné Szegedi Angéla
egyesületi elnök

Értékes díjakat vehettek át a résztvevôk

Népmese Napja a Közösségi Házban

„Ismerkedünk a könyvtárral” –
Már hagyomány, hogy az októberi
könyvtári napok keretében egy délelôttre
meghívjuk a könyvtárba a három éven
aluli gyermekeket és szüleiket. Miköz-
ben a kicsik ismerkednek a könyvtárral,
a szülôkkel elbeszélgetünk az olvasás
fontosságáról. Olvasnivalót és nevelés-
sel kapcsolatos szakirodalmat ajánlunk
számukra. Évek óta jó kapcsolatot ápo-
lunk a helyi „Törpicur” Gyerekházzal.
Az idén is szép számban jöttek el hoz-
zánk. A picik nagyon jól érzik magukat
a tágas térben, ahol a könyvek lapozga-
tása mellett a polcok között lehet sza-
ladgálni és bújócskázni is.

„Generációk találkozása” – ebben
az évben az országos könyvtári napok
fô célcsoportja az idôsek voltak.

Könyvtárunkban október 5-én tartot-
tuk az „Olvass újra velünk” nyári olva-
sópályázat ünnepélyes eredményhirde-
tését, amely több generáció találkozása
is volt egyben.

 A 60 gyerek és családtagjaik, az
„Arany Alkony” Nyugdíjasklub-, vala-
mint a „Nôszirom” Kállósemjéni Nôk
Egyesületének tagjai zsúfolásig megtöl-
tötték a Közösségi Házat. Belicza Lász-
ló polgármester úr az olvasópályázat
minden résztvevôjének könyvjutalmat
adott át.

Az eredményhirdetés és a jutalmazás
után a nyugdíjasok kórusa egy szép nép-
dalcsokorral köszöntötte a fiatalokat. Az
ünnepség zárásaként az idôsek saját ké-
szítésû kiflivel, a nôegylet tagjai pedig
egy kis rágcsálnivalóval és üdítôvel ven-
dégelték meg a résztvevôket.

A jutalomkönyveket pályázati pénz-
bôl, saját költségvetésbôl, illetve a nô-
egylet adományából vásároltuk.

Végül következzen a pályázat nyer-
teseinek és résztvevôinek felsorolása:

I. évfolyam
1. Kapitány Lilla
2. Domokos Bianka
3. Papp Gréta
    valamint Csordás Flóra, Gulyás

Patrik, Vinkler Gréta, Belme Mariann,
Barna Amanda

II. évfolyam
1. Orosz Réka
2. Kovács Dominika

Élet a könyvtárban
3. Rozsnyai

Luca
    valamint

Borsi Csaba,
Tóth Roxána,
Papp Marcell,
Somos  Eszter,
Somos Zsófia,
Fignár Kinga,
Udvari Kriszti-
na,  Papp Elek

III. évfolyam
1. Domokos

Evelin
2. Molnár

Mária Boglárka
3. Jurkinya Nikoletta
    valamint Lipcsei Szabolcs,

Zelenyák Dávid, Domokos Dóra ,Sári
Zsanett, Lukács Attila, Várnagy Dániel,
Kovács Anna   Budapest, Lipkovics Fan-
ni, Bodnár Bence, Vinkler Réka ,Domo-
kos Virág, Kantár Richárd

IV. évfolyam
1. Pisák Laura
2. Pánger Fanni
3. Gergely Krisztina
    valamint Somos Zsuzsanna,

Márczi Enikô, Tóth Kinga,  Lajos Ale-
xandra, Pucsok Fanni, Farkas Kriszti-

na, Léka Szabolcs,  Hollósi Kristóf,
Tálas András, Kantár Ramóna, Elek Vik-
tória, Lipkovics Kinga, Lukács Laura

V. évfolyam
1. Horváth Petra
2. Papp Zsófia
3. Kiss Ildikó
valamint Fignár Alexandra, Diczkó

Alexandra, Varga Adrienn
VI. évfolyam
1.Papp Anna
2. Csurpek Csenge
VII. évfolyam
1. Szuhi Márta
2. Szilágyi Réka  Blazsán Péterné
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A 4 hónapnál idôsebb kutyák mikrochipezése már kötelezô

2013. január 1-tôl a 4 hónaposnál
idôsebb kutyák csak elektronikus
chippel megjelölve tarthatóak.

2012. szeptember 1–én életbe lé-
pett a 115/2012.(VI.11) Korm. ren-
delet, mely A 6.§ (11) bekezdésé-
ben rendelkezik az ebek kötelezô
transzponderrel (mikrochip) való
megjelölésérôl az alábbiak szerint.

„A 41/2010. (II. 26.) Korm. ren-
delet 17/B. §-a a következô (10)–
(12) bekezdésekkel egészül ki:

– (10) Négy hónaposnál idôsebb
eb csak transzponderrel megjelölve
tartható.

– (11) A (10) bekezdésekben fog-
laltak betartását a
jegyzô és a kerüle-
ti hivatal ellenôrzi.

– (12) A négy hó-
naposnál idôsebb
t r a n s z p o n d e r r e l
nem jelölt ebrôl a
jegyzô és a magán-
állatorvos köteles
jelentést tenni a ke-
rületi hivatal felé.”

A fenti jogszabály értelmében
2013. január 1-ig minden ebtartó
köteles 4 hóna-
posnál idôsebb
kutyáját mikro-
chippel megjelöl-
tetni.

Mi is a mikro-
chip?

A mikrochip az
állatok egyedi és
tartós azonosítá-
sára szolgáló ap-
rócska, rizsszem méretû eszköz,
amely a leolvasótól kapott impulzus
hatására adja le a 15 jegyû számsor-
ból álló azonosító jelet.

Nem ártalmas?
Nem “sugároz”, nem csinál sem-

mit, amíg nem kap jelet a leolvasó-
tól. Ennek megfelelôen semmiféle
hatása nincs az állatra, amelyikbe
beültették.

Hogyan ültetik be?
A chipet kisemlôsöknek a nyak

Kutyák mikrochipezése
bal oldalának
bôre alá ültetjük
be, a nyak közép-
sô tájékára.

A bejuttatás úgy
történik, mint egy
injekció beadása,
a különbség csu-
pán abban van,
hogy a tû üregé-
ben nem injekció,
hanem az azonosí-
tó van.

A mikrochip
beültetése egy fáj-
dalommentes, 2
perces procedúra, amelyet azonban

csak az arra fel-
hatalmazott állat-
orvos végezhet el.

Milyen adatokat
tartanak nyilván,
és mire jó ez?

A chip beülteté-
sével egyidejûleg
dokumentáljuk az

állat és tulajdonosának legfonto-
sabb adatait, és ehhez hozzárendel-
jük a beültetett mikrochip számát,

mely adatok beke-
rülnek egy közpon-
ti nyilvántartóba.

A mikrochip
nem nyomkövetô,
de az így megjelölt
állat beazonosítha-
tó.

Például, ha vala-
ki talál egy állatot,
és elviszi egy állat-

orvoshoz, aki rendelkezik leolvasó
készülékkel, akkor, ha az állat
mikrochippel meg lett jelölve, a le-
olvasott azonosító száma alapján a
nyilvántartó-
ból meg lehet
kapni az állat
tulajdonosá-
nak adatait
(pl. telefon-
számát).

A leolvasó

is csak néhány centiméteres távol-
ságból tud kapcsolatot teremteni a
beültetett chippel, így attól sem kell
tartani, hogy az áruházi lopásgátló
kapuk követnék az eb mozgását.

Mennyibe kerül?
Az Állatok védelmérôl és kíméle-

térôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
legutóbbi módosítása szerint 2012.
január 1-tôl a mikrochip beültetése
3500 Ft, amely összeg magában
foglalja a mikrochip árát, a behelye-
zés költségét és az állami adatbázis-
ba történô regisztráció díját.

Dr. Vonza András
állatorvos

Rendelô:

Nagykálló, Vasvári Pál út 1/B.

Rendelési idô: hétköznaponként

17.30–20.00 óráig

Telefon: 30/555-4479,

42/263-126, 20/5738-295.

E-mail: dr.vonza@gmail.com

Aplikátorok

Mikrochip
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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

E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

Kedves Szülôk!
A Semjéni Krónika közkedvelt rova-

ta a Gólya hozta „fényképalbuma”,
amely ezen túl is meg fog jelenni, de
szeretném, ha Önök küldenék el (vagy
juttatnák el hozzám) a gyermekrôl ké-
szített képet. Amennyiben erre nincs
módja és lehetôsége, de szeretné, hogy
gyermekérôl fénykép jelenjen meg az
újságban úgy jelezze felém a követke-
zô elérhetôségeken: pappne.angela@
kallosemjen.hu, vagy a 06-30/4622-469-
es telefonszámon. Ebben az esetben ter-
mészetesen lefényképezem a babát.

Rozsnyai
Miklós és

felesége
Tündik Anna
február 3-án

ünnepelték
aranylakodal-

mukat. A
képen öt

unokájával
látható a

házaspár.

Kékesi László
és felesége
Vass Mária
még január
13-án megün-
nepelte házas-
ságkötésük 50.
évfordulóját

Papp Andor
Varga Sándor
Jakab András
Sónyák Györgyné (Sitku Gizella)
Sas János
Üveges Sándor
Orha Ferencné (Molnár Ilona)
Nagy János

Miron Melinda – Szegedi Gábor

Kranyik Bence

Pásztor János
Csákányos Jánosné

(Ladó Mária)
Szilágyi Gáborné

(Iván-Páll Margit)
Gyôri Péter
Medvigy Sándorné

(Ferenczi Olga)

Gurzó Ádám

Szûcs Hunor

Nagy Zoltán

Csekk Liliána Szonja

Aranylakodalom


