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Magdolna húsvéti éneke
(részlet)

Én láttam Õt a hétnek elsõ napján,
mikor a sírhoz olajat vivék,
s a követ akkor angyalai régen
gyõzelmes arccal elhengerítették.
Én láttam Õt, és a találkozásnak
mély nyoma lelkem falán bent ragyog.
És hirdetem a teremtett világnak,
Ne sirassátok! Él! Föltámadott!
Én láttam Õt, míg békességet szólva
tanítványai között megjelent.
Lelkem nyomába jár az Õ lelkének.
Tudom, hogy emmausi alkonyatban
két tanítványnak dicsõ jelt hagyott,
és hirdetem a fénysugaras napban:
– Ne sirassátok! Él! Föltámadott!
Én láttam Õt és ez elég ok arra,
hogy amíg élek, örömdal legyen
nagypéntek után Krisztusom köszöntõ
húsvéti diadalmas énekem!
Tudom, e földnek minden tája zengi,
s ezzel köszönti eme nagy napot:
– A Krisztus él! A Krisztus újra itt van!
A Krisztus gyõzött, mert feltámadott!

Kárász Izabella

Húsvétra készülünk és tavaszra várunk
Ki gondolta volna, hogy a március eleji

tavaszias idõ után, még rúg egyet utoljá-
ra a tél. Már kezdtük érezni, hogy a lan-
gyos napsugarak hatására éledni kezd  a
természet, de ez még várat magára. De
akár hogy erõlködik a tél, nem gyõzhet a
tavasz felett! A természet, lassan leveti
majd jégpáncélját és elindul a pezsgés a
növények testében. Hasonlóképpen tud-
nám jellemezni az Önkormányzatban fo-
lyó munkát is. Bár az Önkormányzat olyan
nyugalomba sosem tud ”vonulni” mint a
természet, mert munka, az mindig van.
Mikor több, mikor kevesebb. Mi, a tava-
szi idõszakot mindig mozgalmasabbnak,
tevékenyebbnek és felelõsségteljesebbnek
érezzük, hiszen egy egész év ”minõsége”’
múlik rajta, ha rossz a tervezés.

Így év elején mindig az a legfontosabb,
hogy szerbe-számba vegyük, melyek azok a feladatok,
amelyet ebben az évben meg kell, vagy meg szeretnénk
valósítani. Bejárjuk a települést, hogy szembesüljünk a va-
lós helyzettel, a tél okozta károkkal, a szükséges javítások-
kal. Megtervezzük azt is, hogy milyen fejlesztéseket és be-
ruházásokat szeretnénk, s nem utolsó sorban azt is, hogy
milyen rendezvényeink, programjaink lesznek. S mindezek
után jöhet a pénzügyi tervezés, azaz a költségvetés, s na-
gyon fontos, hogy az a realitások talaján álljon!

Nos, tisztelt kállósemjéniek! Örömmel mondhatom, hogy
a költségvetésünk elkészült! A fejlesztésekrõl, beruházások-
ról a 3. oldalon olvashatnak, s mellékletben megtalálják az
éves rendezvény tervet is. Mégis kiemelt figyelmet szeret-
nék szentelni 2 olyan eseménynek, amely nem mindenna-
posak, de még csak nem is évente kerülnek megrendezésre.

Elsõként Dr. Kállay Miklós egykori miniszterelnökünk újrate-
metésének negyedévszázados évfordulójára szeretném felhívni
a figyelmüket. Végakarata szerint, csak is akkor helyezzék el
földi maradványait a családi kriptában, ha az utolsó orosz is
elhagyta az országot. Erre 1991. június 16-án került sor, majd
ezt követõen 1993. április 17-én megtörtént az újratemetés. Eme
25 évvel ezelõtti eseményre emlékezünk 2018. április 14-én.

Másik jelentõs rendezvényünk a Kállósemjénbõl elszár-
mazottak és Kállósemjénben élõk találkozója, amely har-
madik alkalommal kerül megrendezésre. Mindkét esemé-
nyen feltétlenül számítunk a helyi lakosság részvételére.

Mindemellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem,
hogy a keresztény világ legnagyobb ünnepére a Húsvétra ké-
szülünk, amit megelõz a böjti idõszak. A magyar vidékeken
régebben elcsendesedett a társasági élet a   nagyböjt idejére
(hamvazó szerdától nagypéntekig), és megváltozott a paraszti
étrend is. Maga a kezdeti és a zárónap, a katolikus vidéke-
ken máig szigorú böjti napa. A XX. század elsõ felében nem-
csak hogy húst nem ettek, hanem minden olyan edényt is,

amelyben elõzõleg zsíros és húsos ételt
készítettek, homokkal, hamuval kisúrol-
tak. A böjt, elsõsorban „lelkigyakorlat”,
lelki felkészülés az ünnepre. E nélkül a
húsvét nem más, mint nagy eszem-iszom
vagy  „nyusziünnep” a gyerekeknek.

Végezetül engedjék meg, hogy Dr.
Imre Ernõ gondolatait idézzem:

„Kívánom neked Kedves Olvasó, hogy
a húsvét két ünnepnapján testileg is, lel-
kileg is jól érezd magad, legyen alkalmad
pihenni, és kölcsönösen gyakorolni a sze-
retetet családban, rokonságban, barátok
körében. Csak egyrõl ne felejtkezzél el.
Arról, hogy a húsvét két napja nem két
szabadnap, hanem ünnep, éspedig kettõs,
tehát különösen fontos ünnep…..  Mit kez-
desz az ünnep két napjával? Elfogadsz
egy ajánlást? Az elsõ napot, amely amúgy

is vasárnap, add Istennek. A másodikat töltsd el kölcsönös
örömszerzéssel, ami ugyancsak kedves Istennek.”

Ezen gondolatok jegyében kívánunk településünk vala-
mennyi lakójának Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testületének nevében

Belicza László polgármester
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Márciusi ifjak

A Kállay Miklós Általános Iskolában 2018. március 14-
én(szerdán) 13 órától ünnepi mûsor keretében emlékeztek
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc eseményeire.
A mûsort az 5. és 6. évfolyam tanulói adták elõ. A gyereke-
ket felkészítette Orosz Istvánné tanárnõ és Török Alexandra
néptánc- pedagógus. Az ünnepség ezután a Szabadság té-
ren folytatódott, ahol Papp András újra elszavalta a Nemze-
ti Dalt, majd az intézmények és civilszervezetek képvise-
lõi megkoszorúzták az emlékmûvet. Az ünnepség a Szózat
eléneklésével ért véget.
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A fejlesztések mellett fontos a test és
a lélek ápolása is
Tisztelt kállósemjéni Lakosok!

A hamarosan beköszöntõ tavasz ismét új lendületet ad
majd az önkormányzati beruházásoknak. Hiszen a téli idõ-
szak sajnálatos módon nem kedvez az építési, felújítási
beruházások kivitelezésének. A tavalyi év végén az általá-
nos iskola karácsonyi vacsorájának estéjén átadtuk a telje-
sen felújított, kibõvített önkormányzati konyhát. Mostantól
egy sokkal korszerûbb, a mai kor igényeinek megfelelõ he-
lyen készülnek az ételek ellátva a te-
lepülés szociális- és intézményi étkez-
tetési feladatait.

A szennyvíztisztító telep bõvítése
és korszerûsítése projekt építési beru-
házásának nem kedvezett az idõjá-
rás, de lassan ez is a végéhez közele-
dik. A fél évig tartó próbaüzem meg-
indítására várhatóan áprilisban került
sor.

Tervezõink dolgoznak jelenleg a
volt konditerem helyére épülõ kerék-
páros pihenõ megvalósításával kap-
csolatban. A Magtárban kialakításra
kerülõ 3D mozival egyetemben egy
turisztikai pályázatnak köszönhetõen
megvalósuló beruházás a közbeszer-
zési eljárás lezárását követõen veszi
kezdetét.

Szintén a tervezõk dolgoznak a bel-
területen megépülõ egyesített gyalog-
és kerékpárút tervdokumentációjának
elkészítésén, amely nagyon összetett
és idõigényes folyamat. A nyomvonal
végleges kialakítása érdekében termé-
szetesen az érintettekkel széleskörû lakossági egyeztetést
fogunk kezdeményezni.

Támogatásban részesült az a pályázatunk, amely a külte-
rületi helyi közutak felújítását célozza Péterhalmon és For-
rástanyán. A biztonságos közlekedés érdekében még ebben
az évben járda épül a Széchenyi úton. Terveink között sze-
repel, hogy a következõ évben a Batthyány utcával folytat-
juk a járdaépítést.

Hosszú évek óta vártunk arra, hogy korszerûsítésre kerül-
jön az Általános Iskola fõépülete.

A beruházás magában foglalja a nyílászárók cseréjét, az
épület külsõ hõszigetelését, fûtéskorszerûsítést és napkol-
lektor rendszer telepítését. A munkálatok megkezdése ko-
moly elõkészületet és az iskolai tanévvel való összehango-
lást igényel.

Heteken belül megnyitjuk a Kállósemjéni NõKözPont-ot
a Magtárban. A Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal ugyanis
200  millió forint európai uniós támogatást kapott „A nõk

munkaerõ-piaci reintegrációjának támogatása Kállósemjén
térségében” c. projektre. A projekt során megvalósítandó
helyi NõKözPont célja, hogy a térségben élõ nõk családi,
társadalmi és munkaerõpiaci szerepeinek összeegyezteté-
sét elõsegítse, a nõk foglalkoztathatóságát, atipikus munka-
végzését népszerûsítse. A településen nyíló iroda többek
között ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadásokat is nyújt
majd, továbbá a pályázati programok alatt, azzal egyidõben
gyermekfelügyeletet is biztosít. Kiemelt feladata lesz a nõk

– már említett munkaerõpiaci integ-
rálódásán túl – a családok helyzeté-
nek javítása közvetlen és közvetett
segítségnyújtással, a munkáltatók és
a munkavállalók közötti együttmûkö-
dés elõsegítése, a család és a munka
összeegyeztethetõségének érdekében.

Szintén támogatásban részült az a
humánszolgáltatások fejlesztésére irá-
nyuló pályázat, amelyben konzorciu-
mi partnerként veszünk részt kilenc
környezõ településsel együttmûködve.
A hamarosan induló projekt keretében
számtalan program megvalósítására
került majd sor a szobrásztábortól az
egészségnapon át a zumba-klub mû-
ködtetéséig.

Sportolási lehetõségeinket bõvíti
majd az általános iskola udvarán ki-
alakításra kerülõ új rekortán kézilab-
da pálya, illetve a községi piac mel-
letti téren megvalósuló kondipark.
Mindkettõ kivitelezésére várhatóan a
nyár folyamán kerül sor.

A napokban került benyújtásra az
a pályázatunk, amelynek keretében egy korszerû 21. szá-
zadi játszóteret szeretnénk kialakítani a készülõ kondipark
mellett.

A januári hónap eseményei indokolják azt a napokban
beadott pályázatot, amely a település térfigyelõ kamerarend-
szereinek bõvítését célozza. Terveink között szerepel továb-
bá, a Dr. Erdész Sándor Könyvtár informatikai fejlesztése.

Mint az a fenti felsorolásból is látszik az idei év is bõven
tartogat számunkra kihívásokat és megvalósítandó felada-
tokat. De változatlanul, folyamatosan keressük az újabb és
újabb lehetõségeket annak érdekében, hogy továbbvigyük
településünket a fejlõdés útján. Hiszen ez az egyik kulcsa
az élhetõ és vonzó településnek, amelynek megvalósítását
önként tûztik ki célként magunk elé. Továbbra is azon dol-
gozunk, hogy egy vonzó települést építsünk, ahol jó élni,
ahol jó lenni.

Belicza László
polgármester
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Választási tudnivalók

Kállósemjén Nagyközség szavazóköreinek területi beosz-
tása a 2018. április 8-i országgyûlés képviselõk választásán

A Magyar Köztársaság Elnöke 2018. április 08. napjára
tûzte ki az országgyûlési képviselõk 2018. évi választását.

Az elmúlt hetekben minden választásra jogosult válasz-
tópolgár megkapta a választási értesítõt, amely tartalmaz-
za annak a szavazókörnek a címét, amelyben a választó-
polgár szavazhat.

A szavazásra 2018. április 08. napján 6.00 órától 19 óráig
van lehetõség.

Hogyan és milyen okmánnyal lehet szavazni ?

A szavazás feltétele, hogy a választópolgár igazolja személy-
azonosságát az alábbi érvényes igazolványok bemutatásával:

lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány
vagy útlevél,
vagy vezetõi engedély, vagy

lakcímet, vagy személyi azonosítót tartalmazó személyi
igazolvány.

Érvényes okmányok nélkül a választójog gyakorlására
nincsen lehetõség.

A Magyarországon lakcímmel rendelkezõ választópolgár
személyesen szavazhat.

Mozgóurna igénylése

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát
kérhet.

Mozgóurnát 2018. április 06-án 16.00 óráig a Helyi Vá-
lasztási Irodától (Polgármesteri Hivatal 10. számú iroda), to-
vábbá a szavazás napján, 2018. április 08-án 15.00 óráig an-
nak a szavazókörnek a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet
kérni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos: aki mozgóurnát kért, a szavazókörben ’hagyomá-
nyos’ módon nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Szavazás átjelentkezéssel

A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó állam-
polgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentke-
zéssel szavazhat. Átjelentkezést 2018. április 06-án 16.00
óráig lehet kérni a valasztas.hu weboldalon keresztül elekt-
ronikusan, levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint
illetékes választási irodától.

Szavazás külképviseleten

A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár
külföldön, Magyarország külképviseletein adhatja le szava-
zatát. A külképviseleti névjegyzékbe vételt, 2018. március
31-én 16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu weboldalon
keresztül elektronikusan, levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerint illetékes választási irodától.

További információk a szavazásról:

– a választópolgár egyéni választókerületi jelöltre és or-
szágos listára szavazhat; a nemzetiségként regisztrált vá-
lasztópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat

– érvényesen szavazni a jelölt, illetve a lista neve mel-
lett található körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal
lehet (x vagy +); a szavazólapokat a kapott borítékba he-
lyezve kell az urnába dobni

– ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámlá-
ló bizottság felé, a rontott szavazólapot a bizottság egy al-
kalommal kicseréli.

Kérem a Választópolgárokat, hogy éljenek törvényben
biztosított jogukkal!

Helyi Választási Iroda

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy leg-
utóbb (2016. október 03.) megtartott szavazáshoz képest
változás történt az egyes szavazókörök területi beosztásá-
ban!

A 002. számú szavazókör visszaköltözött régi helyére, a
Kossuth út 135. szám alatt található volt Óvoda épületébe.

A Nemzeti Választási Iroda által megküldött szavazókö-
ri névjegyzékbe vételrõl szóló értesítõ pontosan tartalmaz-
za annak a szavazóhelyiségnek címét, amelyben a válasz-
tópolgár szavazhat.

001.  számú szavazókör területi beosztása
Páll Gyula Közösségi Ház – 4324 Kállósemjén, Kossuth út 98.

Ady Endre utca
Arany János köz teljes közterület
Arany János utca teljes közterület
Csentrét utca teljes közterület
Damjanich utca teljes közterület

Haladás utca teljes közterület
Kossuth út 1-55-ig
Kossuth út 2-76-ig
Rákóczi utca teljes közterület
Toldi utca teljes közterület

002. számú szavazókör területi beosztása
volt Óvoda -4324 Kállósemjén, Kossuth út 135.

Batthyány utca teljes közterület
Forrástanya teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Kiscsere tanya teljes közterület
Kossuth út 93-tól végig
Kossuth út 114-tõl végig
Ószõlõ tanya teljes közterület
Ószõlõskert teljes közterület
Petri utca teljes közterület
Szabadság tér teljes közterület
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Táncsics utca teljes közterület
Török Ignác utca teljes közterület
Újszõlõ út teljes közterület
Újszõlõskert teljes közterület
Vitéztelek tanya teljes közterület

003. számú szavazókör területi beosztása
Ficánka Óvoda -4324 Kállósemjén, Dózsa Gy. utca 22.

Bánkiszéki utca teljes közterület
Deák Ferenc utca teljes közterület
Dózsa György utca teljes közterület
Füveskert utca teljes közterület
Gábor Áron utca teljes közterület
Hunyadi János utca teljes közterület
Jókai utca teljes közterület
Kiss Ernõ utca teljes közterület
Klapka utca teljes közterület
Nagy Sándor utca teljes közterület
Széchenyi utca teljes közterület
Vörösmarty utca teljes közterület

004. számú szavazókör területi beosztása
dr. Erdész Sándor Könyvtár-Kállósemjén, Kossuth út 100.

Alkotmány utca teljes közterület
Béke utca teljes közterület

Bem utca teljes közterület
Fazekaskert utca teljes közterület
Ifjúság utca teljes közterület
Kállay Ödön utca teljes közterület
Kinizsi utca teljes közterület
Kossuth út 57-91-ig
Kossuth út 78-112-ig
Kölcsey út teljes közterület
Mezõ utca teljes közterület
Petõfi köz teljes közterület
Petõfi utca teljes közterület
Vasvári Pál utca teljes közterület

A 004. sz. szavazókör került kijelölésre a települési szin-
tû lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok és az átjelent-
kezéssel szavazó választópolgárok szavazása céljára.

005. számú szavazókör területi beosztása
Kállósemjén, Iskola utca 3.-volt Iskola

Alpár Ignác utca teljes közterület
Bartók Béla utca teljes közterület
Iskola utca teljes közterület
Kodály Zoltán utca teljes közterület
Nemeserdõ tanya teljes közterület
Németházi tanya teljes közterület
Újfalurét tanya teljes közterület

Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról, tájékoztatás
az idei évi programokról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2017. évben 3
féle startmunka programot indított: mezõgazdasági program,
helyi sajátosságokra épülõ program, és belterületi közút prog-
ram. Emellett hosszú távú közfoglalkoztatási programra is
több alkalommal nyertünk támogatást.

Program neve Program idõtartama Foglalkoztatott
létszám (fõ)

Mezõgazdasági Március 1–november 30. 38
Helyi sajátos- 2017. 03. 01–2018. 02. 28. 26
ságra épülõ
Belterületi közút 2017. 03. 01–2018. 02. 28. 18
program
Hosszú távú köz- Folyamatosan egész évben 74
foglalkoztatás

A mezõgazdasági programban folytattuk az elõzõ évek-
ben elkezdett konyhakerti növények termesztését, mellyel
fõleg a konyhát szolgáljuk ki. Tavaly  8500 fm uborkát ter-
mesztettünk, és az elõzõ évben ültetett gyümölcsfák gon-
dozását végeztük.

A belterületi közút program során a Nagykálló -
Kállósemjént összekötõ kerékpárút gondozását, és a belte-
rületi utak gondozását végeztük, valamint a belterületi ár-
kok takarítását végeztük.

A helyi sajátosságra épülõ program során betonelemeket,
fa és kézmûvesipari termékeket készítünk. Ezen programelem-
mel képviseltük magunkat az második Megyei Közfoglalkoz-
tatási Kiállításon, és a III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállí-
táson, valamint a IV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfog-
lalkoztatáson is ezen programelemmel vettünk részt.

A hosszú távú közfoglalkoztatás keretében foglalkozta-
tottak az intézményekben látnak el munkát, illetve ezen
program keretében vannak a képzések is.

Tájékoztatás a 2018. évi programokról:
A 2018. évi startmunka programok március 1. napjától

indultak.
Mezõgazdasági program március 1. napjától november

30. napjáig tart, mely során 38 fõ foglalkoztatására nyer-
tünk támogatást.

A helyi program március 1.n apjától indult és jövõ február
28. napjáig tart, ezen program keretében 21 fõ foglalkozta-
tására nyertünk támogatást.

A belterületi közút program keretében 18 fõ foglalkozta-
tására nyertünk 1 évre támogatást.

 A starmunka programok keretében az elõzõ években el-
kezdett tevékenységet folytatjuk.

Hosszú távú közfoglalkoztatás keretében jelenleg 70 fõ
van foglalkoztatva.

Dudás Viktória
szoc.üi
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F e l h í v á s

A Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a la-
kosokat, hogy településünkön 2018. április 1-tõl 2018. má-
jus 16-ig EB összeírásra kerül sor. A Semjéni Krónika mel-
lékleteként kiküldött nyomtatványon minden ingatlan, il-
letve eb tulajdonosnak nyilatkozni kell arról, hogy rendel-
kezik-e kutyával/kutyákkal.

 A NYOMTATVÁNYT ABBAN AZ ESETBEN IS
KÖTELEZÕEN VISSZA KELL KÜLDENI, HA NINCS A

INGATLAN TULAJDONOSÁNAK TULAJDONÁBAN EB!

Amennyiben nem elegendõ a mellékelt adatlap, úgy to-
vábbi példányai beszerezhetõek a Polgármesteri Hivatal 1.
sz. irodájában, illetve letölthetõ a www.kallosemjen.hu ol-
dalon az eb összeírás fül alatt.

Kérem az adatszolgáltatásnak szíveskedjenek eleget tenni.
Kállósemjén, 2018. 03. 19.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

T Á J É K O Z T A T Á S
a kállósemjéni használtcikk-és kisállat börze

mûködésével kapcsolatban
Tisztelt Érintettek!
A Kállósemjén, Petõfi közben lévõ piac területén, vala-

mint a mellette található zöldterületen használtcikk és kis-
állat börze mûködik minden hónap második vasárnapján 6,00
órától 12,00 óráig.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te a 2/2018.(II.23.) számú rendeletében a Börzén történõ árusí-
tás esetén helypénz megfizetésérõl döntött, melynek mértéke:

– általános napijegy: 500 Ft/stand
– közmû csatlakozást igénybe vevõ napijegy: 2.000 Ft/

stand
A díjak alkalmazása 2018. április 1. napjától lép hatályba.
A díj megfizetése nyugta ellenében a helyszínen történik.
Árusitani csak a helyhasználati díj megfizetése mellett a

kijelölt helyen lehet. Nemfizetés esetén a Börze területét el
kell hagyni.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a 41/1997.(V.28.)
FM. rendelet alapján a Börzén kisállat értékesítés csak 48
óránál nem régebbi állatorvosi igazolás birtokában történhet.

Kállósemjén, 2018. március 5.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

F E L H Í VÁ S
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy telepü-
lésünkön

LOMTALANÍTÁS LESZ!

2018. május 16-án (szerda)
a kommunális szemétszállítással érintett utcákon

2018. május 17-én (csütörtök)
a kommunális szemétszállítással érintett utcákon

A lomokat kérjük az ütemezés szerinti napokon reggel
7 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek.

A gyûjtõ autók minden utcán csak egyszer mennek
végig.

A lomtalanítás során nem helyezhetõ ki:
– építési törmelék,
– gépjármû gumi,
– elektronikai hulladék,
– akkumulátorok,
– veszélyesnek minõsülõ anyagok, vegyszerek és min-
den olyan hulladék, amely a begyûjtés során veszélyez-
teti a begyûjtést végzõk testi épségét, egészségét.
A lomnak minõsülõ tárgyakat az ürítési napnak megfele-
lõen kell kihelyezni úgy, hogy az a begyûjtõ gépjármû-
vel megközelíthetõ legyen, s a gyalogos-és gépjármû for-
galmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretû hulladékot
bekötözött zsákokban kell kihelyezni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás évente
csak egy alkalommal kerül megszervezésre.

„ Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért”

Tájékoztatás szabadtéri égetés szabályairól
Tisztelt Kállósemjéni lakosok!
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet tartal-

mazza a szabadtéri tûzgyújtás szabályait mind a belterületre, mind
a külterületre vonatkozóan.

A rendelet alapján belterületen csak abban az esetben lehet növé-
nyi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetõvé teszi.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
megalkotta az Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendele-
tét, melynek alapján

– a belterületen, valamint a belterülettel azonos lakóövezetbe
sorolt külterületi lakott településrészeken (Péterhalom, Újszõlõ út,
Újszõlõskert, Forrástanya) keletkezõ avart és kerti hulladékot a
tûzvédelmi elõírások megtartása mellett szabad égetni.

– az égetést végzõ az égetés során köteles gondoskodni a szük-
séges tûzoltási feltételekrõl és eszközökrõl.

– az égetést szélcsendes idõben, kellõen száraz avar esetén
szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennye-
zõ segédanyag nem használható.

– tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmé-
nyek 100 méteres körzetében, azok mûködési ideje alatt.

– a hatóságilag elrendelt tûzgyújtási tilalom alól a rendelet fel-
mentést nem ad.

– az égetésre kerülõ avar és kerti hulladék nem tartalmazhat
más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (pl. mûanyag,
üveg, gumi, festék anyagok, stb.)

 Külterületen lábon álló növényzet, tarló, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égeté-
sét minden esetben engedélyeztetni kell az illetékes katasztrófavé-
delmi kirendeltség tûzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsolatos
kérelmet a tevékenységet megelõzõen legalább tíz nappal kell
benyújtani. Az eljárás illetékköteles, melynek összege 3000 forint.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy
hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység ese-
tén a tûzvédelmi hatóság 50.000- 500.000 Ft-ig terjedõ tûzvédel-
mi bírságot szabhat ki.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ
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Tájékoztató az Önkormányzat által 2017. évben a lakosság részére nyújtott helyi
szociális ellátásokról!

Kállósemjén Nagyközség lakói 2017 évben 28 152 215 Ft
összegû szociális jellegû támogatásban részesültek az aláb-
bi ellátási formákban.:

Települési lakásfenntartási támogatásban összesen 235
család részesült, a részükre kifizetett támogatás összege
2017. évben 11 279 000 Ft.

Települési rendkívüli segélyben 241 fõ részesült, a részükre
kifizetett támogatás összege 1 296 270 Ft.

2017. évben összesen 24 gyermek születésekor adtunk /
15 000 Ft/fõ születési támogatást, az erre fordított összeg
360 000 Ft volt.

2017. évben 25 család részére adtunk (15000 Ft) temetési
segélyt, az erre fordított összeg 375 000 Ft volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2017. év-
ben 253 gyermek részesült, akik két alkalommal részesül-
tek a jogszabály alapján Erzsébet utalványban.

Karácsony elõtt a településünkön élõ minden családtar-
tós élelmiszerekbõl álló csomagban részesült, az erre fordí-
tott összeg: 4 220 970 Ft volt.

Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban 13 fõ, Arany János
Tehetséggondozó programhoz támogatásban 5 gyermek ré-
szesült, a részükre összesen kifizetett támogatás 495 000 Ft
volt.

Azon általános iskolás és óvodás gyermekek, akik nem
részesültek gyermekvédelmi kedvezményben és teljes össze-
gû térítési díjat fizetnének, gyermekek részére az iskolai –
óvodai étkezés térítési díjának 50%-át az Önkormányzat
átvállalta így annak éves összege 5 525 975 Ft volt az el-
múlt évben.

 Az elsõ lakáshoz jutás támogatására 2017. évben 23 fõ-
nek összesen 4 600 000 Ft támogatást fizettünk ki.

Történelmi visszatekintés településünk
utcaneveinek változására

A 2013 júliusában megjelent Semjéni Krónikában egy-
szer már hírt adtunk a településünket érintõ utcanév változ-
tatásról, ám azt igen kevesen tudják, hogy ezt megelõzõen,
1948. március 10-én, azaz éppen 70 évvel ezelõtt, az akko-
ri testület egyszer már megváltoztatta Kállósemjén utcái-
nak a nevét. Csak kuriózumként felsoroljuk, hogy melyik
utcának mi volt a neve 1948 elõtt.

Részlet a jegyzõkönyvbõl:
„Az utcanevek megváltoztatásáról a testület 1948. már-

cius 10-én az alábbiak szerint határozott:
A közgyûlés az elõadó határozati javaslatát egyhangú-

lag elfogadja és kimondja, hogy a következõkben megne-
vezendõ utcanevek megváltoztatását látja indokoltnak, és
az új nevek megválasztásánál a 48-as szabadsághõsök ne-
vének felvételét, azokon felül pedig a demokratikus esz-
méknek megfelelõ neveket kell alkalmazni:

– a Késmárki utca helyett –  Klapka utca
– Komáromi utca helyett – Batthyány utca
– Horty utca helyett – Kiss Ernõ utca
– Aradi utca helyett – Dózsa utca
– Eperjesi utca helyett – Vasvári utca
– Bocskai utca helyett – Bem utca
– Kolozsvári utca helyett – Rákóczi utca
– Bánáti utca helyett – Damjanich utca
– Brassói utca helyett – Ady Endre utca
– Szabadkai utca helyett – Görgey utca*
– Munkácsi és Erdélyi utca helyett – Petõfi utca
– Tárai utca helyett – Táncsics utca
– Kassai utca helyett –József Attila utca
– Pozsonyi utca helyett – Török Ignác utca
– Szigeti utca helyett – Gábor Á. utca
– Kereszttó utca helyett – Vörösmarty utca
– Vízkárosult utca helyett – Nagy Sándor utca
– Oncsasor utca helyett – Széchenyi utca
– Ungvári utca helyett – Arany János utca
Az Aradi utcába benyúló út, melyen Lovász Gyula is la-

kik a „Jókai u.” nevet, a temetõ alatt kiosztott új házhelyek
kapja a „Negyvenötös” utca nevet, míg Temesvári utca ele-
jén lévõ tér a „48-as Szabadság-tér” nevet.”

* késõbbi Mezõ Imre, majd Mezõ utca

Folyamatos gyûjtés a helyi értéktárba

Önkormányzatunk a „Hungarikum” pályázat keretein
belül „Kállósemjéni Értéktár” címmel, a települést bemuta-
tó, helytörténeti értékeket feltáró kiadványt készített. A ki-
adványban bemutatjuk Kállósemjén múltját, jelenét, helyi
erõsségeit és értékeit. Olyan kiadványt sikerült megvalósí-
tanunk, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Az anyag
összegyûjtésében oroszlánrészt vállaltak a település lakói,
de a gyûjtést  azóta sem fejeztük be. Olyan anyagot szeret-
nénk az utókorra örökíteni, amelyet bárki felhasználhat majd
a késõbbiekben egy településtörténeti kutatás során. Terve-
ink közt szerepel, hogy az összegyûjtött anyagot idõvel
könyv formájában is megjelentetjük, hogy egy átfogóbb
képet kapjunk a település fejlõdésérõl, az itt élõ emberek
mindennapjairól, szokásaikról, hagyományaikról, visele-
tükrõl. Ehhez kérjük továbbra is a lakosság segítségét.

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Kérjük Önöket, hogy, ha bármilyen, a település szem-

pontjából fontos, értékes anyagot találnak valamelyik fiók
aljában, juttassák el részünkre, hogy azt digitalizálni tud-
juk. Az eredeti dokumentumokat, fényképeket a feldolgo-
zás után természetesen visszajuttatjuk a tulajdonosának.
Szívesen fogadunk az Önök számára már kevésbé fontos,
esetleg fölöslegessé vált tárgyi eszközöket (vásznakat, te-
rítõket, cserépedényeket, konyhai eszközöket..., stb.) is.

A fotókat, dokumentumokat leadhatják személyesen a:
Polgármesteri Hivatalban:
– Pisákné Páll Ilona címzetes fõjegyzõnek
– Bisteiné Tóth Enikõ pályázati referensnek és a
Dr. Erdész Sándor Könyvtárban:
– Pappné Szegedi Angélának
– Hollósi Istvánnénak
– Blazsán Péternének, és
– Szegediné Miron Melindának
Segítõ közremûködésüket elõre is köszönjük!

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ
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Ne féljetek... adjátok hírül!
A megdicsõült mester szólott így az õt keresõ asszonyok-

hoz Máté evangéliuma 28,10-ben. Sokféle félelem van.
Félünk attól, hogy erõnk véges. Hogy ügyetlenek és alkal-
matlanok vagyunk sok mindenre. Félünk a kiszámíthatat-
lanságtól és a feladatok özönétõl. Az egzisztenciális félel-
meken túl sokan még attól is félnek, hogy rá kell ébredniük
az igazságra és a valóságra. Az Írás asszonyai átélték mind-
ezeket. A Mester gondolatait tovább is fûzhetnénk. Ne fél-
jetek semmitõl, és ne búsuljatok, csak a a bûnbánat ne apad-
jon ki belõletek – akkor az Isten minden megbocsát. Nincs
olyan bûn a világon, amelyet meg nem bocsátana az Úr,
hogyha szívbõl megbánjuk. Nem meríthetjük ki Isten vég-
telen szeretetét. Isten bûnünkkel és bûnünkben is szeret. A
családban, az Egyházban és a világban kapott sérelmek sem
indíthatnak haragra, vagy elkeseredésre. Sõt még az elhuny-
taknak is meg kell bocsátanunk, amivel megbántottak. A
bûnbánat, bocsánatkérés és a megbocsátás által szeretni
tudunk. Ha pedig szeretni tudunk, akkor már átmentünk Is-
ten Országába. Húsvét egyik ajándéka a bûnbocsánat. Ezt
nemcsak hírül kell adni, hanem tovább is kell adni minden
érintettnek. Féltve õrzött Szülõföldünkön a feltámadt Krisz-
tus gyõzelmét hirdetik a harangok. Legyõzetett a bûn és a
halál. Hazánkban, Veszprémben és Pesten két katolikus
templom viseli Krisztus Feltámadásának nevét. Számos te-
metõi kápolnát errõl az ajándékról és titokról neveztek el.
Még Rómában is van két Feltámadás templom, egyik a Spa-
nyol lépcsõ közelében, egy neogót, egy modern pedig a
körgyûrûn túl. Népünk igen gazdag a húsvéti hagyományok-
ban. Csak a Jézus keresést és a határkerülést említem. Szent
László 4 napos parancsolt ünneppé tett a Húsvétot. Egyes
helyeken a szentelt ételekbõl csak azok ehettek, akik elvé-
gezték a húsvéti gyónásukat. A moldvai csángók

„Az emberiség vételára!”
A húsvét titkának megértéséhez ez történetet osztanék

meg mindenkivel: A Sátán találkozik Jézussal, és beszél-
getni kezd vele: Az egész emberiséget a markomba kapa-
rintottam – újságolja. Csapdát állítottam nekik. Olyan csa-
lit, aminek nem tudnak ellenállni. Mit találtál már megint
ki? – kérdezi Jézus. Szórakozni fogok velük. Megtanítom
õket, hogy úgy házasodjanak, hogy utána elváljanak. Fel-
dühítem õket, hogy utálják, kínozzák egymást. Ráveszem

õket, hogy részegeskedjenek, kábítózzanak, fegyvereket vá-
sároljanak, és öljék egymást. És mit csinálsz, ha már eleged
lesz ebbõl? – kérdezte Jézus. Megölöm õket. – felelte a Sá-
tán. Mennyit kérsz értük? – kérdezte Jézus. Nem kellenek
azok neked. Nem jók semmire. Gyûlölni fognak, kigúnyol-
nak, leköpnek. Nem baj! – mondta Jézus. Mennyit kérsz? A
véredet. Az összes könnyedet, az életedet. Megegyeztünk!
– mondta Jézus, és kifizette az emberiség vételárát.

A pászkaszentelés, a locsolkodás, a tojáskeresés, a hús-
véti szokások arról szólnak, hogy az elveszített lehetõsé-
get, az örök életet, visszaszerezte nekünk Valaki, Jézus
Krisztus az élõ Isten Fia. Ezért hagyomány, hogy a meg-
szentelt ételhez megszentelt lélekkel ülünk le. Azért ün-
neplünk majd három  napon át Húsvétkor, hogy jól megje-
gyezzük: nagy kincs az élet, Krisztus Urunk nagy árat fize-
tett érte. Becsüljük meg, és bánjunk vele hittel és szeretet-
tel. Nem magányos esemény ez az ünnep. Közös az asztal,
az egész családot összehozza. Második nap egymáshoz is
elmegyünk, hogy karban tartsuk kapcsolatainkat. Mert fele-
lõsek vagyunk egymásért, egymás hitéért, egymás életéért:
AZ ÖRÖK ÉLETÉRT.

Orosz István
görögkatolikus parókus

13 versszakos Aranymiatyánk ének-imája 11. versszaká-
ban Mária a következõt kérdezi Virágszombaton este: „Hús-
vét napján / mit fogsz tenni, Szent Fiam, mit / fogsz mûvel-
ni?” „Akkor, Anyám, / feltámadok, A mennyországban ural-
kodok.”

Ez legyen mindnyájunk beteljesült reménye.
Áldott ünnepeket:

Horváth János rk. plébános



2 0 1 8 .  M Á R C I U S 11

Üljünk örömmel és hittel teljes Feltámadás ünnepet!
  Krisztus az élet forrása, annyira, hogy Õ maga így nyi-

latkozik: Én vagyok az élet! Rögtön érezzük, hogy Õ más
értelemben használja az élet szót, mint ahogy mi szoktuk.
Az az élet, amit mi itt a földön annak nevezünk, akármi-
lyen viruló, erõteljes, vidám és szép: mégis nagyon rövid
lejáratú, jobb esetben 70-80 év. Sokan vannak, akiknek ennél
jóval kevesebb jutott a mi környezetünkben is! Vannak nö-
vények és állatok, amelyeknek az esetében a lét pár száz
esztendõ talán. De minden földi élet csak ideiglenes élet, a
halállal körülvett élet, tehát nagyon is kérdéses élet. Élet-e
egyáltalán? Hiszen minden pillanatban tehetetlenül és véd-
telenül áll a halállal szemben. Ennek az életnek a végsõ
valósága a halál!

  Egy letörött, elkorhadt faágon nem várhatunk új tavaszi
hajtást. Hiszen gyõzött felette a halál. Meghosszabbítani
egy haldokló életet még csak lehet, de ha egyszer bekövet-
kezett a halál, nagyon jól tudjuk, hogy nincs az a lángoló
szeretet, nincs az az orvosi tudomány, amely a kialudt éle-
tet újra lángra tudná lobbantani. A legforróbb szeretõ szív is
kénytelen beletörõdni abba, ha a halál elnyelte az életet,
ezen már változtatni nem lehet.

Húsvét reggelén mégis egy ilyen lehetetlen csoda tör-
tént: az emberiségnek egy letörött és elszáradt ágán új haj-
tás nõtt; közülünk valaki valóságosan meghalt, a halálból
valóban feltámadt. Akkor az egyszer, azon a nagypénteken
ott a golgotán olyan életet ragadott el a halál, ami erõsebb
volt még nála is, nem bírt vele, legyõzetett általa. Olyan
megdöbbentõ módon, de olyan igazán fejezi ki ezt egy hús-
véti ének: „Jézus ki a sírban valál, általad meghalt a halál,

az élet pedig feltámadott!” – ez a halált elnyelõ élet pedig:
a Krisztus!

  Egészen másképpen élet Õ, mint amit mi szoktunk élet-
nek nevezni. Olyan élet, amelyik már gyõzött minden olyan
veszedelem , bûn, kísértés, halál és kárhozat felett, ami a
mi életünket szakadatlanul fenyegeti. Olyan élet, amelyik
éppen azért nevezhetõ kizárólagosan és egyedül életnek,
mert nem fenyegeti minden pillanatban a halál, fölötte van
az elmúlás törvényének,- amelyik maga az örök élet.

  Amikor Pál azt írja a Filippi levélben: „Nekem az élet
Krisztus”, arról tesz bizonyságot, hogy kapott valamit ebbõl
az életbõl. Számára élni, most már nemcsak azt jelenti,
hogy lélegzik, mozog, beszél, cselekszik, gondolkodik, lé-
tezik -, hanem azt, hogy a Krisztusban él, a Krisztusból él,
belõle meríti mintegy forrásból mindig újra az életet. Tõle
kapja az életet, a Krisztus élete élteti, mozgatja, beszélteti,
gondolkodtatja, készteti a cselekvésre.

Krisztus személye maga a forrása az örök életnek, a ha-
lált elnyelõ életnek. Hit által. Benne való hit által lehet
meríteni belõle. Ne várjuk, hogy megértsük a feltámadás
titkát. Én sem értem, de még a szemtanúk sem fogták fel
annak idején, de tudom, hogy aki hisz Õbenne, annak örök
élete van. Hinni azt jelenti, hogy összekapcsolódom az Élet
forrásával, mindig újra meríteni ebbõl a forrásból! Krisztust,
Életet!

Így kívánok minden kedves olvasónak Áldott Húsvéti
Ünnepet!

Sipos Brigitta
református lelkész

„Anno...”
Ezt a fotót Turcsák Mária tanárnõ

juttatta el hozzánk. A kép a 7. b osz-
tálytól készült az 1973/74-es tanév-
ben.

Elsõ sor (balról): Vajda Márta,
Kereskényi Mária, Páll Tünde,
Turcsák Mária osztályfõnök, Jurecska
Mária, Domokos Mária, Kaliba Ma-
rianna

2. sor: Tóth György; Stekler István,
Szabó Sándor, Katona Gábor, Magyar
József, Páll Péter, Bíró Ferenc, Thamó
Béla

3. sor: Lipcsei Imre, Mészáros Vera,
Horváth István, Nyisztor Tibor, Lekli
András,

Hátsó sor: Matéz Ferenc, Graholy
Mihály, Bukta István, Papp Mária, Pe-
csenye Ottó, Domokos György
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Apostol koncert a Kállósemjénbõl elszármazottak
és a Kállósemjénben élõk találkozóján

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ezúton is nagy
tisztelettel és szeretettel meghívja a település lakosságát,
az immáron 3. alkalommal megrendezésre kerülõ
Kállósemjénbõl Elszármazottak és a Kállósemjénben élõk
Találkozójára.

A rendezvény ebben az évben június 23-án (szombaton)
kerül megrendezésre, s nem gyõzzük eléggé hangsúlyozni,
hogy ez a Találkozó valójában csak úgy nyer értelmet, ha
azon rész vesznek a kállósemjéni emberek is, hiszen akik
hazajönnek erre a rendezvényre, azért teszik, mert az itt-
hon maradottakkal szeretnének találkozni! Szeretnének egy
jót beszélgetni a volt osztálytársakkal, barátokkal, szom-
széd nénivel és bácsival, egykori tanáraikkal. Tegyük hát
számukra értékessé és tartalmassá ezt a napot, azzal, hogy
Önök, mint házigazdák, velünk együtt várják haza az or-
szág különbözõ részeire szakad, de szülõföldjükhöz még
mindig ragaszkodó kállósemjénieket.

Egyúttal kérjük a segítségüket abban is, hogy amennyi-
ben rokonaik, barátaik, szomszédjaik részt szeretnének venni
a találkozón, azok elérhetõségét (levelezési címét; e-mail
elérhetõségét, telefonszámát)a tervezhetõség miatt  lehetõ-
leg április 30-ig (hétfõig), de legkésõbb május 25-ig (pénte-
kig) juttassák el hozzánk.

Bejelentést tehetnek:
– a Polgármesteri Hivatalban: személyesen vagy telefo-

non (06/42-255-423)
– a Dr. Erdész Sándor Könyvtárban: személyesen vagy

telefonon (06/42-255-355) és
– Pappné Szegedi Angélánál a 06/20-297-1197-es tele-

fonszámon, vagy a pappne.angela@kallosemejn.hu e-mail
címen!

Rendezvény idõpontja: 2018. június 23. (szombat)
Helyszíne: Kállósemjéni Kállay-kúria (Kölcsey út 4. sz.)

Program tervezet:
– 10:00 órától: Vendégek fogadása a Multifunkcionális

Közösségi Épületben (volt Magtár) Regisztráció
– 11:00 órától: Hálaadó Szentmise a római katolikus temp-

lomban, történelmi egyházaink közremûködésével
– 12:00 órától: Átvonulás a rendezvény helyszínére a

Kállay-kúriába
– 12:30 órától: Kulturális mûsor helyi fellépõkkel
– 13:00 órától: Közös ebéd
– 14:00 órától: Szabadprogram

– séta a településen, és a kúria parkjában
– kiállítás megtekintése
– kötetlen beszélgetések

– 16:00 órától: Apostol koncert a zenepavilonnál
– 18:00 órakor: Rendezvényzárás

Adója 1 %-át felajánlhatja a:

– Kállósemjéni Polgárõr Egyesületnek:  adószáma:
18812851-1-15

– „Nõszirom„  Kállósemjéni Nõk Egyesületének:  adó-
száma: 18024894-1-15

– Kállósemjéni Óvodásokért Alapítványnak: adószáma:
18814406-1-15

– Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesületnek: adó-
száma: 18518588-1-15

Az egyesületek, alapítványok nevében, bizalmukat
elõre is köszönjük!

Pappné Szegedi Angéla
kult. ref.

Az adóbevallások idõszakát éljük, és mint tudjuk, a
személyi jövedelemadó 1+1%-át valamely egyház, illet-
ve egy civil szervezet részére saját belátásunk szerint,
szabadon felajánlhatjuk.  Kállósemjénben négy olyan szer-
vezet van, akik nagyon örülnének annak, ha számukra
tennék meg felajánlásaikat. Biztosan ismerik a mondást:
„Sok kicsi, sokra megy!” azaz bármennyire kevés összeg-
rõl is legyen szó, az kétségkívül minden egyesületnek
nagy segítséget jelent.

Amennyiben még nem rendelkezett adója 1 %-ról, kér-
jük, támogassa a kállósemjéni egyesületeket, amelyek
munkájukkal hozzájárulnak településünk életének gaz-
dagításához, és a biztonságos körülmények megteremté-
séhez. Hogy megkönnyítsük az Önök dolgát, „csokorba”
szedtük azokat az egyesületeket, akik a NAV honlapján
szereplõ adatok szerint 2018. évben jogosultak a SZJA
1%-ának gyûjtésére:

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
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Február 25.  – a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
„Az Országgyûlés 2000. június 16-án  hatályba lépett 

határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Ál-
dozatainak Emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a
napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát a
megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták,
majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától meg-
fosztott képviselõ  hozzávetõleg kilenc  évet töltött börtö-
nökben és munkatáborokban. Szabadon engedése után pár
évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

A politikus emblematikus letartóztatása az elsõ állomása
volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kom-
munista párt az ellenszegülõk kiiktatásával a totális egypárti
diktatúra kiépítése felé haladt. A kommunista diktatúrák
halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsü-
lik. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió fõt.
Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatá-
borban, vagy kegyetlen kivégzések során.

Jóval többre tehetõ azonban azok száma, akiket a dikta-

túra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorí-
tott. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoz-
tak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtön-
be zártak, akit csoport-, politikai-  vagy vallási hovatartozá-
sa miatt üldöztek; mindenki, akit megfosztottak a szabad
cselekvés és választás lehetõségétõl.” (forrás: http://
kommunizmusaldozatai.kormany.hu)

Ajánljuk figyelmükbe a következõ írást, amely Somos
Zsuzsanna Sára, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium 9. évfolyamos tanulójának tollából származik és
a kis ember tragédiájáról szól. Zsuzsa ezzel a novellával a
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár által kiírt pályázaton
különdíjban részesült. Ezúton is gratulálunk neki az elisme-
réshez, s büszkék vagyunk rá, hogy községünk szülötte ilyen
komoly gondolatokkal tudott emlékezni a Kommunizmus
Áldozataira.

– psza –

Ég a gyertya…  ég
A sötét szobát csak a halványan pislákoló gyertya fénye

világította meg. A világosság nem terjedt tovább a cseresznye-
fa asztalon illetve széken túlra, de így is többet engedett láttat-
ni, mint amennyit kellett volna. Tisztán látszott, ahogy az egy
héttel ezelõtti újság érintetlenül, vészjóslóan hevert a gyertya
elõtt. Senki nem nyúlt hozzá. Kintrõl is alig szûrõdött be némi
fény, pedig telihold volt, mégis felhõ takarta el a fényes koron-
got olyannyira, hogy ha nem hinnénk benne, még talán meg is
feledkeznénk létezésérõl. Én pedig csak a szobám küszöbén
álltam, fehér kötényruhámban, és bámultam a kísértetiesnek
ható helyiséget. Nem tudtam aludni, de nem ez volt az elsõ
alkalom. Hezitáltam, hogy lépjek-e elõrébb, vagy menjek
vissza gyáván a szobámba, mint annyiszor tettem. Például
tegnap, tegnapelõtt vagy azelõtt... Mindig azt tettem...

De most... Igen! Nem futok többet. Ellöktem magamat az
ajtófélfától, amihez eddig támaszkodtam, és kicsit kábán
lehuppantam a székbe, egyenesen a gyertya elé. Nem tõle
féltem, így nyugalommal néztem a táncoló lángot, ahogy
emésztette a gyertyát. Valószínûsítem, sötétbarna íriszeim-
ben jól tükrözõdhetett ez a „játék”, ezáltal megvilágítást
nyerhettek a szemem alatt húzódó, karikákba rendezõdött,
sötét árnyalatok, amelyek lassan már kontyba fogott hajam
színével vetekedettek. Hideg fuvallat surrant át a komor szo-
bán, és amint megérintett engem is, rögtön libabõrös let-
tem. Nyitva volt az ablak... Csak ültem tovább, és farkas-
szemet néztem a lánggal, miközben megdörzsöltem a karo-
mat. Ég a gyertya ég…, mint abban a régi gyerekdalban. De
kinek van most kedve énekelni? A jókedv és a boldogság
régen itt hagyott minket.

Végül mégis beleestem a nagy hibába. Tekintetem óvat-
lanul az újságkupacra tévedt.

1957. november 17. Újabb felkelõt sikerült letartóztatni a
hatóságoknak!

A felkelésben aktívan résztvevõ...
– Kata, vigyázz már! – mondta zsörtölõdve a magas, sö-

tétbarna hajú fiú, kit az éppen elguruló, piros alma hozott ki
nyugalmából. – Ha már leesik, esélytelen túladni rajta. Meg
fog barnulni az ütõdés helye.

– Talán menne, ha segítenél is Dávid! – néztem szúrósan
a jó kedélyû, sárfoltokkal tarkított barna inget, és sötétnad-
rágot viselõ bátyámra, aki a lovaskocsinak támaszkodva fi-
gyelte minden lépésemet.

– Már vittem három ládát.
– Csak?
– Miért? Te mennyit?
– Hé, elvtársak! Ne járjon a szátok, haladjatok!- kiabált ránk

Károly, a szõke, húsz év körüli fiú messzirõl visszafordulva.
A kora reggeli órákban köd ült az utakon, és a Tsz épületét

szinte ki se lehetett venni a nagy szürkeségbõl. A tegnapi esõ
rendesen megáztatta a földeket, így a sár csak úgy ragadt a
cipõnkre. Rajtunk kívül egyetlen egy lelket sem láttam se-
hol. Nyugalom volt. Túlzottan nagy csend, még a madarak is
elnémultak. Mindenki tudta, mi történt tavaly október hu-
szonharmadikán. Ez a csend még mindig a siratója...

– Jól van! Jól van! – emelte fel megadón a kezeit. – Csak
be ne pereljetek levegõvételért!

Levegõvételnek a pihenést hívta Dávid, valójában mun-
kakerülõt jelentett a mi nyelvünkön. A bátyám mindig is
ilyen „szókimondó” volt, és mindig tudta, hogy mosolyog-
tasson meg minket a nehéz idõkben is stílusával, de kéré-
sünkre inkább ezt a szót használta, mint a munkakerülõt.
Ami részben igaz is lehetett rá, hisz a házi munka alól nagy
mestersége volt kibújni. Így általában rám maradt a legtöbb
feladat... Még a végén tényleg valaki perbe fogja!
Komótosan odasétált, és felvette az elgurult, kissé már pisz-
kos almát. Megtörölte inge ujjában majd nyugodtan rátette
a kezemben tartott ládára. Én meg kérdõn felvontam a szem-
öldököm. Majd erre megcsóválta a fejét.

– Neked semmi nem elég. Kisujjamat adom, és a karom
kell – vette el kezembõl a ládát.

– Veletek aztán tényleg nehéz dolgozni – sóhajtotta Kár-
oly, aki most ért vissza két üres ládával.

Károly a szomszédunk volt, és elsõsorban remek barát. A
lovasszekér is az övé, de felajánlotta, hogy segít behozni
az almát, ha már egyszer oda kell adnunk, amiért kemé-
nyen dolgoztunk egész évben.



2 0 1 8 .  M Á R C I U S 15

– Viszem, viszem! Látod, már rohanok is, elvtárs! - kez-
dett futni a gyümölcsökkel.

Egy átlagosan komor reggel. Ennyinek indult. Nem több-
nek. Hordtuk a ládákat, ahogy az elõ volt írva. Elvtársnak
szólítottuk egymást, ahogy az elõ volt írva. Úgy vettük a
levegõt, ahogy az elõ volt írva... Mégsem az történt, ami
elõ volt írva.

A köd kezdett felszállni, és már jól láttuk messzirõl is a
pocsolyákat, mibe eddig sikeresen belegázoltunk, az útszé-
lén tornyosuló szomorú fûzek körvonalai is
kirajzolódtak és a lassan ébredõ környezet-
bõl is többet engedett látni. Távolból kocsi
zúgását véltem hallani, de nem tulajdonítot-
tam neki túlzottan nagy figyelmet. Fogtam
az üres ládát és igyekeztem vissza, mivel
ez volt nekem az utolsó adag. A kanyarból
azonban egy nagy, fekete autó kanyarodott
ki, és lámpái erõsen világítottak, pedig nem
volt sötét. Illetve... lassított is. Végül meg-
álltak a szekérnél, ahol éppen a bátyám hoz-
ta az utolsó ládát. Gyorsabban vettem a le-
vegõt, és szemeimet akaratlanul is nagyra
nyitottam, hogy jól látok-e, és nem csak a
fáradtság teszi ezt velem. Lépteimet meg-
szaporáztam.  Egyszer láttam már ilyen au-
tót... csak egyszer. De akkor láttam apát is
utoljára. Az ajtók kissé nyikorogva kinyíl-
tak, és két egyenruhás alak lépett ki. Dávid
is észrevette õket, hisz megállt, és feléjük
fordult. Láttam rajta, hogy ideges. Ledobtam
a faládát, és átgázoltam a sártócsákon nem törõdve azzal,
hogy a ruhámat bemocskolják a felcsapódó cseppek. Minél
hamarabb oda akartam érni hozzá. Láttam, hogy a két sötét
ruhás alak felé indul, majd mikor odaérnek, váltanak pár szót
vele. Már majdnem ott voltam, amikor szúrósan rám tekin-
tett, hogy oda ne merjek menni. Ellenkezni akartam. Odaro-
hanni, és nem engedni. Ezt azonban nem lehet. Elõ van írva…
Károly is megjelent mögöttem, és nagy tenyerét a vállamra
fektette sugallva, hogy nem lesz semmi probléma. Nagyot
nyeltem. Innen kellett végignéznem. Öt-hat méterrõl tõle.
Nem hallottam, mit mondanak, a fülemben a zúgás nem
hagyott alább, így még ha akartam volna hallgatózni az sem
sikerült volna. Körmeimet a tenyerembe vájtam, ahogy ököl-
be szorítottam a kezemet. Izmaim megfeszültek, minden por-
cikám azt súgta: szaladj oda, ne enged! De az ész…  az ke-
ményen ellentmondott. „Csak rosszabb lenne” – hitegetett.
A magasabbik alak fenyegetõn mutatott a bátyámra, aki csak
egyetlenegy szót szólt. A férfi megragadta a karját, én pedig
nem bírtam tovább, odaszaladtam, és megragadtam a másik
karját olyan szorosan, amennyire csak tõlem telt.

– Kata, – szólalt meg halkan – Engedj el!
– Nem! – és fejemet a karjába fúrtam.
– Kérlek! – hangja szokatlanul gyenge volt.

– Hogy hívják? – bökött felém az alacsonyabbik alak, de
még így is jóval magasabb volt nálam

– Vitéz Kata... a húgom, tizenhárom éves – sorolta az
adataimat Dávid.

– Amennyiben õ is... – folytatta volna a másik mély
basszus hangján.

– Iskolában volt – zárta le röviden. – A tanítónõ és az
osztálytársai is igazolják. Kata, kérlek, vedd át a ládát! Vidd
be helyettem! Könyörgöm... – szavai egyre lassúbak lettek,

és ahogy ezeket kimondta, a szemébe néz-
tem, és láttam, hogy sûrûn pislog.

A hangja továbbra is máshogy csengett.
Nem tudtam, mit akarnak tõle. Tavaly egész
októberben otthon feküdt betegen, nem is
mutatkozott sehol. Sehol... Nem értem. Vé-
gül ujjaim elgyengültek a szorításban, így
könnyen lefejtették az ingérõl. Kezembe
adta az utolsó ládát. Nyitni akartam a szá-
mat, olyan sok dolgot akartam mondani, de
mielõtt ez megtörtént volna, megragadták
a karját, és a kocsihoz tessékelték durván.

– Vigyázzatok magatokra!
– Dávid, miket beszélsz?
– Csak ígérd meg... – csuklott el a hangja
– Dávid!
– Ígérd meg, Kata! Ígérd meg, hogy…
Belökték az ajtón, és már nem hallot-

tam, mit akart. A motor zúgása vette át a
kiabálásunk helyét, és a fekete autó elin-
dult, meg sem fordult. A kocsi zaja pedig

egyre halkabb és halkabb lett, míg végül ismét csend ült a
vidékre. Ott álltam, és próbáltam felfogni mi történt. Itt
állt…  jöttek…  én ideszaladtam, és elvitték... Ujjaim eler-
nyedtek, a torkomban pedig óriási gombóc fojtogatott, egyre
homályosabb lett minden. Hangos puffanással ért földre a
láda, kiborult a sok piros alma a sárba. Már nem szólt rám
senki miatta.

...Vitéz Dávidtól nem kell tartani a lakosságnak. Már biztos
kezekben van.

Hazugság! Hazugság! Itt volt, itt feküdt betegen október
huszonharmadikán lázasan! Nem tett semmit. Igen, még
otthon is lusta volt…  kisepregetni! Nem, hogy felkelésben
részt venni! Miért? Nem õ nem lehet…  A könnyeim pata-
kokban folytak az arcomon és egyre több csepp landolt pa-
píron, elkenve az írást. Megszabadultunk a németektõl, nem?
Szabadoknak kéne lennünk, de csak hiszünk benne, és so-
sem látjuk, mint azt az ostoba holdat fent az égen. Emészt
minket a tûz, akárcsak a gyertyát. Élõsködik rajta, hogy õ
életben maradhasson, elpusztítja. Újabb hideg fuvallat sö-
pört végig a szobán, amitõl a láng megremeget. A szél nem
hagyott alább még erõsebben jött meglebbentve a helyiség
bordófüggönyeit, erre a zsarát oldalra borulván kihunyt. Már
csak az a kérdés, nekünk mikor jön ez a fuvallat.

Somos Zsuzsanna Sára a Megye-
házán vette át a díjat
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Tevékeny hétköznapok az Arany Alkony Nyugdíjas Klubban

Az egyesület életérõl való beszámolót egy 21017. évi
visszaemlékezéssel kezdem. A múlt év novemberében rit-
kaságszámba menõ, 3-as jubileumot ünnepeltünk a Rozsnyai

házaspárral kapcsolatban. Annus november 4-én töltötte be
a 75., Miklós november 11-én a 80. életévét, s ugyan csak
akkor volt 55 éve annak, hogy összeházasodtak.

A következõ sorokkal köszöntöttük Õket:

Éltessen az Isten Miklóskám sokáig, Annuskám tenéked szívbõl azt kívánom,
az emberi életkor határáig. legyél mindig boldog ezen a világon.
Sose legyen bánatod, soha semmi gondod, Sokáig gyönyörködjél szép unokáidban,
egészséggel áldva legyen mindig dolgod. sikeres életük alakulásában.
Mûveld a szõlõdet, legyen mindig borod. Segítsd a párodat a szõlõ munkában,
Ne érezd sohasem, hol tart már a korod. hogy sok szõlõ legyen majd a boros kádban.
Sok Örömöd teljen szép, kis családodban, Harmonikus élet, amit ti most éltek.
szívünkbõl kívánjuk neked ezt mindnyájan. Adjon a jó Isten mindent, amit kértek.

Ugyancsak az elmúlt évben, részt vettünk az elsõ kará-
csonyi vásáron, ahol megismertettük az érdeklõdõket a mé-
zeskalács készítés és sütés rejtelmeivel. Nagyon örültünk

neki, hogy ilyen nagy érdeklõdés övezte a tevékenységet,
úgy a gyermekek, mint a felnõttek körében. Az óvodásoktól
kezdve, még a fiúk is gyúrták, nyújtották, szaggatták a tész-
tát, ügyesen díszítették, majd megsütötték és elfogyasztot-
ták azt. Mi külön a klubban 850 db-ot sütöttünk, majd el-
ajándékoztuk.

A 2018-as évünk is igen aktívan kezdõdött.
Január 18-án (csütörtökön) „Gyökereink” címmel nyitot-

tunk helytörténeti kiállítást a Multifunkcionális Közösségi
Épületben (volt Magtár). A kiállítás egészen február 2-ig volt
megtekinthetõ. A több hetes gyûjtõmunka eredményeként a
régi falusi használati tárgyakat ismerhették meg a gyere-
kek, mint például a gerebent, bordát, zurbolót, guzsalyt,
rocskát, szilkét, csuprot és láthatták a dédanyáink által szõtt
és hímzett vásznakat. A tárgyak mellett jelenõs értéket kép-
viselõ dokumentum- és fényképarzenálra is sikerült szert
tenni. A fényképeket és dokumentumokat digitalizáltattuk,
így meg tudjuk õrizni hosszú idõn át az utókor számára is.

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat és megköszönni
azoknak a lakosoknak a segítségét, akik a gyûjtõmunka so-
rán személyes tárgyaikkal hozzájárultak a kiállítás létrejöt-
téhez.

A kiállítás megnyitóját színesítette az Igrice Néptánc-
együttes táncosainak és a Rózsafa Citerazenekar tagjai-
nak elõadása, valamint Somos Zsófia szavalata. Itt került
sor annak a rajzpályázatnak az eredményhirdetésére, ame-
lyet az általános iskolások körében hirdettünk meg, témá-
ja pedig: „Kállósemjén 50 év múlva” volt. A kórháztól a
repülõtérig terjedtek álmaik a településünk fejlõdése te-
kintetében.

 A díjkiosztón közremûködött Belicza László, települé-
sünk polgármestere, s ezúton is gratulálunk a nyerteseknek.



2 0 1 8 .  M Á R C I U S 17

Díjazottak:

1-2. osztály:
 1. Skarbik Dzsenifer
 2. Katona Roland
 3. Balogh Emese
Különdíj: Bistei László

3-4. osztály:
 1. Páll Csaba
 2. Papp Alexandra
 3. Udvari Péter
Különdíj: Páll Adél

5-6. osztály:
 1. Kovács Gréta
 2. Bibliák Evelin
 3. Zelenyák Bence
Különdíj: Papp András Bence

7-8. osztály:
 1. Homoki Réka
 2. Berki Viktória
 3. Sass Zoltán
Különdíj: Sitku Fanni

Február 3-án Biriben lépett fel a Népdalkörünk, ahol Far-
sangi bállal összekötött nyugdíjas találkozón vettünk részt.
Finom vacsorával vendégeltek meg bennünket, nagyon jól
éreztük magunkat.

Február 8-án az Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD elõdön-
tõjén voltunk Kálmánházán, ahol nagy sikerrel szerepeltünk,
meghívtak a Középdöntõre, mely áprilisban lesz Hévízen.

Nagyon jó ötletnek bizonyult a „Nemzedékek értéke-
Értékes nemzedékek” címû pályázat benyújtása, mellyel
1.500.000 Ft-ot nyertünk az Emberi Erõforrás Minisztériu-
mától. Ennek keretében több rendezvényünk is volt, az ál-
talános iskola tanulóinak részvételével. Igaz kétkedés is volt
bennünk, a gyermekek alkotta általános vélemény miatt,
hogy a mai ifjúságot nem érdekli semmi csak az okos tele-
fon, a NET világa. Hála Istennek rácáfoltak a gyerekek.

Február 23-án rendeztük meg a mesterségek fesztiválját,
ahol sokféle tevékenységet gyakorolhattak a gyerekek. Var-

rás, hímzés, kukoricamorzsolás, csutkából toronyépítés, csi-
gacsinálás, csõröge készítés, magválogatás, szövés volt a
kínálatban. Segítségünkre voltak a Nagykállói Népmûvé-
szeti Egyesület tagjai, akik a csuhézást, körmöcskézést, fa-
faragás és a gyöngyfûzés alapjait mutatták meg a gyerekek-
nek. A programban az iskola valamennyi tanulója részt vett.
Különösen nagy volt az érdeklõdés, az alsósok körében a

csigacsinálásra, a felsõs fiúkat pedig a fafaragás érdekelte a
leginkább. A fafaragó mester irányításával gyûrût faragtak,
s bizony nagyon szép darabok születtek. A legtöbb gyerek
2-3 mesterséggel is ismerkedett. A körmölésnél fonalból
karkötõt lehetett készíteni, volt, aki 3 db karkötõvel tért haza.
A végén csõrögével és ivólével kínáltuk a gyerekeket. Na-
gyon boldog vagyok, hogy a régi iskolámban ma is szép
számmal vannak szorgalmas, ügyes gyerekek, akik nem
csak az internet világát kedvelik. Méltó utódai a
kállósemjéni dolgos elõdeiknek. Gratulálok minden részt-
vevõnek, tanároknak akik ilyen fegyelmezett érdeklõdõ ta-
nulókat nevelnek. Külön köszönöm Papp János igazgató úr-
nak, hogy lehetõvé tette a gyerekek részvételét e rendezvé-
nyen.

S hogy egy kicsit elõre is tekintsünk: a nyugdíjas klub
2018  évben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, ame-
lyet  ehhez méltóan szeretnénk megünnepelni.

Kocsis Jánosné
Arany Alkony Nyugdíjas Klub

Könyvvásár a Dr. Erdész Sándor Könyvtárban
Könyvtárunkban folyamatosan gondozzuk a

könyvállományt. Új könyveket vásárolunk,
kivonjuk az elhasználódott, sérült
könyveket, kiselejtezzük azokat a
példányokat, amit már senki sem
vesz kézbe, mert elavult, vagy meg-
változott az olvasók érdeklõdése, vagy
esetleg több példány is van belõle.
Évente 400-500 db könyv beszerzésére
van lehetõségünk, ezért a helyhiány
miatt is szükség van a fölös  példányok
kivonására.

A könyvek egy részét adományként
szoktuk odaadni. Küldtünk már a romániai testvér váro-

sunk könyvtárába Avasújvárosba, a
Szakolyi Szociális Otthonba,
ebben az évben pedig a kárpát-
aljai gyerekeknek küldtünk pár
dobozzal, amit a római egyház

juttat majd el.
Az év elsõ két hónapja ezzel a

munkával telt, mintegy 2000 db köny-
vet vontunk ki az állományból, ami-
nek mintegy fele még használható

szakkönyv, mesekönyv vagy szakiro-
dalom.

Ezeket a könyveket 100Ft/db egységáron meg lehet
vásárolni a könyvtárban. Szeretettel várunk mindenkit!
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Egyesületi hírek
Egyesületünk 2018-ban is töretlen lendülettel fejlõdik

és széles szolgáltatási kínálattal áll a kállósemjéni gyer-
mekek szolgálatában.

Az idei évben folytatódnak nemzetközi projectjeink,
melynek keretében április 10-15 között Romániába,
Margina városba látogatunk diákjainkkal. Itt folytatjuk
természettudományos kísérleteinket és nemzetközi pro-
ject találkozót tartunk román, török, bolgár és lengyel
diákokkal.

2018 április 16-20 között szintén Romániában, Targu-
Jiu településen lesz egy nagyszabású rendezvény, ahol
török és francia diákokkal töltünk egy hetet a zaklatás
megelõzésének témakörével.

2018 május 15-20 között 10 török és 10 svéd diák ér-
kezik hozzánk robotikát tanulni.

A robotika témakörben olya annyira sikerült elmélyül-
nünk, hogy mostanra 2 felnõttképzési engedéllyel és 2X60

órás akkreditált pedagógusképzéssel is rendelkezünk.
Mostanra 4 hazai kezdõ és 1 haladó képzésen és 3 nem-
zetközi robotika képzésen vagyunk túl. nagyon jó érzés,
hogy török, bolgár, portugál, spanyol, litván, görög kol-
légák utaznak hozzánk robotprogramozást tanulni tõlünk.

Képzéseink már a nyárra is lefoglalásra kerültek hazai
és nemzetközi kollégák által. Idén nyáron elsõ alkalom-
mal kerül megrendezésre nemzetközi táblajáték képzé-
sünk is Budapesten.

A nemzetközi projecteket és képzéseket az
ERASMUS+ program támogatásával valósítjuk meg.

Hazai berkekben folytatódnak a tavaly év végi pályá-
zati tevékenységek. A Digitális Esély pályázat, melyet
az SAP Hungary Kft finanszíroz, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt nagyon sok lehetõséget kínál. Ennek keretében

10 hetedikes diák kezdte meg az ECDL felkészítést és az
elsõ vizsgán túl vannak.

Szintén az SAP Hungary Kft támogatásával 4 csapat
vesz részt a World Robot Olimpiád versenyen Tatabá-
nyán, 2 csapat a Magyar Ifjúsági Robotkupán és 2 csapat
a Hajdúböszörményi robotprogramozó versenyen.

A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával természet-
tudományos kísérleteket állítottunk össze diákjainknak,
ahol nagy Marianna budapesti kémiatanárnõ volt a segít-
ségünkre, mutatott érdekességeket.

Vendégünk volt Dr Tarján Péter egyetemi tanár, aki
lézerfénnyel mutatott be fizikai kísérleteket.

A MATEHETSZ-nek köszönhetõen ismét 4 diákunk ré-
szesült egyéni ösztöndíj támogatásban.

Orosz Réka 8. osztályos tanuló részt vett a Nemes Ti-
hamér Országos Informatika Versenyen, ahol elsõ helyen
jutott be az országos döntõbe. Izgatottan várjuk a döntõ
végeredményét és bízunk a dobogós helyben.

Lezajlott a Gó Országos Diákversenysorozat döntõje
Hejõkeresztúron, ahonnan ismét szép eredményekkel tér-

tünk haza. Aranyérmesek: Meszesán Noémi, Andicsku
Bence és Vécsei Anna. Ezüstérem: Egri Krisztina. Gratu-
lálunk minden résztvevõnek.

Az idén a Közösségi Tér Alapítványtól 2  000  000 Ft
támogatást nyertünk, mellyel a Nagykovácsihoz hasonló
Maker Space mûhelyt szeretnénk létrehozni 3D nyomta-
tóval, lézer gravírozóval, vágóplotterrel. Ezek tanári mód-
szertani ismereteinek lesajátítására Bécsbe utazunk egy
workshopra.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöne-
tet mondjak az önkormányzatnak, a szülõknek és min-
den támogatónknak a hathatós anyagi, szellemi és ter-
mészetbeni segítségért, mellyel hozzájárulnak egyesü-
letünk töretlen mûködéséhez.

Hejõkersztúri Gó Országos döntõ gyõztesei

Átvették a portugál pedagógusok a Lego robot képzés
végén az okleveleket
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„Jöjjön már a tavasz!”
Igaz, nem

volt hideg a
tél, de az óvodás

gyerekek már alig
várják a jó idõt, a ta-
vaszt. Hiába a cso-

portban a sok játék, a
rengeteg élmény, az

udvar adta lehetõségeket
nem pótolja semmi. Már alig várják a gyerekek, hogy a
szabadban játszhassanak, szaladgáljanak.  A friss levegõt
nem pótolja semmi, ami az egészséges fejlõdéshez nélkü-
lözhetetlen. Óvodánknak el kellett készítenie az egész-
ségfejlesztési programját.  Kettõ nagyon fontos feladatunk
van a programmal kapcsolatban : az egészséges étkezte-
tés és a sok mozgás.

Az egészségfejlesztési program az óvodás gyermekek
egészséges táplálkozási szokásainak megerõsítését és az óvo-
dai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja.

A helyes étkezési szokásokat kisgyermek korban kell
kialakítani épp úgy, mint az egészséges életmód egyéb
jellemzõit, összetevõit/pl. a mozgásigény kifejlesztését,az
alapvetõ személyi higiénés ismeretek elsajátítását és be-
gyakorlását./ A fejlõdés alapfeltételei között kiemelt je-
lentõségû a gyermek egészséges táplálása, mivel az óvo-
dás gyermek fejlõdésének egy olyan periódusában van,
melyre jellemzõ a nagyfokú és rendszeres fizikai aktivi-
tás, a szervezet gyors növekedése, ami ennek megfelelõ
tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak
anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrend-
összeállításon), óvónõi leleményességen (egészségpeda-
gógiai kulturáltságon) és a szülõk segítõ együttmûködé-
sén is múlik.

A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében na-
ponta az öt alapélelmiszer csoport mindegyik tagjából kell
fogyasztania. Az intézményünkben különösen odafigyelünk
a gyermekek egészséges étkeztetésére. A gyermekek gyak-
ran fogyasztanak tejtermékeket, és az idénynek megfelelõ
gyümölcsöt és zöldségeket.

Óvodánkban az étkezéseket kötött keretek között szer-
vezzük. Az intézményben tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyer-
mekek rendelkezésére. Az óvodai élelmezés nem tudja biz-
tosítani a gyermekek számára az egész napra szóló élelmi-
szerek szükségességét. Igyekszünk meggyõzni a szülõket,
hogy töröljék gyermekük étkezési szokásrendjébõl a túl cuk-
ros, sós, zsíros ételeket, a cukrozott szörpöket, kólaféléket,
a chipset, édességet.

 A fõzõkonyha más telephelyen, ( az iskola mellett ) üze-
mel, az intézményben 2 tálaló melegítõ konyha mûködik.
A fõzõkonyhával a változatos étrend érdekében a vezetõk
folyamatosan konzultálnak. Az élelmiszer-alapanyagainak
beszerzését az élelmezésvezetõ összehangolja a helyi
élelmiszeralapanyag-termeléssel és elõállítással. A táplá-

lékallergiás gyermek étele még nem teljesen  biztosított, de
a konyha már megkezdte a felkészülést az ilyen gyerekek
ellátására is (tanfolyam a szakácsoknak).

 A gyermekek étvágyát, eltérõ szokásait figyelembe
vesszük. Nem erõltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk
megszerettetni az új ízeket. A kiválasztó szervek megfe-
lelõ mûködése érdekében a gyermekeknek folyadékot ál-
landóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egy-
aránt.

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítá-
sa alkotja az óvodapedagógus egészségpedagógiai felada-
tát. Az étkezéshez való elõkészületben a gyermekek is ve-
gyenek részt - életkori fejlettségüknek megfelelõ szinten –,
és legyenek részesei étkezéskor az önkiszolgálásnak.

A mozgás élettanilag a kisgyermek alapvetõ életjelensé-
ge. A gyermek mozgásigénye folyamatos kielégítésre vár.

A változatos mozgáslehetõség biztosítása óvodásaink szá-
mára kiemelt feladatunk, ezért minden nap alkalmat terem-
tünk rá. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése
legnagyobb részt a játéktevékenység útján valósul meg. A
játék, a mozgás segíti a gyermeket önmaga és a környezõ
világ jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és
meghódításában. A felfrissítõ, edzõ mindennapi testnevelés
középpontjában is a sok mozgással járó játék áll. Emellett
korcsoportra szabott, testnevelési csoportos foglalkozást is
tartunk hetente, amelyen olyan elemi mozgásokat tanulnak
és gyakorolnak a gyermekek, amelyek sportági mozgások-
ból levezethetõk, de elemi jellegüknél fogva már elveszí-
tették sportági jellegüket.(mászás, járás, futás, ugrás, dobás,
elkapás).

A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól
szolgálják az udvari játékok és munkaeszközökkel való mun-
kálkodások. Ha az idõ engedi, sokat tartózkodunk a sza-
badban. Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás
egészíti ki a levegõzést. De nem csak ezért vágyunk ki az
udvarra ! Hanem azért, mert kint lenni jó !

Ficánka Egységes Óvoda – Bölcsõde és Konyha

Továbbra is várjuk az adó 1%-ából a  felaján-
lásokat az óvodai alapítvány részére. Célunk az
óvoda eszközeinek, fejlesztõ eszközeinek, já-
tékainak fejlesztése, bõvítése. Felajánlásokat a
következõ számlaszámon tehetik meg:

„A Kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány”

Adószám :   18814406 – 1 – 15
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Január 3 -án, a kellemesen eltöltött téli szünet után, meg-
kezdõdött a félévi hajrá iskolánkban.

Tanulóink nagy része arra törekedett, hogy a félévi ered-
ménye minél jobb legyen.

Január 26-án zárult le az elsõ féléves munka, a gyerekek
február 2-án vehették kezükbe értékelésüket.

Iskolai szinten: példás szorgalmú 97 fõ (a tanulók 46 %-
a) tavalyhoz képest 2 fõvel több

hanyag szorgalmú 11 fõ (a tanulók 5%-a) tavalyhoz ké-
pest 5 fõvel kevesebb.

Iskolai szinten: példás magatartású 136 fõ (tanulók 65 %-
a) tavalyhoz képest 19 fõvel több.

rossz magatartású 8 fõ (tanulók 4 %-a) tavalyhoz képest 1
fõvel több.

Az 1.-2. évfolyamokon a gyerekek tanulmányi elõmene-
telét szövegesen értékeltük:

Kiválóan teljesített 1.a osztályban 9 fõ, 2.a osztályban 7
fõ. Felzárkóztatásra szorul az 1.a-ban 1 fõ.

3.-4. évfolyamokon már érdemjeggyel értékeltünk:
Ezen évfolyamokon 10 tanuló ért el kitûnõ tanulmányi

eredményt, a 3.a osztályban 3 fõ, a 4.a osztályban 7fõ. 1 -
3 tantárgyból bukott a 3.a osztályban 1 fõ; a 4.a osztály-
ban 2 fõ.

Felsõ tagozaton 17 tanuló ért el kitûnõ tanulmányi ered-
ményt. Legtöbb a kitûnõk száma az 8.a osztályban 7 fõ.
Sajnos az 5-8.évfolyamban 8 tanuló nem teljesítette a félév
követelményeit.

Tantárgyi dicséretben 75 tanuló részesült. Alsó tagozaton
25 fõ, felsõ tagozaton 50 fõ. Legtöbben a 8.a osztályban 17
fõ. Legtöbb tantárgyi dicséretet kapott Orosz Réka 8.a osz-
tályos tanuló, 13 tantárgyból.

Nevelõtestületi dicséretet 8 tanuló érdemelt ki:
– Katona Vanda 5.b
– Kozma Kinga 5.b
– Fodor Hanna 6.a
– Orosz Réka 8.a
– Papp Marcel 8.a
– Prokob András Benedek 8.a
– Rozsnyai Luca 8.a
– Szabó Anikó 8.a

Minden végzõs diákunk jelentkezett középfokú intéz-
ménybe és nagy reményekkel várják felvételi eredményü-
ket. Ebben a tanévben 1 fõ nyújtott be pályázatot az Arany
János Tehetséggondozó Programba, aki felvételt nyert. Köz-
ponti írásbeli vizsgára 10 fõ jelentkezett.

A gyerekeken keresztül mindennapos a kapcsolatunk a
szülõkkel. Problémáikkal többen fordulnak az osztályfõnö-
kök, szaktanárok és az iskolavezetés felé. Rendszeresek a
szülõi értekezletek, fogadóórák, nyílt napok és a szülõi

munkaközösségi foglalkozások, melyek szintén az együtt-
mûködés jelei. A szülõk segítsége nélkül már elképzelhe-
tetlen a mikulás, a karácsonyi ünnepség, a farsang, a jóté-
konysági bál és a gyermeknap. Valamennyi rendezvény aktív
résztvevõi, segítségük nélkülözhetetlen. Munkájukat ezúton
is köszönjük.

A Dr. Erdész Sándor nagyközségi és iskolai könyvtár segít
tanulóinknak szabadidejük még- kulturáltabb, tartalmasabb
eltöltésében és a különbözõ versenyekre való felkészülés-
ben. Tanulóink szívesen vesznek részt a könyvtár által szer-
vezett rendezvényeken.

Versenyek:

Bolyai megyei matematika csapatverseny – Nyíregy-
háza

Egy nyolcadikos csapat vett részt a versenyen. Hetedik
helyezést értek el.

A csapattagok: Papp Marcell 8.a, Prokob András Benedek
8.a, Gyulai József 8.a, Pénzes Patrik

Felkészítõ tanáruk: Alvári Mihályné
BIG – TIPP megyei matematikaverseny – Nyírbátor
Elért eredményeink: 8. évfolyam:1. helyezés: Orosz Réka

8.a
Felkészítõ tanár: Alvári Mihályné
Zrínyi Ilona megyei Matematika versenyen a 6. és a 8.

évfolyamon tanulók gyerekek vettek részt. Eredmények:
Orosz Réka 8.a osztály 4. helyezés

Fodor Hanna 6.a osztály 8. helyezés, Prokob András Be-
nedek 13 helyezés

Felkészítõ tanár: Alvári Mihályné
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és

Szakgimnázium által szervezett megyei anyanyelvi verse-
nyen 10 tanulónk vett részt.

Eredmények: 3. helyezett:  Kovács Dominika 8.a osztály
A tanulót felkészítette: Lipcsey Attiláné
Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre 3 csapat nevezett.
Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny megyei fordulójá-

ra két tanulónk teljesítette a szintet, de sajnos õket nem
hívták be a versenyre.

Olvass többet! – nemzetközi szövegértési versenyen ta-
nulóink jól szerepeltek.

Tündérolvasók országos szövegértési versenyén a Dr.
Erdész Sándor Könyvtár támogatásával 3 csapatunk van túl
az 1. fordulón, s azóta a tanulók már újabb 2-2 regényt ol-
vasnak.

Farsangi mulatság
Február 2-án rendeztük meg a farsangot, mely ismét nagy-

szerû hangulatban telt el. A jelmezfelvonulás most is na-
gyon színvonalas volt. Sokan öltöztek csoportos jelmezbe,
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de láthattunk szép, igényes egyéni jelmezeseket is. Izgatot-
tan várták a tombolasorsolást is a gyerekek, melyen sokan
nyertek apróbb ajándékokat. Ezt követõen tánccal zártuk
zenés mulatságunkat.

Jótékonysági bál

Február 10-én került megrendezésre iskolánkban a jóté-
konysági bál, melyen ismét rendkívül nagy létszámmal vet-
tek részt. Vacsora elõtt a gyerekek produkcióit nézhették
meg a kedves vendégek, mely megalapozta a jó hangula-
tot. Operett válogatásokra táncoltak a 2.a osztály tanulói.
Mûsorunk folytatásaként az 5-6. osztályos tanulók  „A
bökönyi bálban…” címmel néptáncot mutattak be. Termé-
szetesen nem maradhatott el a csodálatos nyitótánc, a bécsi
keringõ, melyet a 8. osztályos tanulók adtak elõ. A bál be-
vételét ebben az évben a fõ épület elõtti terasz elkészítésé-
re szeretnénk fordítani.

Papp János intézményvezetõ Úr, az SZMK, valamint a
tantestület tagjai ezúton szeretnék megköszönni minden-
kinek aki részt vett a rendezvényen, munkájukkal, felaján-
lásukkal, támogatásukkal segítették a bál célját megvaló-
sítani.

Mi várható...

Március 15-ei ünnepi mûsorral készülnek az 5-6. évfolya-
mos tanulók, Orosz Istvánné tanárnõ irányításával, mely
március 14-én kerül megrendezésre.

A Kállay – napok rendezvénysorozatunk májusban lesz.
Többféle verseny áll még tanulóink elõtt, melyekre az

idén is szép számmal jelentkeztek és aktívan vesznek részt
diákjaink, mint minden évben. Nyitottak vagyunk a tanke-
rületben vagy azon túl is meghirdetett versenyeken megmé-
rettetni magunkat.

Jótékonysági bál
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Mi kerüljön az ünnepi asztalra
A húsvéti ételeink tekintetében, ha õszinték akarunk

lenni, nem nagy a változatosság. Ilyenkor a „hagyomá-
nyos menüsor” mellett egy- két jól bevált, a család tagjai
által igen kultivált étel kerül még az asztalra. Most egy
olyan receptet ajánlunk a figyelmükbe, amelyet 3 az 1-
ben jelzõvel is illethetnénk, hiszen a sonkát, a kalácsot és
a tojást ötvözi egy étellé! Ajánlunk még az ünnepi  asztal-
ra egy vendégváró sós és egy mennyei édes süteményt is.
Próbálják kis bátran, biztosan nem fognak csalódni a ven-
dégeik!

Kalács tésztába csomagolt kötözött
sonka fõtt tojással töltve

A húsvéti ünnepi asztal elmaradhatatlan kelléke a fõtt
sonka és a fõtt tojás. E kettõ kombinációjából és némi ka-
lácstésztából egy egészen különleges és ízletes ünnepi

menüt készíthetünk. Elõre megfõzzük a tojásokat (4 db, de
lehet több is, attól függ, hogy mekkora a kötözött sonkánk
mérete.), és a kötözött sonkát. A fõtt kötözött sonkát meg-
formáljuk, levágjuk a végeit. Egy nagyobb kés segítségével
alagutat vágunk a belsejébe, az így kapott részt eltávolít-
juk, ekkor, mint egy távcsõ, úgy néz ki a sonkánk. A fõtt
tojások végeit is levágjuk, hogy jobban illeszkedjenek majd
a sonka belsejében. Ezután a tojásokat szépen sorban be-
töltjük a sonkába. A levágott sonkát és tojást sem kell el-
dobnunk, felhasználhatjuk saláta készítéséhez. A tojással
betöltött sonkát félre tesszük. A kalácstészta következik.

Kalácstészta hozzávalói:
– 0,5 kg liszt
– 1 cs. friss élesztõ
– 2 dl tej
– 5 ek. cukor
– 3 tojás
– 1 csipet só
– 17,5 dkg margarin

Elkészítése: A tésztához az élesztõt megfuttatom, majd
a liszthez és a többi hozzávalóhoz adom. Összegyúrom és
hagyom pihenni.

A gyúródeszkát liszttel megszórjuk, a megkelt kalácstész-
tát egyenletesen elnyújtjuk, akkorára, hogy a sonka belefér-
jen. Ha jól dolgoztunk a tésztánk szép kerek lett. A széleit
levágjuk, hogy téglalap alakú formát kapjunk. A sonkát be-
lecsavarjuk a tésztába, a két végét lezárjuk. A tepsi alját
olajjal kikenjük, a sonkát belehelyezzük, a maradék tésztá-
ból fonott díszt készítünk, a sonkára tesszük, majd az egé-
szet bekenjük tojássárgájával. A fonat és sonkán lévõ tészta
közé is kenünk tojást, hogy jobban oda tapadjon. Ezután
betesszük a sütõbe, és készre sütjük. Tálaláskor felszeletel-
jük. Jó étvágyat kívánunk!

Forrás: http://www.torzsasztal.com

Sajtos stangli recept

Hozzávalók a tésztához:
– 40 dkg liszt
– 25 dkg margarin
– 2 dkg élesztõ
– 0,5 dl tej
– 1 tojássárgája
– 2 kk só
– 2 ek tejföl
– reszelt sajt tetszés szerint
– 1 tk kakukkfû
– 1 tk oregánó
– 1 tk bazsalikom

Tetejére:
– tojásfehérje
– reszelt sajt
– szezámmag, mogyoró, mák, … stb.

Elkészítése:
Az élesztõt a langyos tejben felfuttatjuk.
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, majd összegyúrjuk

a többi hozzávalóval. Meleg helyre tesszük, hogy duplájára
keljen.

A tésztát kinyújtjuk vékonyra, megszórjuk reszelt sajttal,
összehajtogatjuk, majd újrakelesztjük.
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A tésztát újra kinyújtjuk kb 0,5 cm vastagra, megkenjük
tojásfehérjével, majd ízlés szerint sajttal, magvakkal szór-
juk meg.

Derelyevágóval vékony rudakat szeletelünk belõle, sütõ-
papírral borított tepsibe tesszük és 180 °C-ra elõmelegített
sütõben 15 perc alatt aranybarnára sütjük.

Forrás: https://tunderkertkincsei.wordpress.com

Nutellás sajttorta recept

Hozzávalók:
A torta alapja:
– 25 dkg darált keksz
– 20 dkg margarin
A krém:
– 40 dkg mascarpone vagy más natúr krémsajt
– 4 dl tejszín
– 8 dkg cukor
– 20 dkg nutella
– 3 dkg zselatin por
A tetejére:
– 5 dkg mogyoró

Elkészítése:
A mogyorót szárazom megpirítjuk, majd apróra vágjuk.
A margarint felolvasztjuk, összekeverjük a darált keksszel,

majd a tortaforma /25cm/ aljára nyomkodjuk

Egy tálban géppel vagy kézi habverõvel kikeverjük a
krémsajtot, tejszínt, cukrot, nutellát és a kevés vízben felol-
dott zselatint.

Az egészet a tortaformába töltjük, elsimítjuk, és a hûtõbe
tesszük 1-2 órára.

A tortánkat kivesszük a hûtõbõl és megszórjuk az apróra
vágott mogyoróval.

Én csak másnap szeleteltem, hagytam megdermedni.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Forrás: https://jozsikonyhaja.

Húsvéti töltött pulykamell

Ez a tekercs egy kiváló, laktató húsvéti különlegesség!
Elkészítése gyors, egyszerû, a végeredmény pedig ízletes,
látványos, és nagyon húsvéti!

Hozzávalók (6 adag)
A töltött pulykamellhez
– 60 dkg pulykamellfilé
A töltelékhez
– 4 evõkanál étolaj
– 1 nagy fej vöröshagyma
– 20 dkg sonka (füstölt)
– 50 ml víz
– 2 db tojás (keményre fõzött)
– 1 db tojás (közepes, “M”-es méretû)
– 2 dkg torma
– só
– feketebors (õrölt)
A panírozáshoz: búzaliszt; tojás; zsemlemorzsa
A körethez: hasábburgonya;saláta

Elkészítés (80 perc):

A vöröshagymát megtisztítjuk, és finomra aprítjuk.
Finomra aprítjuk a füstölt sonkát is.
A felaprított sonkát, és a vöröshagymát forró olajra tesszük.

2-3 perc pirítás után vízzel felöntjük, és addig pároljuk –
állandó kevergetés mellett –, míg a víz el nem fõ a húsról.
Ezután le is vehetjük a tûzhelyrõl.

Egy külön tálban a nyers tojásra reszeljük a keményre fõtt
tojásokat. Egy villával jól összekeverjük.

A tojásos keveréket a húsos töltelékhez adjuk. Hozzáad-
juk a tormát is, végül ízlésünk szerint sózzuk, borsozzuk,
alaposan összekeverjük a tölteléket.

A pulykamelleket megmossuk, megtisztítjuk, bevágjuk,
és kiklopfoljuk akkorára, hogy meg tudjuk tölteni.

A kiklopfolt húsokat megtöltjük, feltekerjük, fogpiszká-
lókkal rögzítjük. A tekercseket panírozzuk. (Lisztben, majd
egész tojásban, és zsemlemorzsában.)

Végül bõ olajban közepes hõfokon – elõmelegített olaj-
ban – kisütjük a tekercseket, míg aranybarnák nem lesznek.

A kisült tekercsekbõl kihúzzuk a fogpiszkálókat, hasáb-
burgonyával, salátával tálaljuk.
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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 – Címlapfotó: Kohut Árpád

Gólya hozta

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Az anyakönyvi híreket Pappné Dzsunyák Beatrix állította össze.

E l h a l á l o z t a k

Rézmûves Renátó Rikárdó
Milák Márk

Szilágyi Jázmin Sanel
Bencsik Hajnalka

Hamza Ferencné (Agócs Ilona)
Vámos János András
Tóth Györgyné (Pisák Mária)
Bencsik István
Kokas János
Kuruc István
Papp Gábor
Orbán Györgyné (Sitku Erzsébet)

Katona Sándor
Fábián Józsefné (Vass Ilona)
Bota Jánosné (Falcsik Mária)
Opre Andrásné (Tálas Erzsébet)
Toldi György
Lipcsei János
Gurzó Mihályné (Szûcs Erzsébet)

Tóth Yvett – Vondorkovics György

Balázs Márk

Blanár Effi

Cseresznye
László

Komonyi Lili

Lakatos
Delani
Szofi

Oláh Zétény

A 2017/18-as bajnoki évad õszi forduló-
iban, egyesületünk felnõtt nõi, ifjúsági nõi,
U12 fiú és U11 lány vonalon képviseltette
magát. Mind a négy csapatunk hol több, hol
kevesebb sikerrel szerepeltek, de minden
esetben tisztességes helytállásról tettek ta-
núbizonyságot, nõi csapatunk olyannyira,
hogy évvégén a tabella 6. helyén végzett, a
11 csapatos mezõnyben.

Januárban nagy elõkészületek mellett meg-
kezdte felkészülését felnõtt férfi csapatunk is,
Pálfi József edzõ irányításával, aki egyben játé-
kosként is pályára lép. Március elsõ hétvégé-
jén mindjárt két találkozót is maguk mögött
tudhattak. A csapat fõ feladata jelen pillanat-
ban a tanulás, a csapatépítés, és minél több
szereplés, hogy a szeptemberben kezdõdõ
megyei bajnokságban, már egy összeková-
csolódott csapatként lépjenek pályára.

Nyírbogáton, Sütõ Katalin tanárnõ 11 fõ
kislánnyal megkezdte felkészülését, az U9-
es korosztályban, és a hétvégén õk is leját-
szották elsõ két mérkõzésüket.

Sajnos, Kállósemjénben fiúvonalon ezt nem
sikerült megvalósítanunk, nagy bánatunkra!

Újra felhívnánk a szülõk és gyerekek fi-
gyelmét, hogy várunk mindenkit, aki kézi-
labdázni szeretne, folyamatosan lehet csa-
patainkba jelentkezni.

Bízunk benne, hogy a következõ évad-
ban már több gyerek csatlakozik hozzánk.

Kézilabda

Állnak balról jobbra:
Hamza Tamás, Papp Csaba,

Hornyák József, Nyeste Dániel, Koz-
ma János, Varga István, Magyar Zol-
tán, Miron Krisztián, Fábián László,
Szegedi Gábor, Tóth Norbert, Papp
János.

Guggolnak balról jobbra:
Pálfi József, Gyurecska Tamás,

Kóth Ádám, Gyulai Ferenc, Belicza
Mihály, Lipcsei Gergõ, Bíró Bálint,
Ancsák Tibor, Vizi Gábor.

Csapataink idõpontjai:

Megye nõi

03.18. Kállósemjén – Fehérgyarmat
03. 22.Nyíregyháza – Kállósemjén
03. 31.Kisvárda – Kállósemjén
04. 22.Kállósemjén – Tiszaújváros
04. 29.Kállósemjén – Balkány
05. 12.Csenger- Kállósemjén
05. 20.Kállósemjén – VKK Nyírbátor
05. 25.Ibrány – Kállósemjén

Megye Férfi

03. 16.Kállósemjén – Sárospatak
04. 08.Ópályi – Kállósemjén
04. 15.Mátészalka – Kállósemjén
05. 11.Kállósemjén – Nyíregyháza

Nõi ifjúsági

03. 22.Kállósemjén – Balkány
04. 04.Mátészalka – Kállósemjén
04. 11.Fehérgyarmat – Kállósemjén
04. 19.Kállósemjén – VKK Nyírbátor
05. 03.Kállósemjén – Ibrány
05. 10.Mátészalka – Kállósemjén

U12 fiú

04. 15.Fehérgyarmat
06. 02.Nyíregyháza

U11 lány

04. 14.Nyírbátor

Hiányoznak: Hornyák Dávid, Tündik Balázs, Tündik János.

Bencsik
Sándor


