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Szalad az idô. Nemrég még fog-
csikorgató volt a hideg, és mér-
gelôdtünk az üresedô fáskamra
miatt. De a tél után jön a tavasz, a
kikelet idôszaka, amikor újra
megszépül körülöttünk a táj, és
ezzel együtt reménység költözik
a szívünkbe. Maga módján min-
den évszaknak megvannak a maga
szépségei, örömei és gondjai.

Még ugyan „rúgott” egyet a tél,
de reméljük, ez volt az utolsó dobá-
sa. Örüljünk annak, hogy megéltük

ezt az új tavaszt. Az idei tavaszt, ami
talán szebb lesz, mint az eddigiek,
több örömet hoz számunkra, csalá-
dunk és községünk számára. Nem-
sokára szemmel látható változások
tanúi lehetünk, hiszen számos nagy
beruházás veszi kezdetét a települé-
sen, amely jelentôsen megváltoztat-
ja majd az itt élô emberek életét.

Áldott húsvéti ünnepeket!
Hamarosan elkészül az új piac, nagy
erôvel dolgoznak már a volt mozi
épületén is, amelyben a Közbizton-
sági Központ kap helyet és megkez-
dôdtek a munkálatok a volt Kastély-
kerti Óvodánál is, ahová a Gondo-
zási Központ költözik majd. Ezzel
párhuzamosan rövidesen elkezdô-
dik a Kastély és a park rekonstruk-
ciója is. Mindeközben szépül a Fecs-
kelak, és a Szabadság tér is a felújí-
tott 1848-as Emlékmûvel, hamaro-
san elnyeri végleges formáját.

Épülünk és szépülünk, de akad
még tennivaló bôven.

Merítsünk eh-
hez erôt az ünnep
üzenetébôl. A fel-
támadás, a min-
denkori újrakez-
dés lehetôsége
adjon számunkra
kitartást az életre,
egymás elviselé-
sére, segítésére,
közös célok
megfogalmazá-
sára, megvalósí-
tására és az
összetartásra. Bi-
zakodjuk benne,
hogy a település
ahol élünk egy-

szer olyanná válik, amelyben egyre
inkább szeretünk otthon lenni.

Ezen gondolatok jegyében kívá-
nunk a település valamennyi lakó-
jának Istentôl megáldott húsvéti ün-
nepeket!

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselô-testülete

Sík Sándor

Keresztút
– IV. Stáció (részlet)

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.

Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.

Most elôször roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.

Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.

Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szûzmária szembe.

A szemébôl mennyek mosolyognak,
De szívében hét tôre pokolnak.

Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát,

Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
Aki az ô testébôl testedzett.

Kis Betlehem boldog éjjelében
Ô ringatta ámuló ölében,

Ô mosott rá, fôzött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor virrasztott!
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Nevet kapott a Könyvtár és a Közösségi Ház

Hírek címszavakban

Az elmúlt év decemberében tartották a Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár névadó ünnepségét, így az hivata-
losan Dr. Erdész Sándor Könyvtár lett. Ezzel egy idô-
ben az intézmény Közösségi Ház része, Pál Gyula
kállósemjéni születésû festômûvész nevét vette fel.

Az ünnepséget követôen a Kállay Miklós Általános
Iskolában Berecz András mesemondó élvezetes elôadá-
sát hallgathatták meg az érdeklôdôk.

Elkészült a Könyvtár infrastrukturális fejlesztése

Közel 8 millió fo-
rintos pályázati
összegbôl készült el
a könyvtár infrast-
rukturális fejleszté-
se, amely a számító-
gépes rendszer tel-
jes cseréjét, és egyéb
modern kiegészítô
eszközök (színes
fénymásoló; plotter)
beszerzését foglalta

magába. A fejlesztés már nagyon idôszerû volt, hiszen
az elavult gépeket szinte napi szinten javítani kellett.

Karácsonyi ünnepség a római katolikus templomban

D e c e m b e r
22-én, a „Nô-
szirom” Egye-
sület az adven-
ti gyertyagyúj-
tások lezárása-
ként, nagysza-
bású karácso-
nyi ünnepséget
szervezett a ró-
mai katolikus
templomba. Itt
mutatkozott be
az egyesület
énekkara is, és nagyon örültek annak, hogy olyan so-
kan meghallgatták mûsorukat. Köszönik a mûsorban sze-
replô a gyerekeknek a közremûködését, akik elôadá-
sukkal emelték a rendezvény színvonalát.

Ebben az évben
újra megrendez-
zük a Semjéni Ifjú-
sági Napot, amely-
re még gazdagabb
program kínálattal
várjuk a fiatalokat.

A Nôszirom Egye-
sület, idén már 5. al-
kalommal fogja meg-
szervezni a kispályás
labdarúgó tornát.

Új programként ke-
rül megrendezésre a
„Májusfa kitáncolás”
avagy Nyárköszöntô

táncház, amelyre ugyan csak minden érdeklôdôt szere-
tettel várunk.

Minden olyan eseményrôl, amely a közeljövôben
kerül megrendezésre, plakátok útján és a közösségi ol-
dalakon is tájékoztatjuk az érdeklôdôket. Kérjük a la-
kosságot, hogy figyeljék a település hirdetôit, valamint
a nagyközség honlapját (www.kallosemjen.hu), ahol bô-
vebben informálódhatnak egy-egy programról.

A névadók – Pál Gyula és Dr. Erdész Sándor – hoz-
zátartozói

Orosi Attila elsôként használhat-
ta az új számítógépeket

A barantások megmutatták, hogy
kell használni az íjakat

A Nôszirom Egyesület énekkara a
karácsonyi ünnepségen

A Tóth -Team a gyôztesek esé-
lyével léphetett pályára

Már elkezdôdött a
Szabdság tér és az
1848-as Emlékmû
felújítása. Ha
elkészül új szín-
foltja lesz a telepü-
lésnek.
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Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
A 2013. március 13-án tartott tes-

tületi ülésen Kállósemjén Nagyköz-
ség Önkormányzatának Képviselô-
testülete egyhangúan elfogadta a
2013. évi költségvetését.

A 2012. évi CCIV. törvény, vala-
mint az ország gazdasági újjászer-
vezésének folyamatára vonatkozó
jogszabályok 2013. évtôl teljesen
megváltoztatták az önkormányzati
finanszírozás, így a költségvetés ter-
vezésének  rendszerét is.

2013. évtôl feladatalapú finanszí-
rozás alapján kerül az állami támo-
gatás meghatározásra, ennek össze-
ge 162.288 e Ft.

A gépjármûadó  mely központi
adó  40 %-a marad az önkormány-
zatoknál, a 60 %-a központi bevé-
tellé válik.

A kommunális adó és az iparûzé-
si adó mértéke nem változott.

Az adóbevétel 2013. évben
37.013 e Ft.

A „Kállay Miklós” Általános Is-
kola mûködtetése és fenntartása át-
került 2013. január 1. napjától a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz, így már az önkor-
mányzat költségvetésében nem sze-
repel.

Az iskola épületében lévô kony-
ha önkormányzati mûködtetésben
maradt, így át kellett alakítanunk a
számlázás és a térítési díj beszedé-
sének rendszerét is, amely az isko-
lás gyermekek és felnôttek tekinte-
tében átkerült a Polgármesteri Hiva-
talba.

A Polgármesteri Hivatal az Óvo-
da, a Könyvtár, a Védônôi Szolgálat
a közmûvelôdési tevékenység, mint
intézmények biztonságos mûködte-
tését a Képviselô-testület igyekezett
a lehetôségeihez mérten maximáli-
san biztosítani.

A településüzemeltetéssel, a tele-
pülés mûködésével kapcsolatos fel-
adatait (községgazdálkodás, közvi-
lágítás, temetô fenntartás, zöldterü-
let kezelés, vízkezelés, út- híd fenn-
tartás) költsége megtervezésre került
a költségvetésben.

2013. évben a Start mintaprogram
pályázat keretében három területen
a mezôgazdasági program, a téli és

A Képviselô-testület elfogadta a 2013. évi költségvetését!
értékteremtô program, és a belvíz-
elvezetés program  keretében 139 fô
kerül foglalkoztatásra, melynek fi-
nanszírozása a Magyar Államkincs-
táron keresztül történik. Erre bizto-
sított éves keret 136.276 eFt. Ezen
összeg a 2013. évi költségvetésben
nem szerepel, mivel ennek összege
folyamatosan érkezik és pótelôi-
rányzatként kerül felvezetésre.

A 2013. évi tervezést jelentôsen
befolyásolta az a tény is, hogy Ön-
kormányzatunknak a hitelkonszoli-
dációs eljárás keretében  az egyes
fejlesztésekhez felvett hitelek tekin-
tetében  39.214.047 Ft összeget ki-
egyenlített a Belügyminisztérium.
2012. december 27. napján a ban-
kok felé így a hitel törlesztéssel  nem
kellett számolnunk.

Változásként jelentkezett az is,
hogy 2013. január 1. napjától a Já-
rási Hivatalok létrejöttével a gyám-
ügyi és szociális hatáskörök átkerül-
tek járási hatáskörbe.  Az ügyekhez
kapcsolódó segélyek összege (ápo-
lási díj, idôskorúak járadéka) nem
jelenik meg a költségvetésben. A
hatáskör átkerülésével 2 személy
került át a Járási Hivatalhoz, vala-
mint 1 üres álláshely nyugdíjazás
következtében.

A fejlesztések tekintetében, melyet
az alábbi táblázat tartalmaz, csak az
önkormányzati saját erô szerepel a
2013. évi költségvetésben, mivel a
beruházás folyamán megkapott Eu-
rópai Uniós, vagy hazai támogatás
csak a lehívását követôen kerül be a
költségvetésbe.

A fenti beruházásokon kívül to-
vább folytatódik a volt kastélykerti
óvoda, és mûhely átalakítása, és a
kistérségi pályázat keretében a meg-

újult és átalakított épületbe kerül el-
helyezésre a Gondozási Központ
intézmény. Ennek a beruházásnak az
összege közel 50 millió Ft.

Az Önkormányzat költségvetés-
ének fôbb tételeit a mellékelt táblá-
zat mutatja.

A szervezetek támogatásaként 1
millió Ft került betervezésre, mely
csak a pályázati önerôhöz nyújt se-
gítséget.

A 2013. évi költségvetés fô szá-
mai:

– Bevétel 324.022 eFt.
– Kiadás 324.022 eFt.
2013. évtôl nem tervezhetô forrás-

hiány. A 2012. évi számokhoz vi-
szonyítottan jelentôs nagyságrendû
az eltérés, de az elôzôekben szere-
peltetett (közmunkás költség, beru-
házások, támogatási költsége, isko-
lafinanszírozás változás) okozta ezt
az eltérés.

Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
A fenti feladatok megvalósítása, az

intézmények mûködtetése, a közmun-
kás foglalkoztatás, a beruházások bo-
nyolítása jelentôs feladatot és munka-
terhet jelent a Képviselô-testület vala-
mint a hivatal dolgozói számára. A
meglévô nehéz gazdasági helyzet-
ben is törekszünk arra, hogy az in-
tézmények a település biztonságos
mûködési feltételeit megteremtsük,
takarékos gazdálkodással az önkor-
mányzat mûködését biztosítsuk.

Az elnyert pályázatokat, a beru-
házásokat megvalósítsuk, ezzel
szebbé, élhetôbbé tegyük a telepü-
lésünket, az egyes intézményeknek,

szervezeteknek a
mai igényeknek
megfelelô helyet
biztosítsuk. Az
elôttünk álló leg-
fontosabb felada-
tunk új munkahe-
lyek teremtése!

Mindezek meg-
valósításához ké-
rem a lakosok
megértését, és tá-
mogatását, hiszen

ezek a településünk fejlôdését szol-
gálják.

Tisztelettel:
Belicza László polgármester
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„Anno...”

Ezt a képet a Kállay gyûjte-
ménybôl juttatták el szer-
kesztôségünkbe, amelyen
kállósemjéni emberek egy
csoportja látható.

Erre a képre a római templom sekrestyéjének falán figyeltem fel. A
fotó számításaim szerint- az 1986-ban elsôáldozókat örökítette meg.

A 2. képen Nagy Ferenc és felesége Mes-
ter Mária, valamint 4 gyermekük: (bal-
ról): Nagy Sándor, Nagy Ágnes, Nagy
Mária (Sebôk Istvánné) és Nagy Ferenc
látható. A fotót Nagy Ferencné (Bota Il-
dikó) juttatta el hozzánk.

Elsô sor (balról): Gaáll László, Tóth János, Czill Ilona; Dósa Beáta,
Dósa Tünde, Soltész János, Szûcs Ágnes
Második sor: Bukta József, Winkler Róbert, Varga Róbert, Oszlánszki
József, Garai Gabriella
Harmadik sor: Kovács Zsuzsanna, Harsányi Szilvia, Kígyósi Mari-
ann és az örökemlékû Felföldi János atya

Továbbra is várjuk
azokat a képeket,

amelyet megosztanának
olvasóinkkal!

Már elkezdôdött a fólisátrak elôkészítése a magvetéshez

2013. március 1. napján Kálló-
semjénben elindultak  a startmunka
programok. Önkormányzatunk há-
rom programra pályázott: mezôgaz-
dasági program, belvízelvezetô
program és téli és értékteremtô prog-
ram. A három programban összesen
139 fô került felvételre.

Startmunka
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Legnagyobb ünnepünk a II. szá-
zadban fejlôdött ki mint a megvál-
tás egészének, Jézus Krisztus halá-
lának és feltámadásának évenkénti
ünnepe. Ez azonban a IV. század-
ban feldarabolódott, fôleg akkor,
amikor szent Cirill jeruzsálemi püs-
pök idejében külön-külön napokat
kezdtek szentelni a Krisztus kín-
szenvedése egyes eseményeirôl való
megemlékezéseknek azokon a he-
lyeken, ahol azok megtörténtek. Így
pl. pálmavasárnap Jézus Jeruzsálem-
be való bevonulását ünnepelték,
nagycsütörtökön az utolsó vacsorát,
nagypénteken a kínszenvedést és
kereszthalált, nagyszombaton a
sirbatételt és elnyugvást, húsvétva-
sárnap pedig a feltámadást. E felap-
rózódás következtében húsvét tartal-
ma leszûkült a feltámadásra,így az
ünnep elvesztette egyetemesen átfo-
gó központi jellegét. A hívô könnyen
azt hihette, hogy a megváltást ré-
szekre darabolva ünnepeljük. A
megváltást mindig egyben,teljes
egészében ünnepeljük, és húsvét ép-
pen ennek összefog-
lalója és kifejezôje.

A II. vatikáni zsinat
liturgikus reformja a
megváltás egészét lát-
ja a húsvétban. A li-
turgikus konstitúció
102. pontja kimond-
ja, hogy a húsvét az
Üdvözítô kínszenve-
désének és feltáma-
dásának évenkénti
emléknapja, s ezért
tényleg az „ünnepek
ünnepe”. A középkor
elejéig egy héten át,
vasárnaptól vasárna-
pig tartották. A késôb-
bi zsinatok 4, majd 3
napban állapították
meg a húsvét ünnep-
lését. XIV. Kelemen
pápa Mária Terézia
kérésére a húsvétot
kétnapos ünneppé

Az újszövetségi pászka: Húsvét
változtatta. 1911-ben X. Pius pápa
egynapos ünnep lett,mert a húsvét-
hétfô nem volt egyházilag parancsolt
ünnep,amelyet a polgári életben
mégis megtartottak.325-ben a niceai
egyetemes zsinat úgy döntött, hogy
húsvét évenkénti ünnepe, igazodva
az ószövetségi pászka idejéhez,a ta-
vaszi napéjegyelôséget, március 21-
ét követô holdtölte utáni elsô vasár-
nap legyen. A húsvét mozgó ünnep
lett, amely március 22. és április 25.
közé eshet. Ebbôl még az is követ-
kezik, hogy a nagyböjti idôszak és
áldozócsütörtök, valamint pünkösd
ünnepének dátuma sem állandó.
Azóta felmerült a gondolat,hogy jó
lenne húsvét mozgó ünnepnapját
rögzíteni, de nem történt határozott
lépés ebben az irányban sem a ke-
reszténységen belül. A húsvét szó a
húshagyó ellentéte nyelvünkben,
azaz a nagyböjt után való elsô hús-
evésre utal, és délszláv eredetû. Föl-
dünk lakosságának 31,5%-a készül
az Ünnepek Ünnepére. Saját hagyo-
mányainknak és ôseink szent hité-

nek megfelelôen a buzgó elôkészü-
let után a hit évében legyen méltó
az örvendezésünk az Ünnepek Ün-
nepének! (H. J.)

A hit évében készült a képen lát-
ható vándorkereszt, amely az egy-
házmegye minden plébániáján egy
hetet tartózkodik majd. Templo-
munkban május 19. és 26. között
reggeltôl este 6 óráig látogathatjuk
meg a vándorkeresztet és imádkoz-
hatunk elôtte egyénileg, illetve reg-
gel és este közösen egy-egy órát. A
kereszt már itt lesz pünkösdkor, az
elsôáldozáskor és még itt lesz egy
hét múlva, május 26-án délután 3
órakor, amikor a Megyéspüspök bér-
mál .PÉTERHALOMRA pünkösd-
hétfôn délután 4–6 között visszük ki
a keresztet és végzünk imaórát mel-
lette. A vándorkereszt elôtt minden-
ki imádkozhat egy hetes ittléte ide-
jén, aki betér a templomba. Mária,
aki ott állt a kereszt alatt, gyûjtsön
egy majd az augusztus 11-én, máso-
dik vasárnap délután 4 órakor tartan-
dó templombúcsúra,amikor az ünne-
pi szentmisét P. Tóth István kemecsei
kanonok úr vezeti és mondja a szent-
beszédet is. Mária,úti  Boldog-
asszony, könyörögjön a július 1-én
római, egyházmegyei zarándoklatra
induló híveinkért is. (H. J.)



2 0 1 3 .  M Á R C I U S 7

 Tavaszodik. A hóvirág már he-
tek óta határozott fehérben váltja
a néha még mindig visszaköszö-
nô telet. A krókuszok bimbói a na-
pos részeken készülnek kinyílni.
A jácint, nárcisz és tulipán hagy-
mák is igyekeznek ki a földbôl,
szárba szökkenve káprázatos illat-
tal jelezni a tavasz beköszöntét.

 Nem sokára beköszönt a Húsvét
szent ünnepe. Eljön a nap, amikor
így köszöntjük egymást: Boldog
húsvéti ünnepeket! Tudjuk-e, mit
jelent? Mikor van valakinek boldog
húsvétja? Amikor gyönyörûen süt a
nap, jó a levegô, a szél se fúj, látha-
tóan éled a természet? Vagy akkor,
ha bôségesen megterített asztalnál,
családi körben ünnepelhetünk?
Esetleg akkor van igazi húsvétunk,
ha nyugodtan pihenhetünk, mert
nincs semmi gondunk? Mindannyi-
an érezzük, hogy egyik sem lehet jó
válasz. Nem ez határozza meg a he-
lyes ünneplést.

  Hanem akkor, ha az a húsvét
valamelyest hasonlít az elsô húsvéti
ünnepre. Amikor a balzsamot vivô
asszonyok gyásza a feltámadásban
való örömre változott. Amikor az
Emmausba igyekvô tanítványok szo-
morúságát a Feltámadott Úr vígság-
ra váltotta. Amikor a kételkedô Ta-
más, a síró Magdalai Mária arca ki-
derült. S a hûtlen Péter bocsánatot
nyert. Reggel még siránkozás, de
délre és estére már vígság és öröm.
Ez az igazi húsvéti ünneplés!
Öröm, mert van találkozás a Feltá-
madott Úrral, és ujjongás a feltá-
madásban! Ez a húsvéti ünneplés
lényege! Miért adsz hálát Húsvét-
kor? Hálát adsz-e Jézus feltámadá-
sáért? Azért, hogy feltámadásával
minket is feltámasztott  múlt idô-
ben  a halálból az új életre? S ha

Áldott Feltámadás Ünnepet!
ez még eddig nem jutott az eszed-
be, akkor tedd meg most, adj hálát
érte! Mert a feltámadásban való
meggyôzôdés és a Feltámadottal
való találkozás tette örömtelivé ezt

a napot! Ezzel kevesebbel, mi se
érjük be!

Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok!
Szeretettel:

Sipos Brigitta lelkipásztor
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 2013. január 1-tôl álltak fel a Já-
rási Hivatalok, melyek legfonto-
sabb feladata a megyei szintnél
alacsonyabb szinten intézendô
egyes államigazgatási feladatok
ellátása. Így megvalósul az állam-
igazgatási és az önkormányzati
feladatok szétválasztása, a járások
kizárólag államigazgatási területi
egységet jelentenek.

A Járások elsôsorban okmányirodai
feladatokat, a gyermekvédelmi és gyám-
ügyeket, valamint egyes szociális, kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi igaz-
gatási ügyek intézését vették át az  ön-
kormányzatok Jegyzôitôl. Azok a fel-
adatok amelyek a helyi önkormányzati
szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelé-
si jogkörbe tartozóak, viszont továbbra
is a települési jegyzônél maradtak, pl. a
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény, lakásfenntartási támogatás.

Kállósemjén település a Nagykálló
Járáshoz tartozik ismét. melynek elér-
hetôsége:

Nagykálló Kállai Kettôs tér 1. ( vá-
rosközpont)

Telefon: 42-563-051
Ügyfélfogadás:  Hétfô 8-12,00 és

12,30-16,00; Kedd és Csütörtök:8,00-
12,00; Szerda:8,00-12,00 ÉS 12,30-
17,00;  Péntek: nincs.

 A Járási Hivatalban és a helyi Ön-
kormányzati Hivatalban is elintézhetô
ügyek:

– lakcímváltozás bejelentése, apai el-
ismerô nyilatkozat felvétele.

Az alábbi ügyek csak a Járási Hiva-
talban intézhetôek:

1. Okmányirodai feladatok teljes
köre,  pl. személyi igazolvány, útlevél
igénylése,    gépjármû-nyilvántartás,
vezetôi engedélyek,jogosítvány, vállal-
kozói ügyek, stb.

2.  Szociális igazgatási feladatok:
idôskorúak járadéka megállapítása,
felülvizsgálata, folyósítása
ápolási díj megállapítása, felülvizs-
gálata, folyósítása
alanyi és normatív alapon járó
közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása
egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultság megállapítása, errôl ható-
sági bizonyítvány kiállítása

Információk a Járási Hivatalokról
3. Gyámhatósági feladatok:
 a korábbi városi gyámhivatalok ha-
táskörébe tartozó gyámhatósági fel-
adatok teljes köre, valamint

 az ügygondnok, eseti gondnok ki-
rendelése, felmentése, munkadíjá-
nak megállapítása

 a teljes hatályú apai elismerô nyi-
latkozat felvétele (a települési ön-
kormányzat anyakönyvvezetôi to-
vábbra is felvehetik a teljes hatályú
apai elismerô nyilatkozatot)

 a gyermek ideiglenes hatályú elhe-
lyezése

 a szülô azon nyilatkozatának felvé-
tele, melyben hozzájárul gyermeke
ismeretlen személy általi örökbefo-
gadásához

 védelembe vételrôl és megszünte-
tésrôl való döntés

 családi pótlék természetbeni formá-
ban történô nyújtásáról való döntés
és a felülvizsgálat

 iskoláztatási támogatás folyósítása
szüneteltetésének kezdeményezése,
a szüneteltetés felülvizsgálata

4. Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatási ügye

5. Villamosenergia, földgáz ügyek:
 fogyasztásmérô leolvasásának, ellen-
ôrzésének vagy cseréjének, az ellá-
tásból történô kikapcsolásnak vagy
a felhasználói berendezés ellenôr-
zésének tûrésére, és együttmûködés-
re vonatkozó kötelezettség megál-
lapítása

 a fogyasztásmérô berendezés leol-
vasásának, ellenôrzésének, cseréjé-
nek, a földgázelosztási szolgáltatás-
ból történô felfüggesztéshez szüksé-
ges intézkedéseknek, vagy a felhasz-
nálói berendezés ellenôrzésének a
tûrésére és együttmûködésre vonat-
kozó kötelezettség megállapítása

 mérôhelyre való bejutás engedélye-
zése

6. Vízügyi igazgatással kapcsolatos
feladatok közül:

 az ingatlan tulajdonosának kötele-
zése az ingatlan bekötésére,
amennyiben az ingatlan víziközmû-
rendszerbe történô beköttetését a
víziközmû-rendszer üzembe helye-
zésétôl számított egy éven belül
nem teljesíti

 az ingatlanok víziközmû használat-
ba történô bekötésének elrendelése

 a fogyasztó kötelezése a szolgáltató

hozzájárulása nélkül végzett bekö-
tés, építmény, berendezés, felszere-
lés elbontására, leszerelésére, átala-
kítására

 vízvezetési és szennyvízelvezetési
szolgalom alapítása

 a fogyasztó teljesítésre történô kö-
telezése, ha a szolgáltató felhívásá-
ra határidôn belül nem tesz eleget a
hibák kijavításának, illetve az elô-
írásoktól eltérô vízközmû-haszná-
lat megszüntetésének,

 egy ingatlan ellátására több ivóvíz
bekötôvezeték létesítésének engedé-
lyezése

 a közterületen kialakítandó vízmé-
rôhely helyének megállapítása

 a tulajdonos kötelezése a létesítmé-
nyek megfelelô átalakítására vagy
megszüntetésére

 a nem védett természeti területen a
nádaratás, illetve a nádas égetésé-
nek az engedélyezése

7. Oktatással kapcsolatos feladatok
közül:

 a tanköteles tanuló igazolatlan mu-
lasztása esetén a törvény vagy kor-
mányrendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörök ellátása

 a tanköteles tanuló tanulmányai kül-
földön történô folytatásának beje-
lentése fogadása

8. Növényvédelmi igazgatással kap-
csolatos feladatok közül:

 a méregjelzésû vagy tûz- és robba-
násveszélyes növényvédô szer el-
vesztésére, elcserélésére, eltulajdo-
nítására, növényvédô szernek élel-
miszerbe, takarmányba keveredésé-
re, ivóvízbe, vagy vízfolyásba ju-
tására vonatkozó bejelentés továb-
bítása a növény- és talajvédelmi
szolgálat részére

 9. Közlekedési igazgatással kapcso-
latos feladatok

a járdák, gyalogutak és azok mûtár-
gyai építésének, korszerûsítésének,
fennmaradásának és megszüntetésé-
nek engedélyezése, illetve ezek nem
közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatos eljárás lefolytatása

10. Környezetvédelmi igazgatással
kapcsolatos feladatok

 levegôtisztaság-védelmi hatósági
ügyekben az elsô fokú hatósági el-
járások lefolytatása

További információk: www.jaras.
info.hu
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É R T E S Í T É S
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

hogy Kállósemjén Nagyközségben

A TAVASZI LOMTALANÍTÁST
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi.

A lomtalanítás ideje:
2013. április 17-18. (szerda, csütörtök)

a vegyes hulladék megszokott gyûjtési napján,
azzal azonos idôpontban.

Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladék-
gyûjtô edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan az Észak-Alföldi Kör-
nyezetgazdálkodási Kft. gépjármûvei a vegyes hulladéknál megszo-
kott idôpontban szállítják el azt.

A településük tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyûjtési
napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekrôl,
ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll mó-
dunkban ismét szállítani!

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: na-
gyobb méretû darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz,
berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb.)

Közterületen az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy
az a jármû és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és a
növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás ve-
szélyének elôidézésével.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy TILOS VESZÉLYES HUL-
LADÉKOT A LOMOK KÖZÉ KIRAKNI, mivel az sok esetben nem
azonosítható, és csomagolóanyagok sérülése miatt mind a környezet-
re, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.

Kállósemjén, 2012. november 10.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Az Európai Unió által finanszí-
rozott EU Élelmiszersegély Prog-
ramot a Mezôgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal szervezi. Az
országos program keretében az
uniós forrásból elôállított élelmi-
szereket az MVH-val szerzôdött
segélyszervezetek, így például a
Katolikus Karitász közremûködé-
sével juttatják el a magyarországi
rászorulók részére.

2013. március 19-én 632 csa-
lád részére tudtunk élelmiszerse-
gély csomagot adni.

Sajnos az idén nem kértek új lis-
tát tôlünk, így a 2012. évben be-
adott listán szereplôk kaptak élel-
miszersegély csomagot.

Sajtóközlemény
– EU Élelmiszersegély Program

2013. március végén újra elindul
az aktív korúak ellátásának felül-
vizsgálata. A felülvizsgálat során
mindenki részére nyomtatvány ke-
rül kiküldésre, melyet kitöltve, a
családban élôk jövedelemigazolá-
sával kell visszahoznia a Polgár-
mesteri Hivatal 3. sz. irodájába.

A felülvizsgálat második része a
lakókörnyezet vizsgálata, mely so-
rán a következôket vizsgáljuk:

a) A lakás állaga nem veszélyez-
tetheti az emberi életet és testi épsé-
get

b) Az ingatlan udvarán valamint
a lakásban legalább egy-egy szemét-
tároló edény elhelyezése és rendel-
tetésszerû használata

c) A lakáshoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel
az esetlegesen ott található szemét
és lom eltávolítására

d)  Az ingatlanhoz tartozó kert ren-
deltetésszerû használata, mûvelése

e) Az ingatlan elôtt járda (ennek
hiányában egy méter széles terület-
sáv), a járda  melletti zöldsáv úttes-

Aktív korúak ellátásának felülvizsgálata
tig terjedô teljes területének, legfel-
jebb az épület 20 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisz-
tán tartása, szemét- és gyommente-
sítése

f) Az ingatlan valamint a hozzá
tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kár-
tevôktôl való mentesítése.

g)  Az állattartásra vonatkozó he-
lyi szabályok betartása ( kutya oltá-
si könyv)

h) A lakás rendeltetésszerû hasz-
nálata:  a lakás folyamatos tisztán tar-
tása, takarítása, a vizes helyiség és il-
lemhely rendeltetésszerû használata,
rendszeres takarítása, fertôtlenítése.
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Emberemlékezet óta nem volt
még településünkön, március idu-
sán olyan rendkívüli idôjárás, mint
amilyen 14-én, köszöntött ránk.

Az ítéletidô csütörtökön kezdô-
dött, amikor is a hirtelen, nagy erejû
széllel érkezô csapadék,
azonnal jégpáncéllá válto-
zott. Rátelepedett mindenre:
utakra, járdákra, autókra,
fákra, vezetékekre. Sajnos az
elektromos vezetékek nem
sokáig bírták tartani a jege-
sedés következtében megnö-
vekedett súlyt, és elkezdtek
leszakadozni. A viharos ere-
jû szél a tartóoszlopokat sem
kímélte, így jó néhány „föl-
dig hajolt” a természet ereje
elôtt. Az egész település este
6 órára éjszakai sötétségbe
borult. Másnap reggel a vi-
haros erejû széllel nagy mennyisé-
gû hó is érkezett.

A település vezetése péntek reg-
gel összeült és elkezdték a védeke-
zési és mentési munkálatok irányí-
tását. Berendelték a közmunkásokat,
a Kossuth utcán és a fô csomópon-
tokban megkezdôdött a járdák hó
mentesítése. Belicza László polgár-
mester úr felkérésére Dirbász János
munkagépei az Önkormányzat költ-
ségére a település összes utcájáról
eltolták a havat, így valamelyest si-
került normalizálni a kialakult hely-
zetet. A legnagyobb problémát az
elektromos áram hiánya okozta. A
Vezetôség az áramszolgáltatóval fo-
lyamatosan tartotta a kapcsolatot, de
a hálózat olyan nagymértékû sérü-
lést szenvedett, amely miatt a tele-
pülés nagy része napokig ellátás
nélkül maradt. Az Önkormányzati
konyhán még pénteki nap folyamán
egy áramfejlesztô generátor került
beüzemelésre, így sikerült megaka-
dályozni, hogy a betárolt fagyasz-
tott hús tönkre menjen.   Éjszaká-
ként a Kállósemjéni Polgárôr Egye-
sület tagjai és a Rendôrség járôrszol-
gálatot tartottak, az esteleges bûn-

Katasztrófa közeli állapot Kállósemjénben
cselekmények megakadályozása
végett. A Gondozási Központ, a gáz-
konvektoros fûtése miatt alkalmas
volt arra, hogy melegedô helyiség-
nek jelöljék ki a fûtés nélküli csalá-
dok számára, és éjszakára is nyitva
tartották az intézményt a segítségre
szorulók elôtt. A Gondozási Köz-

pont munkatársai folyamatosan kap-
csolatban voltak gondozottjaikkal és
a szükséges dolgokkal ellátták ôket.

Péntek estére sikerült a kálló-
semjéni lakások közel 1/3-t vissza-
kapcsolni a szolgáltatásba, a többi

háztartásba csak vasárnap, dél ma-
gasságában lehetett újra használni az
elektromos készülékeket és újra in-
dítani a fûtést. Sajnos a külterületek
csak hétfôn kerültek visszakapcso-
lásra, az elektromos hálózatba, mert
a kábel tolvajok megelôzték az E-
on dolgozóit és eltulajdonították a

leszakadt légkábeleket, ez-
zel is megkeserítve az ott
élô emberek életét.

Az események tekinte-
tében nagy eredménynek
könyvelhetjük el, hogy a
településen élôk nem ke-
rültek közvetlen életveszé-
lyes helyzetbe, az üzletek-
ben biztosított volt az élel-
miszer ellátás és hétfôn
reggel minden közintéz-
mény zavartalanul kezd-
hette meg mûködését.

Bízunk benne, hogy az
elkövetkezendô években nem kell
sort keríteni hasonló óvintézkedé-
sekre, mert elkerüli településünket az
ítéletidô.

Belicza László
polgármester

Tájékoztatom Önöket, hogy az
ebek veszettség elleni oltása évente
kötelezô.

2012-ben a kampányszerû veszettség
elleni oltás április-május hónapban volt,
ezért az akkor beoltott ebek ismételt ol-
tása esedékessé válik. (Ha pl. az Ön ku-
tyája szeptemberben volt oltva, akkor
nem most, hanem 2013 szeptemberében
kell újra oltani.)

Kállósemjénben az ebek oltását, 2013.
április 8. és május 31. között fogom el-
végezni, az Önkormányzat által késôbb
ismertetett helyszíneken, és idôpontban.
Az oltás ára 3.000,- Ft.

A veszettség elleni oltás (jogszabály
alapján) csak mikrochippel megjelölt
ebeknek adható be, ezért, amennyiben
eddig nem jelöltették meg így az ebet,
az oltás elôtt, azzal egyidôben, az oltás
helyén a mikrochip beültetését is el kell
végeznem, melynek költsége 3.500,- Ft.

Kérem, hogy az eb oltási könyvét és
a chip matricákat hozza magával az ol-

Tisztelt Eb Tulajdonosok!
tásra! Az elveszett oltási könyv pótlása
500,- Ft.

Természetesen az oltást és a mikro-
chip beültetést hétköznaponként este 18
és 20 óra között a rendelômben
(Nagykálló, Vasvári Pál út 1/B.) is elvég-
zem a fenti árakon, de kérésre-külön ki-
szállási díj felszámolása nélkül- házhoz
is megyek.

dr. Vonza András
állatorvos

Tel.: 06-30/555-4479,
06-42/263-126, 06-20/573-8295

Megjegyzés:
Az ebek mikrochipezését és a védô-

oltást, Dr. Öhschlager István szakállat-
orvostól is kérhetik, aki kérésre  kiszál-
lási díj felszámolása nélkül – házhoz
megy.

Dr. Öhschlager István szakállatorvos
elérhetôségei:

Tel: 06-30/9655-781; 06-42/265-023
E-mail: ohschlageristván@gmail.com

Sok helyen közel térdig ért a hó
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Adó 1%-a

Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
Itt az adóbevallás idôszaka, amikor rendelkezhet személyi jövedelemadójának

1%-áról valamilyen közhasznú alapítvány javára. Kállósemjénben több olyan szer-
vezet is van, akik nagyon örülnének annak, ha számukra tennék meg felajánlásai-
kat, hiszen bármennyi is ez az összeg, kétségkívül minden egyesületnek nagy segít-
séget jelentene.

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

A „Nôszirom” Egyesület 2009-ben alakult. Fô tevékenysége, a település kul-
turális életének fellendítése és szabadidôs programok szervezése. Nevünkhöz fûzô-
dik a tavaszi labdarúgótorna (2012-ben már Majális), és az Adventi gyertyagyújtá-
sok, valamint a Semjéni Ifjúsági Nap megszervezése és lebonyolítása is. Kiállításo-
kat és elôadásokat szerveztünk, valamint énekkart alakítottunk, amely karácsony-
kor koncertet adott. a Kállósemjénben élôk számára. Kérjük, segítsen Ön is adója
1%-val, hogy ebben az évben is hasonló színes programokat tudjunk szervezni.

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

A Kállósemjéni Polgárôr Egyesület elsôdleges feladata a település közbizton-
ságának fenntartása, megôrzése, bûncselekmények megakadályozása, de katasztró-
fahelyzetbe is számíthatunk rájuk: gondoskodnak az állampolgárok személyi és
vagyonvédelmérôl. Közremûködnek az ifjúságot érintô drogmegelôzési program-
ban és környezetvédelmi feladatokat is ellátnak. Közös érdekünk, hogy a települé-
sen továbbra is mûködjön a polgárôrség, ezért kérjük, ha teheti, támogassa 1%-val a
Kállósemjéni Polgárôr Egyesületet.

A Kállósemjéni Polgárôr Egyesület adószáma: 18812851-1-15

A Kállósemjéni Sport Egyesület a labdarúgás terén tevékenykedik. Kiemelt
feladatuknak tekintik az utánpótlás nevelést, hiszen azt szeretnék, hogy minél több
hazai játékost láthassunk a mérkôzéseken. Akik szeretnék, hogy Kállósemjénben a
futball jövôje biztosított legyen, akkor az SZJA 1%-át felajánlhatják a Kállósemjéni
Sport Egyesületnek!

A Kállósemjéni Sport Egyesület adószáma: 19856902-1-15

A Kállósemjéni Szabadidô Sport Egyesület a kézilabda sportágban öregbíti
településünk hírnevét. A csapat a 3. helyrôl várja az NB II-es bajnokság folytatását.
A csapat számára minden apró segítség nagy jelentôséggel bír, hiszen rengeteget
kell utazniuk és a hazai mérkôzésekhez és a felkészüléshez is termet kell bérelniük.

A Kállósemjéni Szabadidô Sport Egyesület adószáma: 18812095-1-15

Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub tevékenysége szinte minden helyi lakos
elôtt ismert. A nyugdíjasokat összefogó egyesület elsôsorban a hagyományápolás
terén mûködik. A környezô településeken rendre Ôk képviselik Kállósemjént. Ki-
emelkedô színvonalú a Népdalkör munkája, valamint kiállításaikkal megyeszerte
nagy elismertségre tettek már szert. Ha szeretné, hogy a Nyugdíjas klub a jövôben is
hasonló színvonalon mûködjön, támogassa adója 1%-val az egyesületet.

Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub adószáma: 18816556-1-15

„A Kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány” – mint ahogyan azt a neve is mu-
tatja, fôtevékenységi területe az óvodai oktatás és fejlesztés. Amennyiben Önök az
alapítvány részére  ajánlják fel a személyi jövedelemadójuk 1%-át akkor abból az
alábbi célokat szeretnék megvalósítani:  az óvodában a játékok színvonalának eme-
lésére, és a játékeszközök számának bôvítésére. Az udvari játékok számának bôvíté-
se természetes alapanyagú játékeszközökkel, valamint a játékos tanuláshoz és a
mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére kívánják fordítani.

„A Kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány” adószáma: 18814406-1-15

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

A Kállay Miklós Általános Iskola Diáksport Egyesülete Adószám: 19214634-1-15

Segítô szándékukat, felajánlásaikat minden egyesület elôre is köszöni!

Itt a tavasz, éled a természet, vele
együtt élénkül a falvak idôs lakóit ki-
használó, pénzüktôl megfosztó csalók,
tolvajok tevékenysége. Képesek bármi-
lyen ürüggyel becsöngetni az idôsekhez,
hogy beengedjék ôket a lakásba, lakó-
ház udvarára.

Céljuk, hogy a lakásba bejutva, ott
információkat szerezzenek a megtaka-
rított pénz tárolási helyére vonatkozó-
an, majd az idôs személy figyelmét el-
terelve, vagy késôbb a lakásba erôsza-
kos módon behatolva az értékeket meg-
szerezzék.

Gyakran „álrendôröknek, villanysze-
relôknek, vagy éppen gázóra leolvasók-
nak állítják be a magukat, vagy pénzt
kívánnak felváltani annak érdekében,
hogy a lakásba bebocsátást nyerjenek.
A trükkök száma végtelen. A rendôrség
célja, hogy folyamatosan tájékoztassa a
lakosságot a csalók legújabb munkamód-
szereirôl.

Szegeden történt egy figyelemre mél-
tó esemény, mely szerint „egy piros
pöttyös gumilabda esett a kertbe” törté-
nettel csöngettek be az egyedül élô, idôs
asszonyhoz.  A készséges asszony been-
gedte a férfiakat, amíg egyikük az ud-
varon keresgélt, addig a másik besur-
rant a házba és az asszony három borí-
tékban tartott pénzét elemelte.

Pedig a trükkös lopások könnyen meg-
elôzhetôk. Kellô gyanakvással kell fogadni
a házunkba belépni szándékozó idegent.
Ha lehet, semmilyen módon ne engedjük
be ôket, amikor egyedül tartózkodunk ott-
hon. Ismeretlen telefonálóknak soha ne
adjunk információt magunkról, személy
adatainkról. A lakás ajtaját, bejárati kaput
mindig bezárva tartsuk. Vezessünk nyil-
vántartást értékeinkrôl.  Alaposan figyel-
jük meg a belépni szándékozó személy
ruházatát, személyleírását, kérjük, hogy
igazolványát mutassa fel, ha lehet, az
azon lévô adatokat írjuk fel.

Nagyobb összegû készpénzt soha ne tart-
sunk otthon, 100 000 Ft feletti összeget
legcélszerûbb pénzintézetben elhelyezni.

Fordítsunk kellô védelmet lakásunk
mechanikai védelmére. Hasznos lehet
egy elektromos ajtóék vagy a mellék-
épületekre felszerelhetô riasztóval egy-
beépített függôzár is a besurranó tolvaj
elriasztására.

Amennyiben rendelkezik mobil- vagy
vezetékes telefonnal, éjszakára azt tart-
sa kézközelben, ismerje a Rendôrség
112-es és 107-es ingyenes segélyhívó
számát, hogy szükség esetén bármikor
tudjon segítséget kérni.

Trükkös lopás a faluban
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A kellemesen eltöltött téli szünet
után,január 3-án megkezdôdött a
félévi hajrá iskolánkban.

Diákjaink arra törekedtek, hogy a
félévi tanulmányi eredményük mi-
nél jobb legyen.

Január 11-én zárult le az elsô fél-
éves munka, a gyerekek január 18-
án vehették kezükbe értékelésüket.

Iskolánkban 104 tanuló példás
szorgalmú,  28 tanuló sajnos hanyag
szorgalmú. 157 gyerek példás ma-
gatartást tanúsított , rossz magatar-
tása 7 fônek volt.

A pedagógusok minden erejükkel
azon vannak, hogy a korrepetálá-
sok, tehetséggondozások, és a kü-
lönbözô elôkészítô foglalkozások
alkalmával segítsék a diákokat a ta-
nulásban, valamint abban, hogy mi-
nél jobb eredményt érjenek el a tan-
év során.

Január 25-én volt az elsô félév
munkájának megbeszélése, értéke-
lése. Ezt követôen búcsúztak el a
nyugdíjba vonult két pedagógusunk

Lipcsei Miklósné tanárnô és Hegyes
Magdolna tanítónô. Ezúton is kö-
szönjük a sok éves kitartó, eredmé-
nyes és odaadó munkájukat.

Versenyek:

Diákjaink igyekeznek minél több
versenyen részt venni, amelyeken

nagyon szép ered-
ményeket érnek el.

M a t e m a t i k a
körzeti verseny,
Nyírbátor:

3. évfolyam
I. Prokob And-

rás Benedek 3.a
II. Orosz Réka

3.a
V. Papp Marcell

3.a
4. évfolyam
VI. Kékesi Kla-

udia 4.b
5. évfolyam
V. Somos Zsuzsanna
7. évfolyam
III. Egri Krisztina
Szavaló verseny, Érpatak:
5.-6. évfolyam
I. Somos Zsuzsanna Sára 5.a
II. Papp Zsófia 6.b
III. Gergely Krisztina 5.b
7.-8. évfolyam
I. Egri Krisztina 7.a

II. Csurpek
Csenge 7.a

III. Demendi
Dia 8.b

M e s e m o n d ó
verseny ,Érpatak:

V. Rozsnyai
Luca 3.a

VI: Somos Zsó-
fia 3.a

M e s e m o n d ó
verseny, Geszte-
réd:

I.Papp András
Bence 1.a

II.Szabó Lóránt
2.a

I.Somos Zsófia 3.a

Jótékonysági bál

Községünk életében mindig ki-
emelkedô eseménynek számít a jó-
tékonysági bál, mely február 9-én
került megrendezésre. Nagyon so-

kan érkeztek a táncmulatságra. Va-
csora elôtt  gyermekeink  kitûnô pro-
dukciókkal kedveskedtek, mely
megalapozta a remek hangulatot.
Mazsorett csoportok elôadását lát-
hatták elsôként a kedves vendégek.
A 3. a és a 4. b osztály tanulói fan-
tasztikus táncelôadással lepték meg
a bál résztvevôit. A  hagyományok-
hoz hûen nem maradhatott el a  ke-
ringô sem, melyet a 8. osztályos ta-
nulók adtak elô. A vacsora elfo-
gyasztása után az SZMK meglepe-
tés mûsorát láthatták, mely hatalmas
sikert aratott. A bál bevétele 576 ezer
forint lett, melyet idén a játszótér
felújítására fordítanak. Papp János
igazgató úr,  az SZMK , valamint a
tantestület tagjai ezúton szeretnék
megköszönni mindazoknak, akik
részt vettek, munkájukkal, felaján-
lásukkal, támogatásukkal segítették
a bál célját megvalósítani.

Farsangi mulatság

Az általános iskola február 15-én
rendezte meg a farsangot, mely
most is fantasztikus hangulatban
telt. Idén több volt a csoportos jel-
mezbe öltözöttek száma, mint az
egyéni jelmezeseké, de igencsak
ötletes volt mindegyik. Képes
összeállításunk is tükrözik a csodá-
latos és igényesen elkészített jelme-

Az intézményi bálon a keringôt idén is a 8. évfolyam
tanulói táncolták

Hegyes Madolnától és Lipcsei Miklósnétól köszönt
el a tanári kar, miután mindketten nyugdíjba vo-
nultak
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Papp Gréta jelmezét a zsûri a legjobbnak ítélte

zeket, valamint a ferge-
teges hangulatot. A jó
zene szép számmal ide-
vonzotta a gyerekeket
és a buli végéig  jó-
kedvvel táncoltak.

Mi várható…
Március 15-ei mûsor-

ra készülnek az 5.évfo-
lyamos tanulók.

Április 8-9-én írat-
hatják be az elsô osz-

tályba készülô gyermekeket a szü-
lôk.

Beindulnak tavaszi versenyeink,
melyen szintén szép számmal és
aktívan vesznek részt minden évben
tanulóink.

Nagy  szorgalommal készülünk
a Kállay napok tanulmányi és
sportrendezvény versenysorozata-
ira, mely áprilisban kerül megren-
dezésre.

Csurpek Melinda

A Ficánka Óvodában a szokásos módon zaj-
lik az élet.

Már várjuk a Tavaszt!

Bár már
k ö z e l e b b

vagyunk a Húsvéthoz, mégis vissza
kell emlékeznünk a Mikulásra. A
tavalyi évben elôször szerveztük
meg a családi Mikulás délutánt.
Mivel mindig gondot jelentett a szü-
lôk körében, hogy
egy bál alkalmával
„hova tegyék a gyere-
ket” mert nem marad
sehol, nem alszik el
sehol, az SZMK-val
közösen gondolkoz-
tunk egy jobb lehetô-
ségen. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy szer-
vezünk az óvodai  Mi-
kuláson kívül egy csa-
ládi Mikulás délutánt
is. Ezen részt vehettek
a Szülôk, a gyerekek,
az iskolás gyerekek is.
Az érdeklôdés nehe-
zen indult, de szom-
batra nagyon sokan
gyûltünk össze.  Sajnos az óvodá-
ban nincs olyan helyiségünk, ahol
140-150 fôt kényelmesen el tudnánk
helyezni, ezért Dinkóné Edit jóvol-
tából nagyszerû helyet találtunk a
Zöldfa Étteremben. Az est nagyon
jól sikerült, a szülôk véleménye is
kedvezô volt. Itt szeretném megkö-
szönni Editnek a lehetôséget, és a

bôséges vacsorát, melyet biztosított
a vendégek számára. Ehhez hozzá-
járult Pappné Icu is a konyháról,
mert Ô támogatás biztosításával tet-
te könnyebbé az est megszervezé-
sét. Nem feledkezhetünk meg az
SZMK-s szülôkrôl sem, mert nagyon

sokat dolgoztak, szervezkedtek an-
nak érdekében hogy minden jól si-
kerüljön.

Mivel a szülôk véleménye azt tük-
rözte, hogy jól érezték magukat, jó
így a gyerekekkel együtt szervezett
programon részt venni, eldöntöttük
hagyományt csinálunk a rendez-
vénybôl, és amíg érdekli a gyereke-

ket és a szülôket az ehhez hasonló
rendezvény meg fogjuk szervezni az
elkövetkezô években is. Az est be-
vételébôl sikerült karácsonyra játé-
kokat vásárolni minden csoportnak.

Januárban meg volt a nagycsopor-
tos gyerekeknek a mesemondó ver-
seny.

Nagyon jól felkészült, ügyes gye-
rekek vettek részt a megméretteté-

sen. A helyezettek és
a közönségdíjas me-
semondók egy-egy
meséskönyvvel tér-
hettek haza.

Megtörtént a nagy-
csoportos gyerekek
iskolaérettségi vizsgá-
lata. A teszt arra jó,
hogy a már kialakult
v é l e m é n y ü n k b e n
megerôsítsen ben-
nünket : iskolaérett e
a gyerek, vagy pedig
javasoljunk neki még
egy óvodai évet.

A farsang a vidám-
ság, a jókedv jegyé-
ben telt el. A szülôk

farsangi fánk készítésével kedves-
kedtek a gyerekeknek, ezzel tették
igazivá a farsangot.

A tél elmúltával pedig várako-
zással tekintünk a tavasz elé, vár-
juk az ünnepeket, a jó idôt, a sok
friss levegôn való tartózkodás le-
hetôségét.

Ficánka Óvoda

A mesemondó verseny díjazottjai
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Mazsolás kalács
A húsvéti asztal elengedhetetlen étele a kalács. Lehet fonott, kakaós,

citromos – lényeg, hogy kalács legyen. Mi egy mazsolás kalács recept-
jével kedveskedünk olvasóinknak.

Hozzávalók:
1 kg lisztbôl,
kb. 7 dl langyos tejjel,
4 dkg élesztôvel,
4 tojással,
10 dkg porcukorral,
10 dkg vajjal,
csipet sóval tésztát dagasztunk.

Áztassunk be egy marék mazsolát annyi rumba vagy rumaromás víz-
be, ami ellepi. Csöpögtessük le, majd adjuk a kalácstésztához, dolgoz-
zuk bele.

A tésztát tegyük meleg helyre addig, míg megkel (kb. 1 óra). A meg-
kelt tésztát borítsuk lisztezett gyúródeszkára. Formázzunk belôle 2 kis
cipót, ezeket vegyük 3 felé, a darabokat sodorjuk rúddá, majd fonjuk
össze. Így 2 nagyobb kalácsot kapunk.

Kikent tepsire helyezve kenjük meg egy elhabart egész tojással, ke-
lesszük meg még egyszer (kb. fél óra), majd forró sütôben süssük pi-
rosra (200 °C-on 25–30 perc).

A 40 napos böjt végeztével hús-
vét volt az elsô nap, amikor a hí-
vek ismét húst vehettek maguk-
hoz. Innen ered magyar „húsvét”
elnevezés is.

A húsvét ünnepének évszázadok
óta egyik kiemelt mozzanata a jel-
legzetes húsvéti ételek megszente-
lése. A hívôk a délelôtti misére gon-
dosan elôkészített, kendôvel letakart
kosárral mentek, húsvéti sonkát, bá-
rányt, kalácsot, tojást, sôt még bort
is vittek megszenteltetni a templom-
ba. A mise végeztével a pap megál-
dotta a csomagot, majd hazatérve az
ünnepi asztalnál minden családtag
kapott egy kis szeletet a templomot
járt ételbôl.

Mit tartalmazhatott a szentelésre
vitt kosár

Göcsejben a századfordulón a
szentelésre sonkát, tojást, kalácsot,
tormát szoktak kengyeles kosárban
küldeni. Hitük szerint a tojás Krisz-
tus keresztfáját, díszítése Krisztus
kötelét, a torma a keserûséget jelké-
pezi. A család elôször a tormából
evett, bizonyára azért, mert Krisztus
is szenvedett és nélkülözött a feltá-
madás elôtt.

Vásárosdombón a fentiek mellett
még kolbász, egy üveg víz és só is
került a kosárba, Patosfa asszonyai
pedig a paprikát sem hagyták ki be-
lôle.

Lucskán tormát, sót, vajat, szalon-
nát, sonkát kalácsot és tojást vittek
szenteltetni.

Csíkménaságban a pap nagymise
után szentelte meg a húsvéti elede-
leket, amelyeket a hívek csíkos ta-
risznyában, keresztelôi kosarakban
készítettek oda szép sorjában. A ko-
sárban kenyér, kalács, sültbárány,
sonka, tojás és só volt. Szabolcsban
élô görög katolikusainknál a páska,
vagy pászka a kosárba tett sonká-
ból, tojásból, ún. sárga túróból, vaj-
ból, bárányból, tormából és borból
állott. Volt olyan család, amely egé-

Húsvéti ételeink

szen fehérvasárnapig csak ezeket a
megszentelt ételeket fogyasztotta.

A moldvai csángóknál a pászka
tojásos túróslepény, mellette ko-
zsonna, vagyis tejjel, tojással, túró-
val, mézzel, mazsolával készült hús-

véti sütemény, valamint hímes-
tojás. A feltámadási szertartás után
szokták elfogyasztani, miközben
azt mondogatják egymásnak: fel-
támadt Krisztus. A felelet: higgyük
valóban.
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A hosszú téli hónapok sem telnek
tétlenül a könyvtárban. A múlt év-
ben megkezdett leltározás utómun-
kálatai mellett már elôre készülünk
a nyári olvasó pályázatra, ami az
idén ötödik alkalommal kerül meg-
hirdetésre.  Az elmúlt évben hatvan
gyerek olvasott velünk. Minden ol-
vasmányhoz feladatlapot készítünk,
ezért már ilyenkor elkezdjük a mun-
kát, hogy elegendô olvasnivalóval
várjuk a szünidôben a gyerekeket.

Mi újság a könyvtárban?
Év elején az ôstermelôk ügyeinek

intézésében segítünk nyomtatvá-
nyok kitöltésével, információval.

A hagyományokhoz híven na-
gyobb ünnepek elôtt ebben az év-
ben is kézmûves foglalkozásra vár-
juk a gyerekeket húsvétkor, anyák
napján és karácsonykor.

 Az ôszi könyvtári napok kereté-
ben igyekszünk változatos rendez-
vényekkel becsábítani olvasóinkat a
könyvtárba.

Könyvállományunkat folyamato-
san frissítjük, számítógépparkunkat
a TIOP-os pályázati pénzbôl teljesen
kicseréltük, szolgáltatásaink is bô-
vültek. Beiratkozott olvasóink szá-
ma meghaladja a 700 fôt.

Ebben az évben is szeretettel vá-
runk minden kedves kállósemjénit
az Erdész Sándor könyvtárban!

Blazsán Péterné

Megyeszékhelyünk, Nyíregyháza
életében a múlt században kiemel-
kedô szerepet játszottak a Bencs csa-
lád tagjai. Bencs Kálmánt „városszé-
pítô polgármesterként” ismerték. Ô
építtette a villát 1927-ben. Mûködött
benne szanatórium, óvoda, volt Eu-
rópa Ház és tanszálloda, de kisebb-
nagyobb megszakításokkal a város
tulajdonaként, annak vendégháza
maradt. Ma konferenciákat, külön-
bözô rendezvényeket és kiállításo-
kat is tartanak benne. A Bencs villa
programját az érdeklôdôk nyomon

Pál Ágnes mandalafestô kiállítása a
nyíregyházi Bencs villában

„Ahogy én látom….” – Fotókiállítás
a Pál Gyula Közösségi Házban

Ha körbeállunk egy épületet, vagy
bármilyen más tárgyat, ahányan va-
gyunk, annyi féle szemszögbôl lát-
juk azt. Így van ez a lakóhelyünk-
kel is: ahányan vagyunk, annyi féle
arcát mutatja Nekünk.

Ebbôl az elgondolásból született
az az ötlet, hogy egy fotókiállítás
keretében mutassuk be Kálló-
semjént, úgy ahogy mi, itt lakók lát-
juk, minden szépségével, örömével,
bánatával, gondjával együtt.

Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
Kállósemjén Nagyközség Önkor-

mányzata „Ahogy én látom….” cím-
mel fotókiállítást szervez a Pál Gyu-
la Közösségi Házba, ahová várjuk a

követhetik az Interneten is.  Márci-
us 4-ig a nyíregyházi Pál Ágnes
mandala kiállítása volt látható.

Pál Ágnes a Kállósemjéni Közös-
ségi Ház névadójának, Pál Gyula fes-
tômûvésznek a lánya, aki meghívott
bennünket a kiállítására. Az „Arany
Alkony” Nyugdíjasklub tagjaival
március elején el is látogattunk a
Bencs villába, ahol egy kellemes
délutánt töltöttünk el. Bejártuk az
épületet, megnéztük a Bencs csalá-
dot bemutató állandó kiállítást, meg-
csodálhattuk Pál Ágnes mandalái-

nak káprázatos színvilágát és gazdag
motívumkincsét.

A Bencs villa rendezvényei ingye-
nesen látogathatók, ajánlom min-
denki figyelmébe!

Blazsán Péterné

lakosság részérôl azokat a jól sike-
rült fotókat, amelyek Kállósemjént
mutatják be, és szívesen megosz-
tanák a nagyközönséggel. Legyen
az egy tájkép, vagy csak egy egy-
szerû fa, amelynek szépsége ma-
gával ragadott minket, egy síró
gyermek, egy törött csésze, vagy
egy nyíló virág. Hófödte utca, ke-
reszt a falu végén, naplemente,
vagy éppen a mezôn dolgozó em-
berek, vagy bármi más. Tulajdon-
képpen nem számít, hogy mit áb-
rázol a fénykép, hogy fekete-fehér,
vagy színes, egy fontos kitételnek
feleljen meg, hogy itt, Kállósem-
jénben készült.

B í -
zunk
benne,
hogy fotóikkal, nagyon sokan hoz-
zájárulnak a kiállítás sikeréhez és
olyan oldalát is megismerhetjük a
településünknek, amelyet eddig
nem.

Aki szeretné megmutatni képeit a
nagyközönségnek, az juttassa el a
Dr. Erdész Sándor Könyvtárba
Pappné Szegedi Angélának 2013.
április 30-ig.

A kiállításra szánt képek legkisebb
mérete: 13 X 18 cm, ezen túlmenô-
en az alkotó szabadon határozza
meg a képeinek méretét.
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Néhány nappal nyolcvanadik szü-
letésnapja elôtt, 1967. január 14-
én, New Yorkban hunyt el Kállay
Miklós politikus, aki 1942-44.
között Magyarország miniszterel-
nöke volt.

Kállay Miklós 1887. január 23-án
nyíregyházán született egy elszegé-
nyedett köznemesi család nyolcadik
gyermekeként. Középisko-
lát Budapesten végzett, majd
Genfben, Drezdában és Pá-
rizsban tanult, de Budapes-
ten szerzett jogi doktorátust
1910-ben.

1920-tól két éven át a
nagykállói járás fôszolgabí-
rója, 1922-29. között Sza-
bolcs vármegye fôispánja
volt. 1922-ben megörököl-
te Kállósemjénben a forrás-
tanyai gazdaságot, itt kez-
dett el gazdálkodni, önkép-
zéssel bôvítve mezôgazda-
sági ismereteit. 1929-tôl kü-
lönbözô politikai tisztsége-
ket töltött be, Bethlen István
kormányában kereskede-
lemügyi államtitkár, majd
1932-35. között földmûve-
lésügyi miniszter Gömbös
Gyula kabinetjében. Göm-
bös politikájának radikalizá-
lódásával kilépett a kor-
mányból, Horthy Miklós
ekkor a Felsôház tagjává,
majd röviddel utána, az ak-
kor megalakított Magyar Királyi Ön-
tözésügyi Hivatal elnökévé nevezte
ki. A hivatal élén hosszú távú prog-
ramot dolgozott ki és indított el,
amelynek célja a tiszántúli területek
csatornázásával a vízgazdálkodás
megoldása volt. Elnöksége alatt
épült például a békésszentandrási
duzzasztó, amivel lehetôvé vált a
nagyüzemi rizstermesztés hazai el-
indítása.

Gömbös Gyula halála után vissza-

Kállay Miklós, egykori miniszterelnökre emlékezünk
tért a kormánypártba, de a munká-
ba csak jó barátja, Teleki Pál minisz-
terelnöksége idején kapcsolódott be.
Teleki öngyilkosságát követôen a
kormányfôvé kinevezett és Magyar-
ország hadba lépését bejelentô
Bárdossy László nézeteit viszont
határozottan ellenezte, így visszauta-
sította annak újabb zsidótörvényrôl
szóló elôterjesztését a házassági jog

módosításáról, és a parlamentben
ellene szavazott.

Kállay 1942. március 10-én lett
miniszterelnök. Beiktatása politikai
változást is jelentett. Az addigi idôk-
ben hol angolbarát, hol németbarát
kormányok vezették az ország poli-
tikáját, a németek szövetségeseként
az angolok felé kacsintgattunk.
Kállayval ez a politika már csak kül-
sôleg maradt meg, tartalmában egy-
értelmûvé vált: szembefordulni a

németekkel, átállni az angolokhoz,
abbahagyni a szovjetellenes hábo-
rút.

 A német megszállás másnapján,
1944. március 20-án reggel Kállay
a Sándor Palotából a letartóztatásá-
ra érkezô SS alakulat elôl földalatti
alagúton Horthy rezidenciájára me-
nekült, majd a török követségen kért
menedéket. Amikor az októberben

hatalomra került Szálasi Fe-
renc a kiadását követelte,
Kállay elhagyta a török kö-
vetséget és önként feladta
magát a nyilasoknak. Letar-
tóztatták, elôbb a Margit kör-
úti fogházba, majd Sopron-
kôhidára szállították, késôbb
Mauthausenbe, onnan pedig
Dachauba hurcolták. Túlél-
te a háborút, s csak a szaba-
dulása után értesült róla,
hogy a felesége Budapest
ostroma közben meghalt.

Kállay Miklós 1953-ig
Olaszországban élt. Innen az
Amerikai Egyesült Államok-
ba költözött, az emigráció
aktív személyiségeként dol-
gozott, cikkeket írt, beszé-
deket tartott.

Kállay többször hangsú-
lyozta emlékirataiban, hogy
a magyar külpolitika irány-
változtatását nem a katonai
helyzet miatt, hanem elvi
okokból vitte véghez. Ami-
kor ô miniszterelnök lett, a

német katonai erôt még nem érte
vereség, de ô gyûlölte a nácizmust
és angolbarát volt mindig.

Kállay Miklóst elôször New
Yorban temették el, majd 1988-ban
hamvait áthozták Rómába, és a ma-
gyar máltai lovagok sírboltjában
helyezték el. 1993-ban érkezett haza
Kállósemjénbe, ahol végakarata sze-
rint szülei, testvérei és elsô felesége
mellett, a családi kriptában lelt nyug-
helyre.
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A 2013. évi települési rendez-
vénynaptár, egy olyan összefoglaló
táblázat, amely az Önkormányzati
rendezvényeken túl az egyházak,
intézmények, egyesületek által szer-
vezett programokat foglalja magá-
ba. Bízunk benne, sokan, sokféle

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

A rendezvényekrôl szóló tájékoz-
tatás nem teljes körû, hiszen azok
menetközben változhatnak  új prog-
ramokkal egészülhetnek ki, vagy

esetleg forráshiány miatt elmarad-
nak,- ezért kérjük, hogy figyeljék a
település hirdetôtábláit, valamint
Kállósemjén Nagyközség honlapját
(www.kallosemjen.hu) ahol igyek-
szünk naprakész információval szol-
gálni az Önök részére.
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Az ôszi szezont a 3. helyen zár-
tuk. A januári sportgálán újból a
Kállósemjéni Kézilabda csapat
lett a megye legjobb csapata 2011-
2012.-es évben. A 2009-2010 és
2010-2011-es évben pedig a
sportág legjobb csapatának kijá-
ró díjat vehettük át.

Külön öröm a számunkra, hogy a
2012-es év felnôtt játékosa Gaál Lin-
da lett. Az év ifjúsági játékosának
pedig Herczku Fruzsinát választot-
ták a megyei sportszakemberek.

„A legfontosabb, amit a gyôzelembôl megtanulhatunk,
hogy képesek vagyunk rá.”

– Dave Weinbaum –

A Kállósemjén Kölcsey DSE kézilabda csapat
legfrissebb hírei

Gratulálunk nekik, megdolgoztak az
elismerésért.

Februárban kezdôdött a tavaszi
szezon. Sokat kell dolgoznunk, hi-
szen nagyon jó csapatok az ellenfe-
leink. Szeretnénk a vezetôség és a
lányok nevében köszönetet monda-
ni támogatóinknak:

Dinkó Pál és felesége Editke éve-
ken keresztül sokat segített abban,
hogy a hosszú utakon elláttak ben-
nünket finomabbnál, finomabb étel-
lel. A hazai mérkôzéseink után pe-
dig az éttermükben láttak bennün-
ket vendégül. Pappné Dr. Vass Ani-

kó az egyesület
fennállása óta
látta el csapa-
tunkat sporto-
láshoz szüksé-
ges gyógyászati
termékekkel.

Szabolcs Ta-
karék Szövet-
kezet

A vezetôség
tagjai Kapitány
I s t v á n n é ,

Herczku Sándorné és Fodor György
éveken keresztül önzetlenül végez-
te a munkát.

Önkormányzatunk a 2012.évben
még tudott az egyesület fennmara-
dásában anyagilag segíteni,d e a
2013.-as évre semmi ígéretet nem
kaptunk,hogy tudna segíteni ben-
nünket.

Lehet, hogy ez az utolsó bajnok-
sága a Kállósemjéni csapatnak,
amely a lehetô legszebb eredménye-
ket érte el az elmúlt 6 évben.

Végül szeretnénk köszönetet mon-
dani a mindig lelkes szurkolóinknak.

Herczku Sándorné

A 2012-es év legjobb ifjúsági és és
felnôtt játékosa is kállósemjéni-
Herczku Fruzsina és Gaál Linda

Újból a Kállósemjéni csapat lett az év kézilabda csapata

F e l h í v á s !
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató ki-
advány is kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Cím:1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu, Web:
www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel

szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállí-
tás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg
panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi tele-
fonszámot:

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Segítségét ezúton is köszönöm!
Várom visszajelzését!



2 0 1 3 .  M Á R C I U S 19



2 0 1 3 .  M Á R C I U S20

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.

Rézmüves Renáta–Sarkadi Dániel
Bíró Mária–Csabai Attila

Tóth István
Lakatos Mihályné Papp Mária
Bukta Jánosné

Blazsán Piroska
Páll Ferenc
Sári Erzsébet
Sebôk Ádámné Varga Katalin

Ruha Krisztofer

Nyeste Máté

Nagy Zoltán

Kereskényi Áron
Berki Tamás Ádám
Jónás Nóra Petra

Gajdos
Zsolt János

Seres Miklósné Benke Margit
Páll Ignácné

Kremper Magdolna
Gyôri Árpád
Csernyák József
Horváth Lajosné

Balog Ilona

Sziráki Istvánnét 80.születés napján
köszönti szeretô család

Évforduló:

A klubban mint mindig, most is
zajlik az élet. Pályázati úton nyer-
tünk 1.200.000 Ft-ot a Vidékfejlesz-
tési Minisztériumtól, amelyet hagyo-

Arany Alkony Nyugdíjas Klub
ján egy hétvégi kirándulást nyertünk
Felsôdobszára.

A Kossuth utcai épületünk felújí-
tásra kerül, így most átköltözünk az
Egészségügyi Centrum emeletére.

Március 19–22. között megren-
deztük a Hobbi kiállítást és vásárt,
amelyre mint mindig most is nagyon
sokan ellátogattak. A kínálatból szin-
te mindenki talált kedvére való aján-
dékot, vagy lakásdekorációt.

Kocsis Jánosné
 klubvezetô

A szövés munkafolyamatát már
mindenkinek sikerült elsajátítani.

mányôrzés céljára használhatunk
fel. „Nagymamám konyhája” cím-
mel fôzôtanfolyamot indítunk, ahol
a régi falusi ételek elkészítésével is-
mertetjük meg az érdeklôdôket.
Vásároltunk 3 db szövôszéket, ame-
lyen január óta rendszeresen folyik
a szövés, és minden klubtag elké-
szítette már az elsô munkadarabját.
A szövés közben énekpróbát tar-
tunk.

 Február 8-án, a Hajdúszoboszlón
megrendezett Országos Nyugdíjas
Ki-Mit-Tud?-on a középdöntôbe ju-
tottunk, amely április 5-7-én lesz
Harkányban. A Biriben megrende-
zett kistérségi szépkorúak farsang-

Czirják Szabolcs


