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...s akkor búcsúzni kell. A búcsú egy nemes feladat. Fon-
tos, mert lezár egy idõszakot, az élet egy szakaszát elhatá-
rolja a többitõl. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad
megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a
feltáruló lehetõségeket, ahogy Nagy László mondja:

„ Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derû,
Minden nap kezdõdik valami
valami nagyszerû,
valami gyönyörû.”

2017. június 17-én (szombaton) délelõtt, 35 végzõs tanu-
lónak szólt utoljára a Kállay Miklós Általános Iskola csen-
gõje. Meghatódva, a család és a rokonok gyûrûjében bal-
lagtak végig a virágszõnyegen, hogy a hagyományoknak
megfelelõen elbúcsúzzanak iskolájuktól, amelynek egyko-
ron félve lépték át a küszöbét. Mára ennek a szorongásnak
nyoma veszett, új tervekkel és reményekkel telve állnak az
új feladat elé, amely szeptembertõl várja Õket. Bízunk ben-
ne, hogy az évek múlásával nem felejtik el tanáraikat, s jó
szívvel gondolnak majd vissza az egykori Alma materre.
Kívánunk a végzõsöknek kitartást és erõt terveik megvalósí-
tásához, s reméljük, hogy mindegyikük öregbíteni fogja
Kállósemjén jó hírnevét.

– psza –

Egyszer mindennek elérkezik a vége

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ez év augusz-
tus 25.-26. napjain tartja hagyományos falunapi rendez-
vényét, amelynek kulturális programját igyekeztünk úgy
összeállítani, hogy az a lakosság széles körének elégítse
ki igényét.  Pénteken, a futball emléktornával veszi kez-
detét a két napos rendezvény, s nem maradhat el a helyis-
mereti vetélkedõ sem. A nap színpadi mûsorral, és utca-
bállal fejezõdik be. Szombat délelõtt a Kállay-kúria parkjá-
ba várjuk a lakosságot az Önkormányzati ünnepségre, elõtte
pedig a görögkatolikus szent misére, melyet Orosz István
esperes parókus úr celebrál majd.  Délután a felhõtlen szó-
rakozásé lesz a fõszerep. A magyar nóta és az operett mel-
lett a mulatós mûfaj is képviselteti magát Nótár Mary sze-
mélyében, de nem feledkeztünk el fiatalokról sem. Az Áb-
rahám és Raul formáció mellett színpadra lép a

Falunapi beharangozó
Groovehause, valamint a Voice tehetségkutatóban feltûnt
Mohamed Fatima is. Az est sztárvendége Maróth Viki és a
Nova Kultúr zenekar lesz, de egy gólyalábas produkció és
tûzzsonglõr elõadás is várja a rendezvényre érkezõket.
Mindemellett természetesen színpadra lépnek a számunk-
ra legkedvesebbek, az óvodások és iskolások, valamint a
nyugdíjasok is, és nem maradhat el a látványos tûzijáték
sem. Kivételes és egyedi lesz falunapunk abból a szem-
pontból, hogy a rendezvényt az Acustic69 bulizenekar zár-
ja, és egészen hajnali 4 óráig húzzák majd a talpalávalót.

A rendezvény részletes programterve hamarosan olvas-
ható lesz az Önkormányzat honlapján, és Facebook olda-
lán is.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
– psza –

8. a osztály – osztályfõnök Rozsnyai Ágnes

8. b osztály – osztályfõnök Pappné Kereskényi Gabriella
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Május 28-án (vasárnap) délután gyerek zsivaj-
tól volt hangos az általános iskola udvara, ugyan
is ekkor került megrendezésre településünkön, a
II. Községi gyermeknap. Az elmúlt évhez hason-

II. Községi Gyermeknap
lóan most is igyekeztünk színes és változatos
programot szervezni gyermekeinknek. Hogy ez
hogy sikerült, arról inkább beszéljenek a rendez-
vényen készült képek.

Nem is volt olyan egyszerû,
hogy egy pattintással

kerüljön a labda a pohárba

Tûz a vízben-a buborék
show egyik látványos

eleme volt

A debreceni Ort-Iki Utcaszínház a Kökény Matyi címû
gólyalábas elõadást hozta el nekünk

A papcsintából idén is jutott bõven mindenkinek

Azért anya ölében a legbiztonságosabb

Bubokék show-ra várva

Csillámtetkós lány tesókKis Cicamicák
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Tisztelt kállósemjéni Lakosok!

Ha visszagondolunk a magunk mögött hagyott fél évre, bi-
zony elmondhatjuk, hogy az idõjárása nem volt kegyes hoz-
zánk. Felhõszakadás, jégesõ, hideg szél, és csak nagyon lassan
emelkedõ hõmérséklet volt a jellemzõ, amelyek mindegyike
hátráltatta a tavaszi munkát. Érthetõ tehát, hogy amikor elõbúj-
tak az elsõ melengetõ napsugarak, sokkal intenzívebben kezd-
tünk dolgozni, hiszen nagy lemaradást kellett behoznunk.

A tavasz beköszöntével az önkormányzat feladatai kö-
zött is ismét nagyobb szerepet kapott a település arculatá-
nak rendezése. Fákat, virágokat ültettünk, belvízelvezetõ
árkokat tisztítottunk, utakat, járdákat takarítottunk.

Idén elsõ alkalommal neveztük be településünket a Virá-
gos Magyarország környezetszépítõ versenybe. Az 1994-ben
indult mozgalom részeként évente kb. 300 település nevez
be a hazai megmérettetésre, amelynek során megválaszt-
ják az öt legvirágosabb várost, falut és budapesti kerületet.

Településképi szempontból nagy jelentõsége van a régi épü-
leteink lebontásának. A volt Gondozási Központ helyén egy-
másba nyíló szabadtéri parkok kialakítását tervezzük kelle-
mes zöld, virágos területekkel. Realizálódott a volt konditerem
helyére tervezett kerékpáros pihenõ megvalósítása is. Egy tu-
risztikai pályázatnak köszönhetõen kerül majd kialakításra egy
3D mozival egyetemben, amely a Magtárban kap helyet.

Az Egészségház emeleti részét szeretnénk felújítani egy
olyan projekt keretében, amelyben az egész életen át tartó
tanulásra alkalmas tanulási, képzési, oktató helyiségek, al-
kotómûvészeti szakköri helyiségek, klubhelyiségek kialakí-
tására lenne lehetõség. Infrastrukturális fejlesztések kereté-
ben támogatási igényt nyújtottunk be a külterületi helyi köz-
utak fejlesztésére, belterületi járda felújítására valamint az
önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagép
beszerzésére. Tovább szeretnénk bõvíteni a Közösségi Ház
tárgyi eszköz állományát, székek és asztalok beszerzésével.
A Tájház udvarára egy fából készült kerti pavilon, valamint
egy kemence kialakítására is pályázatot nyújtottunk be.

A Kállay-kúria az Emberi Erõforrások Minisztériumától
áprilisban közérdekû muzeális kiállítóhely minõsítést kapott,
így a muzeális intézmények szakmai támogatására elsõ al-
kalommal pályáztunk. Bõvítenénk a kúria kiállítási anya-
gát, illetve méltó körülményeket teremtenénk az elmúlt idõ-
szakban rendelkezésünkre bocsátott tárgyaknak.

Az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program kereté-
ben két pályázat is beadásra került konzorciumi formában.
A Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
projekt célja a társadalmi felzárkóztatás. A kilenc partner
bevonásával megvalósuló projekt keretében többek között
a fiatalok közösségépítését szolgáló programokat, a helyi
életminõség javítását célzó, valamint a helyben maradást
ösztönzõ programokat illetve a kultúrák közötti párbeszéd
erõsítését célzó tevékenységeket kívánunk megvalósítani.

A Nõk a családban és a munkahelyen címû pályázati
konstrukció célja a nõk munkaerõpiaci helyzetének javítá-
sa, a család- és a munka összeegyeztethetõségének elõmoz-
dítása helyi megoldásokkal és együttmûködésekkel. Legfon-
tosabb célkitûzés, hogy hozzájáruljunk a magánélet és a
munka összehangolásához.

A helyi értéktár létrehozásának érdekében is pályázatot nyúj-
tottunk be, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár
Bizottság legutóbbi ülésén a Kállay-kúria után a kállósemjéni
Mohos-tó természetvédelmi területet is érdemesnek találta arra,
hogy helyet kapjon a megyei értékek rangos sorában.

Az önkormányzati konyha felújításával kapcsolatban
megkezdõdtek a bontási munkálatok, a szennyvíztisztító
telep bõvítése kapcsán pedig a vállalkozó elkezdte a kivi-
telezés elõkészítését. Így ismét elmondhatjuk, hogy moz-
galmas idõszakot tudhatunk magunk mögött.

A nyár beköszöntével, az iskolai tanév lezárásával min-
denki számára elérkezett a jól megérdemelt pihenés ideje.

Kállósemjén Nagyközség Képviselõ-testületének nevében
kívánom, hogy a nyár folyamán mindenkinek legyen lehe-
tõsége a pihenésre, a feltöltõdésre. Arra, hogy egy kicsit
magunk mögött hagyjuk a dolgos hétköznapokat.

Belicza László
polgármester

Tavaszi lendület után nyári hajrá

Dr. Simon Miklós
országgyûlési képviselõ

Kállósemjén jó ütemben
fejlõdik. A Kállay Kúria
megújulása mérföldkõ a
település és a térség életé-
ben. A szennyvíztelep fo-
lyamatban lévõ bõvítése
súlyos problémát old meg.
Jó esély van arra, hogy 13
millió forintból megújulhat
a református paróchia. A
Területi Operatív program-
ban most elnyert pályáza-
tok pedig biztosítják a

Kállósemjén Nagyközség töretlen fejlõdését. 31.9 millió fo-
rintos támogatásból Kállósemjén turisztikai szerepének erõ-
sítése valósul meg, amely kerékpáros pihenõhely kialakítá-
sát és a Kállay-kúria látogatóbarát fejlesztését foglalja ma-

Szebb és biztonságosabb Kállósemjén
gában. 53.2 millió forintból újulhat meg a görögkatolikus
templom belsõ épületrésze. Nagy örömünkre szolgál, hogy
a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati fe-
jezetében önkormányzatuk által benyújtott kérelem 355,8
millió Ft összegû támogatásban részesült. A megítélt összeg-
bõl Kállósemjén belterületén a biztonságos közlekedést elõ-
segítõ kerékpárút és járda építése fog megvalósulni.

A beruházás megvalósulásához, a nyomvonal végleges
kialakításának érdekében az érintettekkel széleskörû lakos-
sági egyeztetés szükséges.  Kérem a tisztelt lakosságot, hogy
a Belicza László polgármester úr által kezdeményezett
egyeztetésben hatékonyan és segítõen mûködjenek közre.

Gratulálok a település vezetésének a sikeres pályázatok-
hoz és további eredményes munkát kívánok!
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Az Országgyûlés 2016. évben új törvényt alkotott az épí-
tésügy, és az építés szabályozásának átfogó reformja kere-
tében. Az új jogszabály értelmében Magyarországon min-
den településnek 2017. október 1-ig el kell készíteni a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvet és meg kell alkotni a Tele-
pülésképi rendeletet.

A Településképi Arculati Kézikönyv nem kizárólag szak-
embereknek készül, elsõsorban a lakosság és a döntéshozók
tájékoztatását segítõ, szemléletformáló kiadmány, amely a
követendõ jó példák bemutatásával közérthetõen, magya-
rázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes ré-
szeinek építészeti és arculati stílusjegyeit. Ezek alapján szö-
veges és képi formában javaslatot tesz a településhez il-
leszkedõ elemek alkalmazására az építkezésnél.

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján
készül. Biztosítja a településkép védelmét a településképi
követelmények meghatározásával. Elõírásokat fogalmaz meg
többek között a helyi építészeti örökség egyedi és területi
védelmére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és
egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazásá-
ra és tilalmára vonatkozóan.

Ha érdekli Kállósemjén jövõje, tenni szeretne a község
szépségéért, ha van véleménye lakókörnyezete megjelené-
sérõl, akkor vegyen részt a Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítésében. Dokumentáljuk együtt a település egykori
és mai kincseit, rejtett szépségeit, megalapozva a telepü-
léskép védelmét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatban.
A kitöltött kérdõíveket a Polgármesteri Hivatalban és a könyv-
tárban kihelyezett véleményládába 2017. július 20-ig lehet
elhelyezni.

Kállósemjén, 2017. június 28.
Belicza László

polgármester

Felhívás gyommentesítésre!
Felhívom minden kállósemjéni ingatlantulajdonos, bér-

lõ, használó figyelmét arra, hogy minden ingatlantulaj-
donos, bérlõ, használó köteles gondoskodni a parlagfû
és más allergiát okozó gyomnövény irtásáról.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló
2008. évi XLVI. törvény  (továbbiakban Törvény) 17. §-a
alapján a földhasználó köteles a károsítók ellen véde-
kezni, ha azok más különösen a szomszédos termelõk
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az
emberi egészséget bármely módon  veszélyezteti. Kö-
teles továbbá az adott év június 30. napjáig az ingatla-
non lévõ parlagfû virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetá-
ciós idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

A Törvény 56.§-a alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv a törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály-
okban meghatározott jogsértés esetén intézkedést hozhat,
bírságot szabhat ki, melynek legkisebb összege tizenöt-
ezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Kérem az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy
az ápolt, egészséges környezet, a lakosok egészsége érde-
kében végezzék el saját területükön, valamint az azzal
határos közterületen a gyommentesítést, és gondoskodja-
nak ezen gyommentes állapot folyamatos fenntartásáról.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

2017. június 4-én (vasárnap), a reggeli szent misét köve-
tõen, 9 óra 45 perctõl tartottuk Trianoni megemlékezésün-
ket a Kállay-kúria parkjában, az Országalma emlékmûnél.

A megemlékezés kezdetén a Honvédsuli képviselõi fél-
árbocra eresztették a nemzeti zászlót, majd közösen eléne-
keltük a Himnuszt. A 96 évvel ezelõtti eseményrõl Belicza
László polgármester úr emlékezett meg beszédében, majd
Sipos Brigitta református lelkésznõ és Horváth János plébá-
nos, kerületi esperes úr is mondott egy-egy imát e nap emlé-
kezetére. Ezt követõen az intézmények és a civil szerveze-
tek megkoszorúzták az emlékmûvet, majd a rendezvény
zárásaként közösen elénekeltük a Szózatot.

– psza –

Belicza László polgármester és Pisákné Páll Ilona címze-
tes fõjegyzõ koszorút helyez el az emlékmûnél

Településképi Arculati Kézikönyv és
Településképi rendelet készül Kállósemjénben!

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, HOGY

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

2017. július 10-tõl (hétfõ) július 21-ig  (péntek)

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ.
EZ ALATT AZ IDÕ ALATT AZ

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL !
A FENTI NAPOKON CSAK ÜGYELETET TARTUNK A

SÜRGÕS, HALASZTHATATLAN ÜGYEKBEN.
(pl. anyakönyvezés)

Telefon: 42/255-423
A szünet utáni elsõ ügyfélfogadási nap:
2017. július 24.(hétfõ) 8,00 -17,00 óráig

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

Trianonra emlékeztünk
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Zarándokként jöttünk Kállósemjénbe. Két féle zarándok-
lat létezik: bûnbánó és hálaadó. Van aki azért zarándokol
távoli kegyhelyre, hogy vezekeljen bûneiért és van aki azért
siet egy szentély felé, hogy köszönetet mondjon Istennek a
kapott jókért. Mi hálatelt szívvel jöttünk ma ide, hogy Te
Deum-ot énekelve adjunk hálát a Jóistennek Kállay Kristóf
életéért és munkásságáért.

Amikor Te Deum-ot mondunk, akkor szinte önkéntelenül
hálaadásra gondolunk. Te Deum-ot énekelünk nagy ünne-
pekkor, az év végén, egy tanév befejeztével. Hálát adunk
Istennek az elmúlt idõszakban kapott javakért. Jól van ez
így, de nem biztos, hogy egészen jól van. Ha ugyanis a
kiindulópontunk mi magunk vagyunk, akkor esetleg arra össz-
pontosítunk, hogy milyen sok jót kaptunk milyen gazdagok
vagyunk és esetleg elfeledjük a Jótevõt. Ezért szükségünk
van egy másik kiindulópontra is: ki az, akitõl mindezt kap-
tuk? Itt kanyarodunk vissza a Te Deum énekhez. Ez nem a
hálaadás éneke, hanem Isten dicsérete. „Te Deum, laudamus
– Téged Isten, dicsérünk”, mondja az ének, nem pedig azt,
hogy köszönök mindent. Fontoljuk meg, mi a különbség a
két kiindulópont között. – Amikor azt mondjuk, hogy „Té-
ged Isten, dicsérünk”, akkor mi tulajdonképpen hitvallást
teszünk, éspedig szentháromságos hitvallást. Dicsérjük az
Atyát, dicsérjük a Fiút, dicsérjük a Szentlelket. És amíg így
ismételgetjük hitvallásunkat, mintegy a háttérbõl elõtûnnek
a kapott nagy ajándékok.

Az Atyától kaptuk életünket, létezésünket, emberi méltó-
ságunkat, hiszen saját képmására teremtett bennünket. Lebo-
rulva köszönjük a mennyei Atyának életünket, amely min-
den nap arról tanúskodik, hogy szeret bennünket az Isten.

A Fiútól kaptuk a megváltást, az istenfiúság nagy ajándé-
kát, a szent keresztségben kapott új emberi méltóságot. Le-
borulva köszönjük Jézusunknak a keresztény hivatás kegyel-
mét, amely minden nap arról tanúskodik, hogy szeret ben-
nünket az Úr Jézus.

A Szentlélektõl kaptuk és kapjuk állandóan a megbocsá-
tás kegyelmét és mindazt a konkrét támogatást, amit a bér-
málkozás szentsége által, majd pedig a Szentlélek hét aján-
dékaként kapunk. Leborulva köszönjük a Szentlélek Isten-
nek, hogy bátorít bennünket életutunkon.

Dr. Szentmártoni Mihály S.J. 2016. június 8-án, a Kállay Kristóf emlékzarándoklaton
mondott beszéde a család sírkápolnájában

TE DEUM – TÉGED ISTEN, DICSÉRÜNK
A Szent István Alapítvány tagjai most ilyen szenthárom-

ságos hitvallás keretében mondanak köszönetet mindazért,
amit Kállay Kristóf jelentett a Szent István Zarándokház-
nak. - A hálaadás pillanata azonban elkerülhetetlenül a lel-
kiismeret vizsgálat pillanatává is válik. Sokat kaptunk, de

mit csináltunk a sok kapott jóval, konkrétan, hogyan ápol-
juk Kállay Kristóf lelki hagyatékát? Álljon itt egy kis példa
mint kihívás és felhívás: A gyerek megtalálta a Bibliát a
szekrényben. Nézegeti, milyen poros, majd megkérdezi:
„Anyu, kié ez a könyv?” – „Ez Isten könyve” – mondja az
édesanya nagy tisztelettel. – „Akkor vissza kellene adnunk
neki, ha már senki sem olvassa”. – válaszolja bölcsen a
gyerek.

Sajnos, a mi „könyvtárunkban” is vannak Istentõl kapott
adományok, amelyeket belepett a por. Emberileg szólva,
vissza kellene adnunk azokat annak, akitõl kaptuk. Szeren-
csére, a lelki életben nem mindig az emberi kritériumok
érvényesülnek. A még nem felhasznált ajándékot ismétel-
ten el lehet fogadni és köszönetet mondani érte. Mi ma újra
„belelapoztunk” Kállay Kristóf életének könyvébe, rácso-
dálkoztunk Isten jóságára és ezért lelkesen énekeljük to-
vább: Te Deum, laudamus - Téged Isten, dicsérünk. Ámen.

Kállósemjén, 2016. június 8.

Pápai viziten Dr. Kállay Miklós és felesége

Ebben az évben 7 gyermek részesült
elõször szent áldozásban a görög-
katolikus templomban. A képen az el-
sõáldozók Orosz István esperes
parókus úr társaságában láthatók.
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2017. április 23-án, vasárnap délután nagy érdeklõdés mellett
megvalósult Dinnyés József dalszerzõ és középkori strófákat, dal-
lamokat kutató mûvész elõadói estje a Reformáció 500. emlék-
évében.

A mûvész úr az elõadása elsõ részében átfogó képet adott a 16.
század vallási- és hétköznapi gondolkodásáról, majd bemutatott
néhány darabot Huszár Gál reformátor nyomdász 1560-ban megje-
lent énekeskönyvébõl. Oldott hangulatú elõadás és nagy befogadó
készségû közönség találkozott azon a délutánon.

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak, hogy biztosították
számunkra a helyszínt a Közbiztonsági Központban, valamint min-
den kedves résztvevõnek az idejét, a támogatását, az érdeklõdé-
sét. Azóta megvalósult az a terasz is, amelynek a megépítésére
kértük a „jótékonykodást” a belépõ jegyek árusításával. Köszönet
azoknak a testvéreknek is, akik a jegyárusításból szeretettel, szol-
gálatkészen kivették a részüket.

Sipos Brigitta
lelkipásztor Dinnyés József dalénekes

Ez év május 4-én, a hagyományoknak megfelelõen ismét
a kállósemjéni római katolikus templom adott otthont, a Szent
Flórián napi ünnepi szent misének, amelyet Horváth János
esperes úr celebrált. A szent misén részt vett Varga Béla tû.
ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója, a megyei igazgatóság veze-
tõi állománya, a megyei közgyûlés alelnöke, a megyei hi-
vatásos-, önkormányzati-, önkéntes tûzoltóparancsnokok, a
megyei tûzoltószövetség elnöke, a társszervek képviselõi
és a térség polgármesterei. A misét követõen a Kállay-kúri-
ában tartott vendégfogadáson vettek részt a jelenlévõk.

Flórián napi szent mise
E napon délelõtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, ünnepi állománygyûlést
tartott Kisvárdán. Ezen az állománygyûlésen
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata nevében
Belicza László polgármester úr emléklapot, és aján-
déktárgyat adott át Gyõri Róbert tûzoltó fõtörzsõrmes-
ter részére, a hosszú ideje végzett magas fokú szak-
mai munkája elismeréséül.

– psza –

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatá-
nak, és a település valamennyi lakójának ne-
vében, tisztelettel és szeretettel köszöntjük
Horváth János római katolikus plébános, kerü-
leti esperes urat, pappá szentelésének 40. év-
fordulója alkalmából.

Kívánjuk, hogy tartsa meg Õt a jó Isten erõ-
ben és egészségben, hogy a papi szolgálatát
még sok-sok éven keresztül tudja ellátni a reá
bízott egyházközségekben.

Belicza László
polgármester

40 éve Isten és az Anyaszentegyház
szolgálatában

Dinnyés József „est”
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Ha hiszik, ha nem, ezek a fogalmak mind egy egyesület-
hez tartoznak, mégpedig a  Kállósemjéni Diákokért és Ifja-
kért Egyesülethez. KDIE most is igen tevékeny idõszakot
tudhat maga mögött. Ha csak a két országos versenyt emlí-
tenénk az is elég lenne, hiszen óriási elõkészítõ és szerve-
zési munka van mindkét rendezvény mögött, de e mellett
még számtalan egyéb verseny, kirándulás is van az egyesü-
let tarsolyában. Egri Józsefné, az egyesület elnöke pontok-
ba szedte azt a sok-sok eseményt, amelyet megvalósítottak
Nézzük akkor, hogy mi is történt a házuk táján az elmúlt
idõszakban:

 1. Március 18-án (szombaton) nemzetközi dáma verse-
nyen vettünk részt Ilosván Ukrajnában. Az Ilosvai Dáma
Klubbal immár 3. éve tart a barátság és minden évben részt
veszünk egymás versenyein. Csapatunk 2. helyezést ért el a
versenyen.

 2. 2017. március 18-án volt a VIII. Robotprogramozó csa-
patverseny Hajdúböszörményben, ahol három csapattal vet-
tünk részt.

 3. Az NI Hungary Kft Debreceni gyára mentorprogramja
keretében támogatta egyesületünk munkáját. Az ajándék-
csomag tartalma: 2 EV3 robot és 1 EV3
kiegészítõ szett, 2 WeDo robotkész-
let, 2 db Lenovo tablet és 2 db MyDaq
digitális laboratóriumi mérõ rendszer.

 4. Orosz Réka 4. helyezést ért el
az Nemes Tihamér Országos Informa-
tika Alkalmazói Versenyén, melynek
az ELTE adott otthont Budapesten.

 5. 2017.03.24-én (pénteken) a Deb-
receni Meteorológiai állomáson járt
Erasmus csoportunk. 

 6. 2017.03.25-én a Nemzeti Diák
Versenysorozat - Gó Országos döntõ-
jében a következõ eredménnyel sze-
repeltek a kállósemjéni gyerekek:
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Lány I. korcsoport:
Vécsei Anna 1. helyezés, Bíró Jázmin, Rajt Petra,

Meszesán Noémi 2. helyezés
Fiú I. korcsoport:
Andicsku Bence 2. helyezés
Gratulálunk az érmeseknek!
 7. 2017. április 1-én a Gomoku Regionális Döntõjét ren-

deztük meg Kállósemjénben
Aranyérmeseink:

Meszesán Noémi; Andicsku Bence; Vécsei Anna; Domo-
kos Szabolcs; Kékesi Sándor

8. 2017.04.03.-04.08. között 4 középiskolás leánnyal Bul-
gáriában jártunk az Erasmus+ program keretei között.

9. 2017.04.22-én a GOMOKU Országos Döntõjére került
sor Kállósemjénben

Aranyérmeseink: Meszesán Noémi; Andicsku Bence;
Meszesán Katalin és Egri Krisztina

 10. 2017. május 13-án a Nemzetközi Dáma Regionális
fordulója volt Kállósemjénben

Aranyérmesek: Páll Zsófia; Andicsku Bence; Vécsei Anna;
Domokos Szabolcs; Kékesi Sándor, és Egri Krisztina

11. Május 20-án, 33 diákkal kirándultunk a Debreceni
Agórába.

 12. 2017. május 27- én a Hajdúböszörményi Robotolim-
pián 4 csapattal vettünk részt.

 13. 2017. május 27-én a Nemzeti
Diákverseny-sorozat keretében a
Dáma Országos Döntõjére került sor
Kállósemjénben. Nagy örömünkre
szolgál, hogy immár 3. alkalommal
adtunk otthont az országos döntõnek,
amelyen 117 diák mérte össze erejét
(közöttük 17 ukrán versenyzõ is)
Ilosváról és Ivano-Frankivszkból ér-
keztek vendégeink, akikkel tovább
ápoljuk barátságunkat és ismét meg-
hívást kaptunk õszre hozzájuk.

Aranyérmeseink: Meszesán Noémi;
Andicsku Bence; Vécsei Anna;

A hajdúböszörményi versenyen résztvevõ csapatok egyike.
Tagjai- Boiskó Dávid, Gyõri Tamás és Udvari Péter

Gó-Országos döntõ

A Gomoku regionális verseny résztvevõi eredményhirde-
tés után

Dáma; Legorobot; Erasmus+ program és Erzsébet napközis tábor

(Folytatás a következô oldalon)
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Zelenyák Bence; Kékesi Sándor; Orosz Réka; és Egri Krisz-
tina

 14. 2017. június 2-3 napjain részt vettünk a „World Ro-
bot Olimpiad” (WRO) Tatabányán megrendezett versenyén.
Ezúton is szeretnék gratulálni a versenyen résztvevõ csapat-
nak, hiszen a 22 résztvevõ csapatból az elõkelõ 5. helyet
szerezték meg.

 15. A levelezõs rendszerû Bee- bot programozó verse-
nyen, a Darazsak nevû csapatunk 1. helyezést ért el. A gra-
tuláció Õket is megilleti!

 16. A Dél-Nyírségi Gyermek és Szociális Szolgáltató-
Központ Kállósemjéni Irodájával, a Kállósemjéni Önkor-
mányzattal és a Dr Erdész Sándor Községi Könyvtár segít-
ségével településünkön 8 turnusban Erzsébet- Napközis
tábort szervezünk, ahol közel 330 gyermeket táborozta-
tunk.

Augusztus 9-18. között 4 fõ Törökországi táborozáson vesz
részt az Erasmus program keretében.

14 A WRO verseny 5. helyezését hozták el a fiúk

A bulgáriai csapat

Szeptembertõl: Községünkben Skool klub indul, ahol 10
héten át 15 diáklány ismerkedhet ingyenesen a Scratch prog-
ramozással.

A Nemzeti Diákverseny-sorozat minden versenyszáma az
EMMI támogatásával valósult meg az NTP-TV-16-0093-as
számú pályázat keretei között.

Friss hírként a napokban érkezett, hogy egyesületünk a
Nemzeti Tehetségprogram keretei között 2 pályázatot nyúj-
tott be az Emberi Erõforrások Minisztériumához, melyek tá-
mogatást nyertek.

Tovább folytatódik a robotika szakkör munkája, melyre
az NTP-MTTD-17-0002 számú Ember-robot kapcsolata címû
pályázatunk 1 200 000 Ft támogatásban részesül,és mely-
nek keretei között lehetõségünk nyílik arduino robotok vá-
sárlására.

Új színfolt, hogy az NTP-NEER-17-0002 számú „Csak ter-
mészetesen” címû pályázatunk keretében fõként lányok ter-

mészettudományos érdeklõdését kívánjuk fokozni.
Ehhez 3 000 000 Ft támogatást kaptunk. Ebbõl 900 000 Ft-ot
kémiai és fizikai modern laboratóriumi eszközökre költhe-
tünk. Izgatottan várom, hogy kipróbálhassuk ezeket a mû-
szereket. Keretei között dezodort készítünk, szappant fõzünk
és híres nõi természettudósok lesznek a vendégeink.

További jó hír, hogy folytatódnak a Nemzeti Diákverseny
sorozat Gó, Gomoku, Dáma regionális és országos döntõi,
amit 1 000 000 Ft-tal támogat a minisztérium. Jövõre új ver-
senyszámként a sakk kerül bele a Diákverseny sorozatba.

Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni
mindenkinek,- külön kiemelve Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatát- hogy az egyesületünk munkáját akár anya-
gilag, akár munkája által támogatta, mert ez által sokkal
magasabb szintû szolgáltatást tudtunk nyújtani a kállósemjéni
diákoknak és ifjaknak.

 Egri Józsefné
egyesületi elnök

Így néz ki egy robotolimpia verseny helyszíne



2 0 1 7 .  J Ú L I U S 9

EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK �

Május elsõ napjaiban nagy örömmel vettünk át azt a tárgy adományt, amelyet
az ExxonMobil Üzletsegítõ Központ Magyarország Kft-tõl kaptunk.  Egyesüle-
tünk még februárban nyújtott be pályázatot 10 darab Dell E6410 típusú hordoz-
ható számítógépre. Ez a kibõvített infrastruktúra lehetõvé teszi a gördülékenyebb
felkészülést a versenyekre, a 3D grafika szakkörök zökkenõmentes lebonyolítá-
sát, de megkönnyíti az online dámamérkõzések szervezését vagy éppen a
LegoRobot versenyeken való részvételt is. A pályázati lehetõségre Marján Ta-
más, az ExxonMobil alkalmazottja hívta fel a figyelmet és segített a sikeres
pályamunka elkészítésében. Köszönjük az ExxonMobil Üzletsegítõ Központ Ma-
gyarország Kft-nek, hogy pályázatunkat támogatásra érdemesnek találta.

   Egri Józsefné
egyesületi elnök

Marján Tamás az ExxonMobil képviseletében adta át a számítógépeket
Egri Józsefné egyesületi elnöknek

Új számítógépek az ExxonMobiltól

Május 4-én, a hagyományokhoz hí-
ven Kállósemjénben emlékeztünk a
tûzoltók védõszentjére, Szent Flóri-
ánra.

Az idõjárás azonban nem volt tekin-
tettel sem az ünnepségre, sem a tele-
pülésre, és sajnos több helyen is szük-
ség volt a segítségünkre.  A május 4-ei
felhõszakadást követõen egyesület tag-
jai a kivonuló hivatásos tûzoltó állo-
mány tagjaival karöltve, több helyen
is segítettek a lakosságnak az elöntött
pincék szivattyúzásában.  A legna-
gyobb munka a Toldi utcában várt ránk,
ahol a hajnali órákban fejeztük be a
felgyülemlett víz szivattyúzását a Nyír-
bátori Hivatásos Tûzoltók és a Nyíregy-
házi Hivatásos Tûzoltók segítségével.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Kállósemjén Nagyközség Önkormány-
zatának, hogy a saját felszerelésünk
mellé biztosított számunkra szivattyút
és benzint a megfelelõ munkavégzés-
hez, valamint segített az Önkormány-
zat kisbuszával a helyszínre vonulni.

A Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó
Egyesület legutóbbi gyûlésén Kovács
István egyesületi elnök munkahelyi el-
foglaltsága miatt lemondott tisztségé-
rõl, így új elnököt kellett választani. A
leköszönõ elnök helyét személyem
vette át, a tagság egyhangú támogatá-
sa mellett.

Ünnepség után éles bevetés

Bár a gyõzelemre törekedtek, de csak a IV. helyezést sikerült megszerezni a
kállósemjéni csapatnak

2017. június 10-én részt vettünk a
Geszteréden megtartott Tûzoltó verse-
nyen, ahol összemértük erõnket és fel-
készültségünket több település tûzol-
tó csapatával. Óriási versenyben, a
legjobb összeszerelési idõt produkál-
ta a csapat, de sajnos a technika ördö-
ge közbeszólt. Még így is sikerült a
negyedik helyen végezni a csapatunk-

nak, a Felnõtt férfi 800l/perc szerelési
gyakorlaton.

Ezúton is gratulálok mindenkinek az
eredményért és a példamutató hozzá-
állásért.  Verseny után a kemencénél,
fõzéssel vezettük le a nap folyamán
felgyülemlett versenydrukkot.

Gyulai Ferenc
egyesületi elnök
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Biztosan sokakban felmerül a
kérdés, hogy hogy kerültünk
mi Csíkszentsimonba!? Nos, ha
szellemeskedni akarnék, a vá-
lasz az lenne, hogy busszal, de
koránt sem ilyen egyszerû a

dolog.
A történet ott kezdõdik,

hogy kora tavasszal pályáza-
tot nyújtottunk be a Nemzeti

Együttmûködési Alaphoz
(NEA), mely szerint a „Csíkszent-

simoni Kulturális Egyesülettel” kar-
öltve szeretnénk egy Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált
szervezni Csíkszentsimonban. Pályázatunkat a NEA jóvá-
hagyta, és 600 ezer Ft támogatási összeget ítélt meg a prog-
ram megvalósítására. A több hetes elõkészítõ munka után
egyesületünk tagjaival 2017. június 16-án útra keltünk, hogy
megvalósítsuk a projektet.

A helyszínre érkezve nagy szeretettel fogadott min-
ket a helyi szervezõ bizottság vezetõje, Sándor Árpád,
aki egyben a csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar kar-
nagya is. Az õ lelkiismeretes és precíz elõkészítõ mun-
kájának köszönhetõen igen színvonalas rendezvényt si-
került megvalósítani. A verseny,- amely a Fúvószenei
Világszövetség égisze alat t  szervezõdött  és a

Csíkszentsimoni Kultúrház adott neki otthont - már pén-
teken megkezdõdött. Egymást követték a színpadon az
Újtusnádi Pro Musica Fúvószenekar, a Csíkbánkfalvi
Bánk Bán Fúvószenekar, a Szentegyházi Gold Band,
továbbá a sepsibükszádi ,  gyergyóremetei ,  gyer-
gyószentmiklósi és a gyergyótekerõpataki fúvószene-
karok.

Csíkszentsimonban járt a Nõszirom Egyesület
A nemzetközi zsûriben helyet foglalt Csikota József a

Kelet-európai Fúvószenekari Szövetség elnöke és Székely
István nagyváradi zenetanár, valamint a Szerbiából érke-
zett Branislav Gagic tanár és Anatoly Dudin, a moszkvai
egyetem professzora. A szakmai konferencián Székely Ist-
ván, elismerõen nyilatkozott az erdélyi fúvós zenekarok
teljesítményérõl. Elmondása szerint egyes zenekarok túl-
szárnyalták a várakozásait, s megerõsítette a zenekaro-

kat abban, hogy nagyon jó az irányvonal, amelyen ha-
ladnak. Külön kiemelte és megköszönte Sándor Árpád
munkáját, aki a verseny megszervezésében kiemelkedõ-
en sokat dolgozott, mindemellett a Csíkszentsimoni Ifjú-
sági Fúvós Zenekarral igen színvonalas produkciót adtak
elõ.

Egyesületünk énekkara a Nõszirom Énekkar, versenyen
kívül lépett a színpadra szombat délután. A közönség nagy
tapssal jutalmazta elõadásunkat, s a helyi szervezõkkel kö-
zösen a jövõbeni együttmûködés lehetõsége is megfogal-
mazódott bennünk.

A verseny programján túl, egyesületünk igyekezett kihasz-
nálni a lehetõséget és az ott eltöltött 3 nap alatt felfedezni
és megismerni Erdély szépségeit is. Még útközben megáll-
tunk Parajdon és megtekintettük a sóbányát, majd a Korondi
vásárban csodáltuk meg a népi iparmûvészet szebbnél szebb
darabjait. Szombaton a Békás-szoroshoz és a Gyilkos tóhoz
kirándultunk, majd megtekintettük a csíksomlyói kegytemp-
lomot is. Vasárnap, útban hazafelé rövid kirándulást tettünk
Segesváron, ahol a szakadó esõben csak a leg nevezete-
sebb helyeket tudtuk megnézni.

 Élményekkel telve értünk haza, s az elkövetkezendõ idõ-
szakban azon fogunk dolgozni, hogy a kállósemjéni lako-
sok is megismerjék a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószene-
kart, hogy lélekemelõ elõadásuknak egyszer Önök is része-
sei lehessenek.

Pappné Szegedi Angéla
    egyesületi elnök

Hazaindulásunk napján a csíkszentsimoni templom elõtt

A Békás-szorosban hatalmas kirakodóvásár fogadja a
turistákat
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EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK �

A nyugdíjas klub népdalkörének élete most is mozgal-
mas, mint mindig. A téli idõszakot kitöltõ szövést, horgolást
kicsit félretéve átadtuk a teret a népdalkör fellépéseinek.
Hiszen ezekre a bemutatkozásokra is nagy szorgalommal

készülnek a tagok. A több mint 40 éves múltra visszatekin-
tõ Megyei Népzenei Fesztiválon számtalan alkalommal
voltunk már jelen. A tarpai népzenei minõsítõ eseményen
idén ezüst oklevelet szeretünk.

A június 23-25. között Hajdúszoboszlón zajló VII. Orszá-
gos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud? népes fellépõinek sorában szin-

Népdalköri hírek

Tarpán ezüst minõsítést kapott a népdalkör

A VII. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud Hajdúszoboszlón
került megrendezésre

tén ezüst oklevelet szereztünk. Most mezõségi és nyírségi
népdalcsokorral léptünk fel. A mezõségi dalokat Kallós Zol-
tán gyûjtésébõl válogattuk össze. A 90 esztendõs néprajztu-
dós a Kossuth-díj mellett, tavasszal Europa Nostra-díjat ka-
pott, a 29 díjazott között egyetlen magyarként. Emellett a
közönség díjat is õ kapta. Nagy büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy személyesen is ismerhetjük õt, többször talál-
koztunk vele. Válaszúton az általa létrehozott múzeumban
is jártunk. De a legnagyobb öröm számunkra az, hogy egy
alkalommal mi is vendégül láthattuk õt itt Kállósemjénben.

Egyesületünk év elején azzal a prob-
lémával szembesült, hogy a szolgálati
autó mûszaki meghibásodás miatt meg-
állt. A szolgálatot azonban nem sze-
rettük volna felfüggeszteni, így addig
saját gépjármûveinkkel oldottuk meg
a településen a járõrözést. Az autó ja-
víttatását Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata finanszírozta, amely
csak anyagköltséget foglal magába,
ugyan is Homoki János autószerelõ a
javítási munkáért nem kért fizetséget.
Segítségét ezúton is köszönjük!

Egyre nagyobb feladatot ró ránk az,
hogy a településen a közbiztonsági fel-
adatokat maradéktalanul tudjuk el lát-
ni. Ennek oka az, hogy az amúgy sem
nagy taglétszámból sokan külföldön
dolgoznak, így az itthon maradt tagok-
ra még több feladat hárul. Dolgozó
emberekrõl van szó, akik magukénak

Nehéz év kezdés a Polgárõr Egyesületben
érzik ezt a falut és tenni akarnak érte,
a munkájuk mellett társadalmi munka-
ként végzik ezt a tevékenységet!

Június 24-én részt vettünk az Orszá-
gos Polgárõrnapon, amit ebben az év-
ben a Nyíregyházi repülõtéten rendez-
tek meg. Az ünnepségen több promi-
nens személyiség mellett részt vett dr.
Pintér Sándor belügyminiszter úr is, aki
ünnepi beszédében külön köszöntötte
azt a 150 polgárõrt – közöttük 50 Ifjú
Polgárõrt – aki ünnepélyes fogadalmat
tettek, és elkötelezték magukat a köz-
rend, a közbiztonság védelme mellett.

Egyesületünk nevében szeretném
megköszönni Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának, hogy lehetõvé tet-
te a rendezvényen való részvételünket
azáltal, hogy 20 liter üzemanyagot biz-
tosított a gépjármûbe.

Erdei Mihály
      elnök

Gajdos Zsolt aki oszlopos tagja a
Kállósemjéni Polgárõr Egyesületnek,
családjával együtt vett részt a ren-
dezvényen. A képen kisfiával és

unokájával látható
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Év végi hajrá volt:

Tanulóink többsége sikeresen írta meg az év végi felmé-
réseket. Június 15-én tartottuk osztályozó értekezletünket
és értékeltük tanulóink egész éves munkáját.

Alsó tagozat
Az 1. évfolyam tanulmányi elõmenetelét szövegesen ér-

tékeltük, kiválóan teljesített 11 fõ.
Kitûnõ tanulmányi eredményt ért el a 2.-4. évfolyamon

20 tanuló.
Felsõ tagozat:
Az 5-8 évfolyamon kitûnõ tanulmányi eredményt ért el

24 tanuló.

Iskolai szinten:
Példás szorgalmú: 109 fõ, a tanulók 48%-a.
Hanyag szorgalmú: 7 fõ, a tanulók  3%-a.

Iskolai szinten:
Példás magatartású: 128 fõ, a tanulók 57%-a.
Rossz magatartású: 12 fõ, a tanulók 5%-a.

Az alsós munkaközösség tagjai összehangoltan, egymás
munkáját segítve dolgoztak. A tanítók és a napközis neve-
lõk a gyerekek szellemi és lelki fejlõdésének érdekében
mindent megtettek.

A felsõs munkaközösség tagjai is kiváló munkát végez-
tek, ezt tükrözik a felvételi eredmények. A nyolcadikosok
közül mindenki felvételt nyert valamilyen iskolatípusba:

gimnáziumba:  7 fõ, szakgimnáziumba: 16 fõ, szakkép-
zõbe: 10 fõ.

2 tanuló sikeres pályázatot nyújtott be az Arany János
Tehetséggondozó Programba. Az Arany János Tehetséggon-
dozó Program által meghirdetett nyári táborba 4  tanulónk
megy.

Célkitûzésünknek megfelelõen a végzõs diákok többsé-
ge (23 fõ -70 %) érettségit adó középiskolában tanul tovább.
A visszajelzések alapján sikeresen veszik az akadályokat
és a vitt eredményeket megtartják a középiskolákban is.

DÍJAK:
Kállay Kristóf – díj: Sári Zsanett 8.b
Kállay Miklós – díj: Kékesi Klaudia 8.b
Loss-díj: Papp Alexandra 3.a

Kész Géza 7.a
Papok – díja: Tálas Fruzsina 4.b

Papp András 5.a
Vinkler Gréta 6.a
Szabó Anikó 7.a

Felföldi –díj: Palcsák Gergõ  8.b

VERSENYEK:
Házi tanulmányi versenyt hirdettek nyelvtan-helyesírás-

ból 32; mesemondásból 31 tanuló részvételével. A Kállay-

napok keretében megrendezett táblajáték versenyen 38, sza-
valóversenyen 25, az énekversenyen 36, rajzversenyen 62
diák tette próbára tudását, tehetségét. A sorverseny 96 alsós
tanulót mozgatott meg. Elsõ alkalommal hirdettük meg kör-
zeti szinten a meseíró 17 fõ, és a környezetvédelmi csapat-
versenyt 20 fõ részvételével. Az iskolai, házi versenyeken a

tanulók többsége részt vett. Mindenki talált magának olyan
versenyt, amelyben megmérettethette magát. Sok gyerek-
nek óriási sikerélményt jelentett, hogy még ha csak helyi-
leg is, de verseny keretében adhatott számot tudásáról.

Felsõ tagozaton, 21 versenyen vettek részt a tanulóink a
tanév során, melyeken nagyon szép eredményt értek el, di-
csõséget, hírnevet szerezve iskolánknak. A házi, körzeti,
megyei és országos versenyeken elért eredmények megta-
lálhatóak az iskola honlapján.(www.kmai.hu)

Gratulálunk és köszönjük a lelkiismeretes munkát min-
den diákunknak és az õket felkészítõ pedagógusoknak is.

Programok a II. félévben:
Április végén a napközis gyermekek Anyák napi ünnep-

ségen köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat.
Május 26-án, iskolai szinten szerveztük meg a gyermek-

napot. Az SZMK segítségével tanulóink egy fantasztikus és

Újdonság volt a mobil mászófal a gyermeknapon

A Kállay-Napok díjátadó ünnepsége
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A lézerharcászat már nem volt
ismeretlen a diákok számáraA bûvész mutatványa elkápráztatott mindenkit

emlékezetes napot töltöttek el. Változatos, minden évfo-
lyam szórakozását kielégítõ programokon vehettek részt a
gyerekek. Pl.: ugráló vár, mászófal, trambulin, mediball,
bringa suli, buborék foci, lézer harcászat. A délelõtt folya-
mán pedig egy nagyon híres bûvész kápráztatott el bennün-
ket mutatványaival.

Osztálykirándulások:
1. osztály: Máriapócs
2. osztály: Nyíregyháza – Vadaspark - Falumúzeum
3. osztály: Lillafüred- Diósgyõr
4. osztály: Debrecen - Hortobágy
5. évfolyam: Szatmári körút
6. évfolyam: Eger
7. évfolyam: Zempléni körút
8.b osztály: Mátra – Kékestetõ
8.a osztály: Kiscseretanya- sátorozás

Június 2-án rendezte
meg a „Nyíri” Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény a gálamûsorát. A
színpadon sorra követték
egymást a néptánc pro-
dukciók, melyet a
mazsorett csoport mû-
sorszáma is színesített. A
gyerekek oktatását eb-
ben a tanévben is Réti
Eszter néptánc pedagó-
gus végezte.

Június 14-én Kölyök-
gólya-búcsúztatót tartot-
tunk. A feladatok össze-
állításában, a program
lebonyolításában a 7.
osztályos tanulók nyúj-
tottak segítséget.  A vég-
zõs diákoknak különbö-
zõ játékos, mókás feladatot kellett megoldaniuk. A nyolca-
dikos gyerekek mûsorral köszöntek el az itt maradóktól és
az iskolától.

Június 17-én elballagtak a nyolcadikos diákok. A bizo-
nyítványokat június 21-én vehették kezükbe a tanulók, ez-
után természetesen megkezdõdött számukra a várva várt
vakáció.

Csurpek Melinda
       tanítónõ

Pillanatképek a gyermeknapi kirándulásokról a Ficánka Óvodában

A Mókuska csoport a kállósemjéni Vadászháznál
töltötte a Gyermeknapot

A Napocska csoport a nyíradonyi kalandparkba
kirándult

A Baglyocska csoport a Nyíregyházi Állatparkba
tett látogatást

A Maci csoport Nagykállóban az Alma együttes
koncertjén járt
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Gyerekházunk mindennapjaihoz hozzátartozik, hogy a
kisgyermekek és szüleik számára minél változatosabbá te-
gyük a napjaikat, azzal, hogy igényeiknek megfelelõen so-
kat mondókázunk, körjátékokat játszunk, amelyet a gyere-
kek és szüleik is nagyon élveznek. Ezen kívül
kézmûveskedünk a gyerekekkel korosztályuknak megfele-
lõen. Sok a szabad játék a szõnyegen, illetve, ha jó idõ van,
akkor a szabadban is sokat hintázunk, homokozunk, csúsz-
dázunk.

Mûködésünk kezdete óta, nagyon jó partneri kapcso-
latban van a helyi védõnõkkel. Fontosnak tartjuk, hogy
már a szülõvé válás kezdeti szakaszában a kismakák
ellátogathatnak a gyerekházunkba, megismerkedhetnek
a mindennapi életünkkel, abban bízva, hogy kisbabájuk
születése után már egy ismerõs helyre érkeznek, isme-

rõs anyukákkal találkozhatnak, így a tapasztalatcsere is
sokkal oldottabb hangulatú lesz. Több éve már, hogy szü-
lésre felkészítõ  beszélgetõkört szervezünk a védõnõ ve-
zetésével. Oldott hangulatban megismerkedhetnek a
szülés körülményeivel, babaápolással, a kórházi körül-
ményekkel, és nem utolsó sorban a gyerekházzal és dol-
gozóival.

Gyerekházunk fontosnak tartja, hogy az ide látogató gyer-
mekek és szüleik a legjobb hangulatban érezzék magukat,
segítsék egymást mindenben. Ezért közösségépítõ-bábelõ-
adás sorozatot indítottunk, melyet szülõk segítségével való-
sítunk meg.  A bábelõadás nagyon fontos a gyermekek be-
szédfejlõdésének és a szerepjátékok kialakulásában a gyer-
mekek életében. Arra szeretnénk ösztönözni a szülõket, hogy
minél többet meséljenek gyermekeiknek, otthon is báboz-
hatnak, mesélhetnek ujjbábok segítségével. A bábelõadá-
sok után minden gyermek kap egy itt készült ujjbábot a mese
fõszereplõjérõl, így gyarapítva az ujjbáb-gyûjteményüket.

A zenei fejlõdés nagyon fontos a kisgyermekek életében,
ezért a gyerekház is folyamatosan biztosít ilyen lehetõséget
a kisgyermekes anyukák és gyermekeik számára. Már a Mi-
kulás ünnepség óta több alkalommal nagy örömünkre és ter-
mészetesen a szülõk nagy örömére is eljöhetett hozzánk

Képes beszámoló a Biztos Kezdet Törpicur
Gyerekház mindennapjairól

Rózsa Zoltán zenetanár, aki a kicsik zenei hallásukat kü-
lönbözõ hangszerek megszólaltatásával próbálja fejleszte-
ni. A picurok áhítattal figyelik az elõadást, az anyukákat és
gyermekeket is aktivitásra késztetve. Vidáman együtt éne-
kelünk, ritmusra mozguk, élvezzük a zene által nyújtott
hangulatot.

A tavaszi munkálatokhoz hozzátartozik, hogy itt is vete-
ményezünk, palántákat ültetünk, hogy a nyár folyamán a
friss zöldségekbõl csemegézhessünk. Fontosnak tartjuk, hogy
a szülõket és gyermekeiket is bevonjuk. Éppen a paradi-
csom ültetésében segít az egyik legkisebb gyermekünk,
Domi.

Idén májusban is ellátogattunk az óvodába. Minden év-
ben elmegyünk a leendõ óvodásokkal, no meg a kicsik is
eljöttek velünk megismerkedni az óvodai élettel. A kicsik
rögtön birtokba vették a játékokat, mintha mindig is ide jár-
tak volna. A gyerekházba járó gyermekek, az óvónénik ta-
pasztalatai alapján, sokkal hamarabb beszoknak, várják a
közös játékokat, keresik egymás társaságát.

Közösségi életünk fontos része, hogy minden hónapban
megünnepeljük az abban a hónapban született gyermekek
születésnapját. Június hónapban öt 1 éves kisgyermek ünne-
pelt a szülõk által készített és díszített tortával.

Óvodába indulók ellátogattak a Ficánka Óvodába

Az anyukák és a csemetéik egyaránt élvezik a foglalko-
zásokat

Kertészkedés a gyerekházban
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Pszichológiai tanácsadás Dr. Gavallér Andreával Babamasszázs

Minden hónapban eljön hozzánk pszichológusunk, Dr
Gavallér Andrea, aki gyermekneveléssel kapcsolatos
beszélgetõkört tart a szülõknek. Egyéni problémáikban is
próbál segítséget nyújtani a tanácstalan szülõknek.

Babamasszázst tartottunk Palcsákné Gyene Ágnes védõ-
nõ vezetésével, amelyen az anyukák elsajátíthatták a
masszázs technikáit.

Már kilencedik alkalommal hirdetjük meg ezen a nyá-
ron az olvasást népszerûsítõ pályázatunkat a Dr. Erdész
Sándor Könyvtárban.

Pár száz évvel ezelõtt még semmi problémát nem oko-
zott az ember életében, ha nem tudott olvasni, de mára az
olvasás életünk minden területét átszövi - a tanulástól a
munkán át a szórakozásig. Aki nem, vagy csak gyengén tud
olvasni, az behozhatatlan hátrányt szenved mindenhol.

A könyvtárak már régen szembesültek azzal, hogy az írás-
beliség visszaszorulóban van, azonban az értõ olvasás elsa-
játítása ma is elsõdleges fontosságú.

Az olvasástanítás az alsó tagozatban történik, ebben az
idõszakban kell az értõ olvasást megalapozni. Minden élet-
szakaszban nagy a szülõk felelõssége is a gyermekek olva-
sási képességének fejlesztésében.

A könyvtár feladata az, hogy a gyerekeket olvasóvá nevelje,
megszerettesse az olvasást és fenntartsa az olvasási kedvet.

Ennek érdekében már 2000 óta különféle olvasásnépsze-
rûsítõ programok indultak Magyarországon.
(pl. Olvasás éve 2000-2001-ben, Nagy Könyv
program 2005-ben, Õszi Könyvtári Napok
stb.)

Mi itt a kállósemjéni könyvtárban is azzal
szembesültünk évekkel ezelõtt, hogy csök-
ken a könyvtárlátogatók száma, egyre keve-
sebbet olvasnak a gyerekek. Mivel iskolai
könyvtár is vagyunk, szívügyünknek tekint-
jük az olvasás megszerettetését. Már 2000
óta csatlakozunk mindenféle olvasásnépsze-
rûsítõ kampányhoz. Különbözõ rendezvények-
kel, kézmûves foglalkozásokkal, a könyvtári
állomány folyamatos megújításával próbál-
juk becsábítani a gyerekeket a könyvtárba.
Kilenc éve annak, hogy 2009-ben, Benedek
Elek születésének 150. évfordulóján meghir-
dettük elsõ nyári olvasópályázatunkat.

Ha nyár, akkor olvasópályázat!
Sok gyerek küzd olvasási nehézséggel, még néha a ka-

maszok is nehezen értik a szövegeket. A kötelezõ olvasmá-
nyok nyelvezete régies, a diákok nem nagyon tudnak mit
kezdeni vele.

De akkor hogyan lehet olvasóvá nevelni
õket?  Az elmúlt nyolc évben azt tapasztal-
tuk, hogy nekik szóló, olvasmányos, jól ért-
hetõ szövegeket kell a kezükbe adni.

Az elmúlt években nagyon sok jó gyermek-
és ifjúsági könyv jelent meg kortárs írók tollá-
ból. Mi az olvasó pályázatokon igyekszünk
ezekbõl válogatni. Ebben a programban nálunk
40-60 gyerek vesz részt fõleg alsó tagozatból,
de minden évfolyam képviselteti magát.

Ezen a nyáron is július 1-én indult a pályá-
zat, sok új olvasnivalóval várjuk a gyerekeket.

Kérjük a szülõket, nagyszülõket, hogy fi-
gyeljenek nyáron arra, hogy a pihenés mel-
lett a gyerekek a könyvtárba is látogassa-
nak el!

Blazsán Péterné
    könyvtáros

Készülnek az üvegmatricák
a Húsvéti kézmûves foglal-

kozáson

Anyáknapjára

Gyõriné Nagy Éva
Gyerekház-vezetõ
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Aki a mai világban egészségesebben
szeretne táplálkozni, az bizony kerüli
a tartósított élelmiszereket, kivéve, ha
azt saját maga készíti el. Tartósítani
lehet fagyasztással, szárítással és be-
fõzéssel is. Talán a legelterjedtebb tar-
tósítási forma a befõzés, amely manap-
ság újra kezd divatba jönni, és valljuk
be, nem is nagy ördöngösség. S nem
lényegtelen szempont az sem, hogy
legalább tudjuk, hogy mit eszünk.

Kétségtelen, hogy a legtöbb háztar-
tásban uborkát raknak el télire, de ta-
lán nincs olyan ház, amelynek kertjé-
ben ne érlelõdne egy üveg kovászos
uborka. A kovászolás a leg egyszerûbb
és leg olcsóbb módja az uborka sava-
nyításának, hiszen uborkán, sós vízen

és egy szelet kenyéren kívül nem kell
hozzá más semmi. Egyetlen hátránya
talán az, hogy téli eltevésre alkalmat-
lan, hiszen ez egy tejsavas erjesztési
folyamat. Nézzük tehát, hogy hogyan
készíthetünk kovászos uborkát.

Kovászolni olyan uborkát szoktunk,
amely már az ecetes eltevésre alkal-
matlan, azaz a saláta méretû uborka

Tegyük el télire... azaz mi kerüljön az éléskamránkban!?

Befõzési tippek háziasszonyoknak
(9-12 cm-es) a legjobb. Az uborkát ala-
posan megmossuk, mindkét végét le-
vágjuk, és hosszára mindkét irányból
bevágjuk. Így az uborka egyben ma-
rad, de a bevágásnak köszönhetõen
hamarabb beérik, hiszen könnyebben
átjárja a felöntõ lé. Elõkészítünk egy 5
literes üveget (lehet kisebb az üveg, ki
mennyit szeretne kovászolni!), amely-
nek az aljába egy csokor alaposan
megmosott kaprot rakunk. Erre sorakoz-
tatjuk a megmosott és bevagdalt ubor-
kákat. Aki szereti, az tehet az uborkák
közé is kaprot, sõt egy két gerezd fok-
hagyma sem rontja el. Tovább bolon-
díthatjuk az ízeket egy ki vöröshagy-
mával és torma karikákkal is, ez már
ízlés dolga. A tetejére újabb csokor
kapor következik, majd egy kisebb sze-
let kenyérrel lezárjuk a sort. Ezt köve-
tõen felöntjük az üveget enyhén sós
vízzel, amelyet elõször felforraltunk és
langyosra visszahûtöttünk. Az „enyhén
sós” kifejezés szerintem nem igazán
helytálló megfogalmazás, véleményem
szerint igen is jól érezzen rajta, hogy
sós, de túlzásba ne essünk! Az üveget
tiszta tányérral letakarva tegyük ki a
napra. Meleg, napos idõben 3-4 nap
alatt beérik. Ezt onnan tudhatjuk, hogy
az uborka elveszíti vad zöld színét és
egy sárgás-zöld árnyalatot vesz fel. A
felöntõ lé zavarossá válik, és az érle-
lés alatt ki is fut az üvegbõl, éppen
ezért olyan helyre tegyük, ahol a kifo-
lyó lé nem okoz gondot. Ha az ubor-
kánk beérett, vegyük le róla a kenyér-
szeletet, és szûrjük le róla a felöntõ
levet, majd ebbe a leszûrt lébe helyez-
zük vissza az uborkákat, ügyelve, hogy
a felöntõ lé azokat ellepje. Hûtõszek-
rénybe tárolva 2-3 hétig is el áll, már
ha marad addigra belõle.

A nyár másik nagy slágere a meggy,
amelyet ugyancsak sokrétûen lehet fel-
használni. A meggyet lehet aszalni,
lekvárt fõzni belõle, és fagyasztásra is
alkalmas, de a leggyakrabban mégis
csak befõzzük. Két módon is eltehet-
jük: egészben, és magvazva.

Most egy magozott meggy receptet
teszünk közzé, amelynek elkészítése
mondhatnám pofon egyszerû.

Ilyen szép látvány a frissen elkészí-
tett, érlelésre váró kovászos uborka

A meggyet alapos mosás után mag-
vazzuk ki, majd minden 5 kg gyümölcs-
re számítva tegyünk hozzá 1 kg cukrot
és 0,5 dl 10%-os ecetet, valamint egy
kávés kanál szalicilt. Keverjük jól

össze, és letakarva hagyjuk állni 3-4
órán át. Eközben többször megkavar-
juk, hogy a cukor tudjon elolvadni,
majd levével együtt -töltsük a megmo-
sott üvegekbe úgy, hogy ne legyen közte
légbuborék. A tetejére tehetünk 1 ká-
véskanál rumot is, de ez már megint
csak ízlés dolga, majd azonnal zárjuk
le az üvegeket. Az ilyen konzervez-
nél, amelyiknél ecetet vagy rumot
használunk, feltétlenül fontos, hogy a
csavaros fémtetõ alá kerüljön celofán!
Ha ezzel készen vagyunk, rakhatjuk a
helyére, mert nem igényel dunsztolást.

Nos, kedves Lányok, Asszonyok!
Bátran próbálják ki a fent olvasott re-

cepteket, s ha esetleg nem is úgy sike-
rül elsõre ahogy szerették volna, ne szeg-
je kedvüket, alakítsák ki belõle a saját
ízlésviláguknak megfelelõ receptet.

Szívesen vennénk, ha van az Önök
tarsolyában egy-egy jól bevált recept,
- és azt nem sajnálnák megosztani ve-
lünk- kérjük, juttassák el hozzánk, hogy
közre tudjuk adni a Semjéni Krónika
következõ számában.

Addig is mindenkinek jó befõzési
szezont kívánunk!

– psza –

Magozott meggy télire
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Nagyon jól indult az õszi szezonunk, sikerült olyan nagy
csapatokat is megelõzni, mint Nagykálló és Levelek. Ez az
eredmény egy igazi csapatmunka volt, amelybõl Harsányi
Ferenc alpolgármester úr is nagyon kivette a részét. Mun-
káját ezúton is szeretném megköszönni. Az õszi forduló után
csapatunk az elõkelõ negyedik helyet szerezte meg.

A tavaszi szezonban több nehézséggel is szembe kellett
néznünk. A bajnokság megkezdése után pár forduló eltelté-
vel vezetõségváltás történt az egyesületben. Gáll László,-
kinek személyében egyszerre kaptunk új elnököt és szpon-
zort- mindent megtesz, hogy a Kállósemjéni futball minél
magasabb helyezést érjen el ebben az osztályban. Ezt kö-
vetõen több meghatározó játékosunk nagyon komoly sérü-
lést szenvedett. Hosszú idõre kiestek a játékból, így érthe-
tõ, hogy nem tudtuk folytatni az õszi sikeres sorozatunkat.
A bajnokság végére négy ifjúsági játékost – név szerint:
Udvari Martint, Páll Jánost, Bokri Dánielt, és Csákányos
Dávidot- is be kellett vetni a mély vízbe. A srácok a lehetõ
legjobb játéktudásukkal igyekezetek a csapat hasznára len-
ni, amelynek meg is lett az eredménye. Bár hátrébb csúsz-
tunk a tabellán, de így sem szégyenkezhetünk, hiszen a sok
sérülés ellenére a nyolcadik helyen végzett csapatunk a 2016/
2017-es bajnokságban.

 Az ifjúsági csapattal a kitûzött céljainkat nem tudtuk
teljesíteni, ugyan is az edzések látogatottsága és a hétvégi
mérkõzéseken is sokszor csak tizenegyen voltunk. Nem tud-
tunk újítani sem mentalitásban sem akaratban, így a csapat
a tizenkettedik helyen végzett. Reméljük, hogy a követke-
zõ bajnokságban jobb helyezést fogunk elérni, ugyanis úgy

Edzõváltás a focicsapatnál

döntöttem a közeljövõben csak a fiatal korosztállyal szeret-
nék foglalkozni. Itt szeretném megragadni az alkalmat és
megköszönni az egyesület vezetésének és az Önkormány-
zatnak a belém vetett bizalmát, hogy éveken keresztül irá-
nyíthattam a felnõtt csapat szakmai munkáját. Kívánom,
hogy a felnõtt csapat az új edzõ irányítása alatt is jól szere-
peljen, hozva a szebbnél szebb eredményeket.

Köszönetemet szeretném kifejezni Belicza László polgár-
mester úrnak, és a képviselõ-testület tagjainak, hogy biztosít-
ják az anyagi hátteret ahhoz, hogy a kállósemjéni futballcsa-
pat a megyei II. osztályban futballozhasson. Végül, de nem
utolsó sorban szeretném megköszönni a szurkolóknak a bíz-
tatást, s hogy idegenbe is oly sokszor elkísértek minket. Bí-
zom benne, hogy lelkesedésük továbbra is töretlen marad a
csapat iránt, s nem fordulnak el tõlünk, ha néha nem annyira
szép eredmény születik, mint amire számítottak.

Köszönettel: Lipcsei János edzõ

A felnõttcsapat

Ha most visszagondolok a 8 évvel ezelõtti elsõ futballtor-
nánkra, akkor nem gondoltam volna, hogy ennyi év eltelté-
vel még mindig lesz keletje ennek a rendezvénynek.  Most
viszont elmondhatom, hogy ha nem volna, már nekem is

hiányozna! Na persze nem a vele járó munka, hanem az a
megelégedettség, amely kiül az arcokra, amikor véget ér a
verseny. Talán minden egyes megnyitón elmondom, hogy fon-
tos a gyõzelem, de nem vérre megy, s igazság szerint a gyõ-
zelmen túl az alkalom a fontos, amely lehetõséget teremt
arra, hogy elbeszélgessünk egy kicsit sportról, politikáról, csa-
ládról és egyéb fontos, vagy éppen kevésbé fontos dolgokról.

Ha tavasz, akkor Nõszirom Kupa

A sportbíró szerepét évek óta Dzsunyák Pál tölti be.
Köszönet neki ezúton is.

Két mérkõzés között jól esett egy kis pihenés

Én bízom benne, hogy még sokáig lesz Nõszirom Kupa
Futballbajnokság, akár tavasszal, akár nyár elején, vagy akár
õsszel! A lényeg az, hogy ragadjuk meg az alkalmat a spor-
tolásra, és a baráti kapcsolatok ápolására.

Itt szeretném megragadni az alkalmat és az egyesület
nevében megköszönni Gyulai Ferencnek a torna lebonyolí-
tásában nyújtott segítségét. Remélem, jövõre ismét számít-
hatunk a munkájára. – psza –
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Örömmel tudatjuk, hogy Kállósemjénben a kézilabda klub
újra megalakult. A 2017. árpilis 07-én tartott közgyûlés ala-
pító tagjai között volt, Szõke Ferenc, Molnár László, Mé-
száros Enikõ és Bokri Marianna. Egyesületünk legfontosabb
feladatának tartja a sportág népszerûsítését a községben, és
annak környezõ településein.

Mielõtt vázolnám az egyesület terveit és feladatait, en-
gedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam, mint az
egyesület elnöke.

Szõke Ferenc vagyok, 1964-ben születtem, gyerekko-
romat Kállósemjénben, jobban mondva Péterhalmon töl-
töttem. Szüleim a mai napig is ott élnek. A kézilabda
alapjait, a kállósemjéni általános iskolában sajátítottam
el, nevelõm Molnár Ferenc tanár úr volt. 14 évesen to-
vábbtanulás céljából Dunakeszire kerültem, ahol életem
elsõ NBI-es mérkõzését játszhattam, 16 évesen. Tagja vol-
tam a Pest megyei válogatottnak, majd a katonaéveket
Nyírbátorban töltöttem, és azóta is itt élek, valamint a
kézilabdát is itt folytattam tovább. 2002-ig aktív játékos
és egyben csapatkapitány voltam, majd pár év szünet
után, 2007-ben beindítottam a kézilabdát Nyírbátorban. 8
évig voltam a VKK Nyírbátor elnöke, és vezetésem alatt
hatalmas sikereket értünk el. 2015-ben a klub már 17 csa-
pattal rendelkezett, komoly beruházásokat indítottam el,
illetve klubunk az országos ranglista 27. helyét foglalta
el. Itt Kállósemjénben is szeretném ezeket a sikereket
megvalósítani, mind a sportban, mind az infrastrukturális
beruházások terén.

A terveink megvalósításának elsõ lépéseként, fontosnak
tartjuk, hogy azokat a kállósemjéni játékosokat, akik me-
gye szerte más egyesületekben játszanak, hazahívjuk. Elsõ
körben sikerült megnyernünk Mészáros Enikõt, aki a Balkány
csapatát hagyta hátra, hogy részt vegyen a község sportélet-
ének feltámasztásában, és egyben szerepet is vállalt az egye-
sület vezetõségében is. Reméljük Enikõ cselekedetét, még
sok játékos követni fogja, mi mindenkivel megpróbáljuk fel-
venni a kapcsolatot.

Ebbõl adódóan, fontos feladatunk, a nõi felnõtt csapat el-
indítása a Megyei I. osztályban, továbbá a Társasági Adó
adta lehetõségek kihasználásával, itt a községben, az után-
pótlás nevelés alapjait lerakni. Ennek érdekében több kor-
osztályban is szeretnénk utánpótlás csapatokat indítani az
országos bajnokságokban.

A szakmai fejlõdés céljából igyekszünk megfelelõ kép-
zettségû és hírnevû edzõket és játékosokat is a klubba hívni.

A Megyei I. osztályú nõi csapatunk vezetõedzõjének fel-
kértük Csont Edinát, aki elfogadta meghívásunkat. Edzõi
pályafutását 1997-ben Szakolyban kezdte a Megyei I. osz-
tályban, majd 3 év múlva felkerülve az NBII-be már, nem-
csak mint edzõ, hanem játékos és egyesületi elnök folytatta
tevékenységét. 2005-ös bajnoki szezont Polgáron kezdte,
majd Kisvárdához igazolt, ahol NBII-es bajnokságot nyer-
tek. Ezek után játszott Nyíregyházi Fõiskola, Nagykálló és
végül Balkány csapatában is.

Kézilabda

Utánpótlás U14-es fiú csapatunk edzõje, a szintén
kállósemjéni Pisák Tibor, aki jelenleg a Kisvárda KC NBII-es
kézilabdacsapat tagja.

A helyi általános iskolában, az U7-U10-es korosztályban
folytatott szivacskézilabda oktatás, Nagyné Leveleki Ildikó
tanárnõ irányításával fog megkezdõdni. Természetesen a
közeljövõben még több edzõt szeretnénk a kisiskolások ok-
tatásába bevonni.

Nagy örömünkre, több utánpótlásedzõ is jelezte, hogy
szívesen foglalkoznának a kállósemjéni gyerekekkel. Jelen-
leg folynak a tárgyalások, így még neveket nem említhetek.

Terveink között szerepel egy Megyei serdülõ lánycsapat
indítása, valamint egy U14-es fiúcsapat, és egy U11-es lány-
csapat nevezése is.

Friss hírként szolgál, hogy elkezdõdött a Megyei I. osz-
tályban induló felnõtt férfi csapat toborzása is. Ide is várjuk
a jelentkezõket.

Tisztelt olvasók! Ezen tervek megvalósításához elsõsor-
ban Önökre, mint kállósemjéni lakosokra, és mint szülõkre
van a legnagyobb szükség. Mi kidolgozzuk a feladatokat,
megteremtjük a lehetõségeket, de sportolni kívánó gyere-
kek nélkül ez nem sikerülhet. Ezért kérjük Önöket, hogy
segítség munkánkat azzal, hogy gyermekeiket, unokáikat,
ismerõseiket egyesületünk felé irányítsák, hogy Önök és
gyermekeik is részesei legyenek a kézilabda alapjainak le-
tételében. A tagtoborzás a nyári idõszakban is folyamatos.
A községben, akár Molnár Lászlót, Mészáros Enikõt vagy
Bokri Mariannát is megkereshetik, de engem is hívhatnak,
hiszen elég gyakran a községben leszek.

Létrehoztuk csoportunkat a facebook-on, Kállósemjén
Kézilabda névvel, ide is várjuk a jelentkezõket, akár játé-
kosként, akár csak érdeklõdõként.

Forduljanak hozzánk bizalommal, legyen ez a mi közös
célunk és közös feladatunk!

Több helyen vannak kihelyezve plakátok, és az azon ta-
lálható telefonszámokon elérhetnek bennünket.

Köszönettel: a Kállósemjéni Szabadidõ Sportegyesület
vezetõsége

Gyermeknapon már népszerûsítették a sportágat
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Pontosan 1 éve nyitotta meg a kapuit a felújított
Kállósemjéni Kállay-kúria a nagyközönség elõtt, és bekap-
csolódott az addig is nyüzsgõ település turisztikai vérke-
ringésébe.

A saját szervezésû szabadidõs rendezvényeink legalább
akkora sikert könyvelnek el, mint a vállalt rendezvényeink
(lakodalom, ballagás, keresztelõ) terén nyújtott szolgálta-
tásaink.

Sikeresnek mondható az idei év folyamán megvalósult
„Húsvét Hétfõ a Kúriában” elnevezésû program, mely a
gyermekes családok számára jelentett felhõtlen kikapcso-
lódást a nyuszi simogatóval, a kézmûves foglalkozással, a
régmúlt idõit idézõ ügyességi gyerekjátékokkal. A felnõt-
teknek a rendezvény ideje alatt folyamatosan nyitva tartó
kávéház, és a rendhagyó módon átalakított kiállítás nyúj-
tott szórakozási és kikapcsolódási lehetõséget.

Ebben az évben már hivatalosan is bekapcsolódtunk a
„Múzeumok éjszakája” országos  rendezvénysorozatba,
amely tökéletes idõpontot adott Pál Gyula kállósemjéni szü-
letésû festõmûvész munkáiból nyílt emlékkiállítás megnyi-
tójának. A 27 festménybõl, több grafikából és személyes
tárgyakból álló kiállítás anyagát a festõ gyermekei Pál Ág-
nes és Pál Attila helyezte letétbe a Kállay-kúriában. Nagy-
lelkû adományukat ezúton is szeretnénk megköszönni.

A program fõ célját picit átgondolva, az egész estés mú-
zeumi nyitva tartás helyett, a kultúra más ágait szem elõtt
tartva egy színmûvészeti elõadással kedveskedtünk a ren-
dezvényre érkezõknek. A Talán Teátrum elõadásában „Üze-
netek egy valamikori kávéházból” címmel egy zenés, hu-
moros jelenetekkel fûszerezett elõadásra került sor. Ezt kö-
vetõen a debreceni Honvéd Táncegyüttes tagjai elõször Vas-

Egy éve, hogy megnyitotta kapuit
a Kállay-kúria

vári verbunkkal, majd szilágysági táncokkal szórakoztat-
ták a nagyérdemût, végezetül pedig az elengedhetetlen
Tûztánccal fejezõdött be az est programja.

Ebben az évben még számos programra várjuk kedves
vendégeinket, mint például a Családi nap, a Boszorkány
vasárnap és az adventi ráhangolódás.

Addig is a Kúria – most már 2 állandó kiállítással – to-
vábbra is várja látogatóit szerdától – vasárnapig, 9.00-tõl  –
17.00 óráig , s térjenek be a Kávézóba is, ahol munkatársa-
im továbbra is nagy szeretettel várják az idelátogató turis-
tákat és a kedves, kikapcsolódni vágyó vendégeket.

Várjuk továbbra is azon érdeklõdõket akik családi vagy
céges rendezvényeik, esküvõi fotózásaik vagy esküvõi ren-
dezvény helyszínéül szeretnék igénybe venni a Kállay-kú-
ria szolgáltatásait.  Kérem keressenek minket bizalommal!

Tisztelettel: Kozma Mihály ügyvezetõ

Készen áll az esküvõi vendégek fogadására a rendez-
vényterem

A rendhagyó kiállításon a húsvét történetét jelenítették meg

A festõmûvész gyermekei Pál Ágnes (kép jobb oldalán) és
Pál Attila, Belicza László polgármester úr és Pisákné Páll

Ilona címzetes fõjegyzõ asszony társaságában
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Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Gólya hozta
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötöttE l h a l á l o z t a k
Szilágyi Szilvia–Ladik Zoltán
Virág Szandra–Pintér Richárd

Szalánczy Enikõ–Dósa György
Mikulás Barabara–Nagy Gyula

Bakos Judit–Fodor Ferenc
Petruska Hedvig–Fiák Márton

Kopasz Valéria–Balázs Szabolcs
Kruták Ágnes–Szalai Zsolt

Miló Viktória–Kapitány István

Bukta Jánosné (Papp Borbála)
Páll Ottó
Bacskai István
Holhós István
Papp Istvánné

(Szilágyi Ilona)
Gégény Sándorné

(Jelasics Veronika)
Papp László

Lakatosné
Kozma Erzsébet Valéria

Szûcs Györgyné (Tóth Erzsébet)
Petromán Jánosné

(Ruszinkó Julia)
Kerecsen László
Séra József
Nyisztor Illésné (Agócs Anna)
Sári János

Ez év június 18-án,
Bihari György és fele-
sége Gál Mária ünne-
pelte házasságkötésük
60. évfordulóját. A ró-
mai katolikus templom-
ban 2 lánya, veje, 4 uno-
kája, unoka menyei és
veje, 2 dédunokája, va-
lamint szeretett ismerõ-
seik körében, Horváth
János plébános, kerüle-
ti esperes elõtt újra
megerõsítették a hatvan
évvel ezelõtt tett házas-
sági fogadalmukat.

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata a házaspárnak még sok-sok

Gyémánt lakodalom

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

Pázmány Péter

Ez év június 6-án, Belicza László
polgármester úr Orosz Jánosné, szüle-
tett Demeter Margit részére 90. szüle-
tésnapja alkalmából, az idõsek iránti
tisztelet és hála jeléül adta át Orbán
Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, és kívánt jó egészséget,
további békés, boldog éveket.

E szép, kerek évfordulót ünneplõ
Margit nénit ajándékcsomaggal kö-
szöntötte Pisákné Páll Ilona címzetes
fõjegyzõ és Pappné Dzsunyák Beatrix
anyakönyvvezetõ is.

Köszöntöttük szépkorú lakosunkat!

Kívánunk minden szép kort elért la-
kosunknak további egészségben eltöl-
tött békés, boldog éveket!

Pappné Dzsunyák Beatrix
anyakönyvvezetõ

Bihari György és felesége Gál Mária

Az ünnepelt Orosz Jánosné Belicza
László polgármester és Pisákné Páll

Ilona címzetes fõjegyzõ asszony
társaságában

Ujfalusi
Milán
Árpád

Gál Bertalan Gábor

Nyers
Marcell

János

Kormos
László

Dallman
Dávid

Lipkovics
Máté

Reszketõ
Áron

egészségben együtt töltött boldog évet
kíván.


