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Kellemes húsvéti ünnepeket!
Kosztolányi Dezsô:

Fasti
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellô szárnyal át.
Pöttöm fiúcskák nagy hasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg.

Idén a hosszúra nyúlt tél után nehezen bontakozik ki a tavasz és szokatlanul késõn, április végén ünnepelhetjük a feltámadás ünnepét, a
húsvétot. A legtöbb helyen már nem
a tojásfestés és a locsolódás jut elõször az emberek eszébe a húsvétról,
hanem sokkal inkább a pihenés és
kikapcsolódás. A
húsvéti sonka készítésének hagyománya azonban
még nem tûnt el a
köztudatból, és a
gyerekek is szívesen próbálkoznak
saját kezûleg tojásdíszítéssel.
Az ünnep kiváló
alkalmat nyújt arra,
hogy családi körben töltsünk el né-

hány órát, és kiszálljunk a mindennapok rohanásából.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok településünk valamennyi lakójának áldott
és békés ünnepeket!
Belicza László
polgármester

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
Megrészegül az illaton a föld,
S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt Kelet felôl egy sírnak mélyibôl,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.
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Húsvéti magyar népszokások
A húsvét egyházi ünnep. A keresztény szokások mintájára Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, ami a Biblia szerint húsvét vasárnapján
történt. Maga a húsvét szó onnan ered, hogy az emberek a Nagyböjt
után ezen a napon kezdtek el ismét húst enni. Jézus böjtölésének és szenvedésének emlékére negyvennapos böjt elôzi meg az ünnepet.
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét elôtti vasárnapot
virágvasárnapnak nevezzük. Ezen a vasárnapon szokás a nagymise elôtti barkaszentelés, amit a pap a mise után kioszt a hívek között. A szentelt barkaágnak gyógyító, rontásûzô szerepet tulajdonítottak. Gyakran leszúrták a földbe, mert
azt tartották, hogy elûzi a férgeket.
Nagycsütörtökön
elhallgatnak a harangok. Azt mondják,
ilyenkor a harangok
Rómába mennek, ott
gyászolják Krisztust.
Régen szokás volt
ezen a napon kereplôvel zajt kelteni, mert
úgy tartották, ez elûzi
a gonoszt, és helyettesíti a harangok hangját.
Liturgikus hagyomány volt ilyenkor a
lábmosás. Általában
magas rangú egyházi személy mosta meg
tizenkét szegény ember lábát. Szintén liturgikus szokás volt a pilátusverés vagy
égetés. A gyerekek ilyenkor a templomban éktelen zajt csaptak, vagy a falu határában Pilátust jelképezô szalmabábut
égettek.
Elterjedt szokás nagycsütörtökön a
virrasztás, ezzel szimbolizálják Jézus virrasztását az olajfák hegyén. Bizonyos helyeken Zöldcsütörtöknek is nevezték ezt
a napot. Ilyenkor csak zöld növényeket
fôztek a bô termés reményében.
A húsvét elôtti pénteket hívjuk Nagypénteknek, ami Jézus kereszthalálának
a napja. Ezen a napon a templomokban
úgynevezett passiójátékokat, az iskolákban pedig missziójátékokat tartottak.
Ezekben adták elô Jézus szenvedésének
és halálának a történetét. A keresztények
körében a mély gyász, a bûnbánat és a
szigorú böjt napja. A templomokban az
oltárakat letakarják, a harangok pedig
némák. Nagypénteken napfelkelte elôtt

friss kútvízzel vagy forrásvízzel kellett
mosakodni, ez védett a betegségektôl.
Még az állatokat is kihajtották a patakhoz, hogy igyanak belôle, s lefürösszék
ôket. Szokás volt a határjárás, határkerülés is, amikor a férfiak csapatokba

verôdve járták be a határt, és kereplôkkel zajt keltve ûzték el onnan az ártó
szellemeket.
A következô nap a Nagyszombat.
Ezen a napon számos népszokás létezett,
amik napjainkra már-már a feledés homályába tûntek.
A parasztok körében tilos volt ezen a
napon bármilyen jellegû állattartással,
földmûveléssel kapcsolatos munka, nem
sütöttek kenyeret, (a kenyér kôvé válna), nem mostak, (mert a ruha viselôjébe villám csapna) nem fontak.
Nagyszombaton ért véget a negyven
napos böjt, amikor is újra megszólalnak
a harangok. Ennek a napnak a legjelentôsebb eseménye a víz- és tûzszentelés
volt. A vízszentelés a templom keresztvizének a megszentelését jelentette. Tûzszentelésnél a szentelendô tüzet a templom mellett gyújtották meg, és végig is
égették. A megmaradt hamut az emberek hazavitték, és másnap azon fôzték
meg az ünnepi ételeket. Egyesek rend-

kívüli erôt tulajdonítottak a hamunak,
és tettek belôle az állatok ivóvizébe, illetve szétszórták a szántóföldeken is.
A leglátványosabb Nagyszombati hagyomány a feltámadási körmenet. Gyakran a falu legtekintélyesebb embere vitte körbe Krisztus szobrát a faluban. Ezzel a szertartással ért véget a negyven
napos böjt, a családok a körmenetbôl hazaérve nagy lakomát tartottak, ami javarészt sonkából és tojásból állt. (A tojás világszerte a termékenység jelképe.)
Húsvét vasárnap a reggeli mosdóvízbe sok helyen piros tojást tettek, mert egészségvarázsló ereje van. Ez
a nap nôi munkákat tiltó
nap volt, ilyenkor nem
volt szabad mosni, fôzni, sepregetni. Az állatokat sem fogták be ezen a
napon.
Szokás volt az ételeket
a templomban megszenteltetni. Az asszonyok
ilyenkor szinte futva
mentek haza, hiszen a
hagyomány azt tartotta,
hogy aki gyorsan hazaér, az ügyes lesz a munkában is.
Húsvét hétfôn történik a locsolkodás. Ez
azonban nem egyházi,
hanem kifejezetten világi szokás. A férfiak és a fiúk a lányos
házakat körbejárják, és tiszteletük jeléül megöntözik a lányokat, asszonyokat. Régebben nem kölnivel, hanem a
kútból húzott vízzel locsoltak, vagy a
patakhoz cipelték a lányokat és megfürösztötték ôket. Szokás volt locsolóverset is mondani, amiért festett
vagy írott tojás járt. Ezután a lányok
és az asszonyok megkínálták a legényeket friss tojással és szalonnával.
Fehérvasárnapnak vagy mátkáló vasárnapnak nevezzük a húsvétot követô
vasárnapot. A római katolikusoknál ez
a húsvéti ünnepkör zárónapja. Ez a lányok közötti barátság megpecsételésérôl szól. A lányok komatálat küldtek
egymásnak, gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel. Ezzel a lányok örök életre szóló barátságot kötnek, és innentôl kezdve komának szólítják, és magázzák egymást egész életükben.
Graholy Mariann Zoé
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Minek az ünnepe a Húsvét?
A zsidók számára a páska, azaz az
Egyiptomból való kivonulás ünnepe volt
az, amit ma mi, keresztyének húsvétnak
nevezünk. Ôsi szokás szerint - amit Jézus
is követett, az ünnep elôestéjén -, azaz
pénteken elôkészítettek egy hibátlan és
szeplôtlen, egy évesnél fiatalabb bárányt.
Az állat vérével megkenték az ajtófélfát –
úgy ahogy egykor Egyiptomban -, és
nagycsaládi körben elfogyasztották az
állat húsát, hozzá kovásztalan kenyeret
ettek, keserû füveket rágtak és bort ittak.
Minden páska ünnepen a családfô elmesélte a kivonulás történetét, így adták tovább szájról szájra a történetet, s maradt
meg a család, a nép ôsi és közös tudatában az a tény, hogy Isten Szabadító.
Aztán eljött az elsô Húsvét hete. Jézus
Virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe,
ahol királyként köszöntötték. Nagycsütörtökön, egy nappal korábban, mint a szokás diktálta, Jézus és tanítványai elfogyasztották a páskavacsorát. Még azon az
éjszakán Jézust elfogták, másnap elítélték és megölték. Éppen akkor, amikor a
fôpap a jeruzsálemi templomban belépett
az áldozati bárány vérével a Szentek
Szentjébe, ahová évente csak egyszer mehetett be, Jézust kivégezték a kereszten.

Éppen, akkor, amikor vallási szokás szerint ki-ki nyüzsgött a szent városban, talán a páskabárány árát alkudta, Isten Fia
csendesen visszaadta lelkét Atyjának. Jézus meghalt, el is temették. Megsiratták,
meggyászolták a tanítványai. Sokak számára itt le is zárul Jézus története. De valóban csak ennyi?
Pál mondja a zûrös korinthusi gyülekezetnek: „Ha Krisztus nem támadt fel,
akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de
hiábavaló a ti hitetek, is.” Ha Krisztus nem
támadt volna fel… Halott vagy élô Krisztusunk van? Honnan tudjuk a választ? Nagyon egyszerû. Ha csak sírunk, de nem vigasztalódunk még nagyszombati emberek
vagyunk. Ha csak olvassuk a kedves jézusi történeteket, de az életünket nem igazítjuk oda a Szentírás mércéjéhez – mondván, ez aztán lehetetlen -, akkor még a Karácsony mámorában élünk, egy icipici Jézuskánk van, egy tehetetlen kisbaba számunkra az Isten Fia, aki nem minket véd,
hanem nekünk kell ôt megvédeni vallástalan emberekkel szemben. Ha szúrós szemmel nézzük embertársainkat, akik sok-sok
rosszat tesznek velünk, vagy másokkal,
akkor pedig azt a dühöt éljük csak át, amit
Nagypénteken éreztek Jézus ellenségei. Ha

szent áhítattal vesszük a kezünkbe a Bibliát, de a szavai csak betûk, s a tanítása nem
élet, még nem értjük a Húsvétot, még halott számunkra Krisztus.
„Ámde Krisztus feltámadt…” – írja Pál
szintén a korinthusiaknak. Ha feltámadt,
akkor él. Ha él, akkor hatalma van, mindent legyôzô hatalma, hiszen ha feltámadt,
akkor legyôzte a halált. Húsvét a feltámadás ünnepe! A Jézus feltámadásának és
minden benne bízó, hívô ember feltámadásának az ünnepe! Ha Jézus él, miért is
elégednénk meg egy halott dogmával
avagy halott Krisztussal?
Húsvétot körbeveszi sok-sok szokás,
ételek, történetek, elôkészületek. Ezek
mind-mind fontosak és szépek, csak vigyázzunk, hogy a tojásfestés és húsvéti
sonka között el ne hagyjuk az ünnep lényegét. Mert a Húsvét több mint a terített
asztal, régi hagyományok… A Húsvét a
Gyôzelem Ünnepe, az Isten gyôzelméé és
mindazoké, akik hisznek benne, akiknek
ÉLÔ Krisztusuk van!
Kívánok minden kedves olvasónak találkozást az ünnepen a
FELTÁMADOTT KRISZTUSSAL!
Sipos Brigitta lp.

Nagyheti és húsvéti ünnepi liturgikus rend Kállósemjénben
Görög katolikus egyházközség
Nagycsütörtök
Nagypéntek
(szigorú böjt!)
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
Húsvéthétfô
Húsvétkedd

8.00
nagyvecsernye szent bazil liturgiával
18.00
Kínszenvedési evangéliumok
9.00
Királyi imaórák
17.00
Nagyvecsernye utána sírbatételi körmenet
A sirbatételi vecsernyétôl feltámadásig virrasztás a Szentsír mellett
8.00
Jeruzsálemi utrenye
17.00
Nagyvecsernye Szent Bazil Liturgiával
5.00
Feltámadási szertartás
7.00
Szent Liturgia és pászkaszentelés Péterhalmon
10.00
Szent Liturgia, pászkaszentelés
9.00
Utrenye
10.00
Szent Liturgia utána körmenet
15.00
Vecsernye
9.00
Utrenye
10.00
Szent Liturgia
15.00
Vecsernye

Római katolikus egyházközség:
Nagycsütörtök:
Nagypéntek:
Nagyszombat:
Húsvétvasárnap:
Húsvéthétfô:
Kedd:

18.00
utolsó vacsora, Jézus kereszthalála emlékére Passióval
18.00
utolsó vacsora, Jézus kereszthalála emlékére Passióval
19.00
húsvéti Vigília feltámadási körmenettel
8.30 és 10.30 ünnepi szentmise, pászkaszentelés
8.30 és 10.30 ünnepi szentmise, búzaszentelés
8.30
mise

Református egyházközség:
Nagyhéten: szerdán, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton:
18.00
bûnbánati istentiszteletek
(Nagyszombaton a húsvéti legátus, Szabó Pál 5. éves teológus fog igét hirdetni)
Húsvétvasárnap: 10.00
gyermek-istentisztelet
11.00
úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Húsvéthétfôn:
11.00
istentisztelet
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Nehézségek vannak, beruházások lesznek!
A képviselô-testület 2011. március 08-án megtartott ülésén fogadta el az
önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetését 584 054 eFt-os kiadási és bevételi oldalon szereplô fôösszeggel. A tervezett hiány 40 265
eFt, mely a mûködési oldalon jelentkezik.
A fenti adatokból kitûnik, hogy az
idei év sem lesz egyszerûbb az önkormányzat számára, mint a korábbiak,
ezért elengedhetetlenül szükséges a
szigorú elvek mentén véghezvitt, takarékos gazdálkodás. Elsôdleges feladatként a helyben mûködô önkor-

Várható beruházások 2011-ben

zárók cseréjével hatalmas összegeket
lehetne a fûtési kiadásokon megspórolni.
Egyre sürgetôbb a szennyvíztelep-kapacitás bôvítésének problémája. A jelenlegi telep már nem képes
a helyben keletkezô szennyvízmennyiség ártalmatlanítására. A
helyzetet tovább rontja, hogy számos háztartásban a nemkívánatos
csapadékvizet is a szennyvíz csatornába vezetik, ami tovább növeli a
feldolgozandó szennyvíz mennyiségével együtt a meglévô problémákat is. A szennyvíztelep bôvítésre
keressük a pályázati lehetôségeket.

Az általános iskola régi épületében a nyár folyamán kerül kialakításra az egészségház, melynek megvalósításához pályázati úton nyert
38.965.360 Ft támogatást az önkormányzat. A háziorvosi és fogorvosi
rendelôk várhatóan
ôsz végén költöznek
új helyükre. Jelenleg
a kivitelezô kiválaszNem épül új piac!
tására közbeszerzési
Itt
kell
megemlíteni a helyi piac épíeljárás van folyamattéséhez
kapcsolódó
beruházás kérdéban.
sét
is.
A
képviselô-testület
újragonA Kastélykertben
dolta a megpályázott projektet. Számtalálható kollégiumba vette, hogy az elnyert közel 32
épület felújítása hetek
millió Ft-os támogatás mellett továbóta zajlik. Az M3 au- bi kb. 20 millió Ft lenne szükséges a
tópálya kivitelezésén komplett kivitelezéshez, valamint
dolgozó vállalkozá- hogy a megvalósult beruházással
sok azzal az igénnyel egyetlen új munkahely sem keletkezNyáron kezdôdik a leendô egészségház felújítása
fordultak az önkor- ne helyben. Ugyanakkor a piac mûmányzathoz, hogy ködtetését az önkormányzatnak kelmányzati intézmények fenntartását és biztosítsunk szálláslehetôséget az lene önerôbôl finanszíroznia. Mina kötelezô feladatok ellátását tartjuk építômunkások számára. Tekintettel dent összesítve az a döntés született,
szem elôtt, ugyanakkor nem hanya- arra, hogy az építési munkálatok vár- hogy a piac építésétôl függetlenül is
golhatjuk el a fejlesztéseket sem. Szá- hatóan évekig elhúzódnak, és a szál- jelentôs hiánnyal küzdô költségvetés
mos feladat vár még megoldásra, eze- lásolásból jelentôs bevétele szárma- nem terhelhetô tovább olyan beruháket-amennyiben lehetôség nyílik rá- zik az önkormányzatnak, minden- zásokhoz kapcsolódó kiadásokkal,
pályázati úton nyert támogatás segít- képpen indokolt volt az
ségével próbáljuk finanszírozni. A hi- évek óta kihasználatlanul
ány kiküszöbölésére minden kínálko- álló épület felújítása. A
zó lehetôséget meg kell ragadnunk. munkálatokat (új tetô készíPályázunk az önhibáján kívül hátrá- tése; épületgépészeti szerenyos helyzetbe került önkormányzat- lések) helyi vállalkozókkal
ok támogatására (önhiki), valamint a végeztette el az önkortavalyi év csapadékos idôjárása miatt mányzat, a festésben és takifizetett védekezési költségek részbe- karításban pedig a közmunni fedezésére pályázatot adtunk be a kaprogram keretében fogvis major pályázati alapra. Már kap- lalkoztatott dolgozók vettunk 2.138.000 Ft támogatást az ön- tek részt. A felújítást kövekormányzatnál felmerült védekezési tôen akár 50 vendégmunköltségek finanszírozására. A márci- kás elszállásolására is alkal- Kívülrõl már megszépült, a belsõ munkálatok pedig
usban benyújtott igény elbírálása még mas lesz az épület.
hamarosan befejezõdnek a kiskoliban
Az Új Széchenyi-terv kefolyamatban van.
A hiány csökkentésének további retében kiírt pályázati lehetôségeket is melyek megvalósítása nem szolgál
módja lehet a helyi adók növelése. meg kell ragadnunk. A tervek között évek óta sürgetô megoldást váró heA képviselô-testület azonban szem szerepel a közintézmények energeti- lyi igényeket. Összegezve: a támoelôtt tartotta annak tényét, hogy a la- kai korszerûsítésére pályázatok be- gatásról és ezzel együtt a piac építékosság adófizetési képessége véges. nyújtása. Ez a mûködési költségek sérôl lemondtunk.
Belicza László
Így a kommunális adó összege idén csökkentése érdekében elengedhetetlenül
fontos,
hiszen
az
elavult
nyíláspolgármester
nem emelkedett.
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Öt éve temettük nagykállói dr. Kállay Kristófot
A Kállay nemzetség napkori fôágának nemes hajtása, Kállay Kristóf Iván
Gergely, 1916. december 7-én született Nyíregyházán. Apja, nagykállói
dr.Kállay Miklós (1887-1967) ekkoron szabolcsi fôszolgabíró, utóbb szabolcsi fôispán, kereskedelemügyi államtitkár, földmûvelésügyi miniszter, az Országos Öntözésügyi Hivatal elsô elnöke, majd m.kir. miniszterelnök. Édesanyja nagykállói Kállay Helén (1894-1945).
Kállay Kristóf iskoláit szülôvárosában Nyíregyházán, Budapesten és
Nagykállóban végezte, Kállóban
maturált 1934-ben. Egy évig önkéntesként szolgált a budapesti
M.Kir.Bem József lovas tüzéreknél,
hadnagyi rangban szerelt le. 1939ben vette át államtudományi doktori diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd Bécsben
konzulárakadémiai oklevelet szerzett, és a Lille-i Katolikus Egyetem
újságírói szakán is folytatott tanulmányokat. Életpályáját a Külügyminisztérium Sajtóosztályán kezdte,
apja miniszterelnöki kinevezésekor
(1942.március 6.) átkerült szolgálattételre a Miniszterelnöki Hivatalba,
ahol a miniszterelnök magántitkári
tisztét töltötte be hazánk német megszállásáig, 1944.március 19-ig.
1942-ben vette nôül kézdivásárhelyi
Vásárhelyi Verát (1920-2000), aki
Sík Sándor – irodalmi díjas írónô
volt. Házasságukból két fiú született:
András és Miklós, akik ma családjukkal külföldön élnek.
A meleg családi fészekbôl épp
hogy kirepült tehetséges fiatalember,
dr. Kállay Kristóf, az édesapa féltô,
de embert faragóan kemény keze
nyomán ígéretes karrier elôtt állt,
amelynek lehetôségei a német megszállással, majd nyilas hatalomátvétellel szertefoszlottak. Apját és András öccsét Németországba, Miklós
testvérét a Szovjetunióba hurcolták
táborról-táborra, a budai török követségen menedéket talált imádott
édesanyját 1945. február 7-én egy
aknaszilánk ölte meg. Ô maga feleségével s csecsemô András fiával
elôbb Horthy Kormányzó Úr védelmét élvezte, majd a németek Süttô
mellé internálták. 1944. október 15.
után Budapesten a jezsuitáknál talált menedéket, hamis okmányokkal
tudta átvészelni a nyilas rémuralmat.
Az ország németek alóli felszabadulását követôen Budapesten igazol-

ták, és az ôsi Kállay településen,
Kállósemjénben gazdálkodott a
megmaradt birtoktesten.
Családja biztonsága érdekében a
szeretett szülôföldrôl való távozás
mellett kellett döntenie: 1946. április 14-én, virágvasárnap éjjel karon
ülô fiával, várandós feleségével s
bôröndnyi személyes holmival átlépte a határt, május 1-én már Rómában voltak. Elôbb Capri szigetén, ill.
Castelgandolfóban
éltek
az
exminiszterelnök Kállay Miklóssal,
1951-tôl pedig a hazatelepülésig Rómában. Apai jó barátainak segítségével 1951-ben került az Európai
Állattenyésztési Szövetség fôtitkári
székébe, statusában 1967-ig maradt.
1965-1967 között ellátta az Állattenyésztési Világszövetség fôtitkári
teendôit is, 1958-tól 1967-ig pedig
az Európai Duna Bizottság fôtitkári
tisztét. 1967-ben magas álláshoz jutott, kinevezték az ENSZ Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Szervezeténél (FAO) az európai osztály vezetôjének, 12 sikeres, eredményekben
gazdag évet mondhatott magáénak.
1978-ban, 62 évesen innen ment
nyugdíjba. Magyar állampolgárságáról sohasem mondott le, 1956-ban
nyert osztrák állampolgárságot családjával egyetemben.
Dr. Kállay Kristóf 1943-ban lett
máltai lovag. Az 1956-os magyar
forradalom hírére azonnal a magyarosztrák határhoz sietett, a Szuverén
Máltai Lovagrend segélyszervezeti
munkájának megszervezése céljából. Amikor megindult a menekültek áradata NY felé, Európa számos
országából érkezett lovagokkal és
dámákkal együtt, hónapokon át, éjjel-nappal teljesített elsôsegély-szolgálatot, fogadták a pénztelen, éhezô, megtört menekülteket. Kállay
Kristóf kiemelkedô munkájára felfigyelt a Rend vezetése, 1957. januárjában meghívták a Szentszék melletti diplomáciai testületükhöz.

1978-1997 között a Szuverén Máltai Lovagrend Szentszékhez akkreditált meghatalmazott minisztere és
rendkívüli nagykövete volt, II. János
Pál pápával személyes, jó kapcsolatban. Ellátta a római központtal
mûködô Magyar Máltai Szövetség
fôtitkári tisztét 1954-tôl 1969-ig,
1969 – 1995 között a Szövetség negyedik elnöke volt, 1995-tôl haláláig tiszteletbeli elnöke. Gyakorlatilag
ô vezette vissza Magyarországra az
1945-tôl római emigrációban mûködött magyar Máltai Lovagok Szövetségét.
Dr.Kállay Kristóf a Rómában töltött 50 év alatt új otthont teremtett,
munkájában pedig elismerésre méltó karriert futott be. A hazai rendszerváltást követôen nem törôdve a
tamáskodók véleményével, maga
mögött hagyta Rómát, a közel 50 év
kemény munkájával megteremtett
római közmegbecsülést. 1995-ben
véglegesen visszatért szülôföldjére,
mert tudta, itt van itthon. Hazatért az
ôsi Balogsemjén, Kállay földekre,
amelyekhez ezernyi széttéphetetlen
szállal kötôdött. 1995-tôl haláláig
Kállósemjén polgára volt. Aktívan
részt vett a település társadalmi és
kulturális életében, mindig számítani lehetett megtisztelô jelenlétére,
személyes és máltai erkölcsi, anyagi támogatására. A kölcsönös szeretet és tisztelet bizonyítéka, hogy
Kállósemjén a díszpolgárává választotta. Nevét örökre beírta a tudomány aranykönyvébe. Rómában,
saját pénzén vásárolt muzeális értékû tárgyakkal, iratokkal, könyvekkel létrehozott értékes magángyûjteményét szülôvárosának és Szabolcs megyének ajándékozta,
Kállay Gyûjtemény néven múzeumot
alapított.
2006. április 26-án, türelemmel viselt hosszú betegség után, életének
90. évében Budapesten megtért Teremtôjéhez. 2006. május 8-án helyeztük örök nyugalomba a
kállósemjéni családi kriptában. Emléke itt maradt közöttünk, eszmevilága követôkre talált, maradandó tettei, egész életmûve például szolgál
valamennyiünk számára.
Dr. Lakatos Sarolta
múzeumigazgató
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A Kállay Miklós Általános Iskolában
a téli szünetet megelôzô idôszakban számos program került lebonyolításra, amelyet most ugyan csak címszavakban, de
mindenképpen szeretnénk megemlíteni:
z A novemberi hónap szinte elmaradhatatlan része az egészségügyi vetélkedô, amelyet 2.8. évfolyamon szerveztünk
z a
hónap
végén
Halloween partyn szórakozhattak a gyerekek.
z Decemberben minden
alsó tagozatos osztályba ellátogatott a Mikulás. Még
ebben a hónapban a hagyományokhoz híven színvonalas karácsonyi ünnepséget
láthattak a diákok, szülôk, a
3.a és b osztályok, valamint
az énekkar és a mazsorett csoportok elôadásában.
z Januárban a szünetet követôenmint mindig, most is a maratoni kosárlabda bajnokságé volt a fôszerep, amelyet a 7.a-8.a alkotta vegyes csapat nyert,
míg az 5.-6. évfolyamon a 6.a osztály
csapata diadalmaskodott.
z 17-én a Tigáz vállalat interaktív
tanórát tartott a 3.-4. évfolyamon tanuló osztályoknak, a helyes energia felhasználás és takarékosság témakörében.
z 22-én (szombaton) 16 tanuló írt
egységes írásbeli felvételi vizsgát matematika és magyar nyelv tantárgyakból.
Február 18-án megtörtént a jelentkezési
lapok postázása. Tanulóink kétharmada
szakközépiskolába, és gimnáziumba, míg
a maradék egyharmad szakiskolába adta
be jelentkezési lapját. Miután a felvételi
eljárás még nem zárult le, így annak
eredményérôl csak a következô lapszámban tudunk beszámolni.
z Január 14.-én véget ért az I. félév.
A jó eredménnyel nem minden tanulónk
dicsekedhet, de a folyamatos IPR foglakozásoknak köszönhetôen csökkent a
bukások száma, ezáltal javult a tanulmányi átlag is. Sajnos ez a javulás a tanulók magatartásán nem tapasztalható.
Egyre több a szándékos károkozás, és
rongálás, amely kezd minden képzeletet felülmúlni.
Február 12-én (szombaton) 12. alkalommal került megrendezésre az intézmény Jótékony célú bálja, amelyet az
iskolavezetés és a Szülôi Munkaközösség tagjai közösen szerveztek. A bál be-
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vételébôl a tornaterem eszköz fejlesztése, valamint az öltözôk bútorzatának
felújítása kerül megvalósításra. A gyerek mûsorban szerepeltek a néptánc, moderntánc és mazsorett csoportok, valamint a Rezeda népdalkör is. A nyitótán-

cot idén a 8. évfolyam tanulói adták elô.
A reggelig tartó mulatságon 150 vendég ropta a táncot.
Egy héttel késôbb a Farsangi mulatozásé volt a fôszerep. A tanulóifjúság
közel kétharmada öltött magára jelmezt,

és vonult fel a szigorú zsûri elé. A rendezvény elmaradhatatlan része volt a
tombolasorsolás, és a 20 óráig tartó diszkó is.
Február 22–26. között a Comenius program keretében tanulóink Olaszországba utaztak, ahol
Egri Józsefné és Botáné Kozma
Zsuzsanna tanárnôk irányítása
alatt tevékenykedtek a projektben.
A mulatságok után egyik verseny
a másikat érte. A folyamatosan zajló háziversenyek mellett tanulóink
a körzeti és megyei versenyeken
is megmérettették magukat, még-

hozzá nagyon szép eredményeket felmutatva:
z A Báthory matematika versenyen:
o Fodor Lilla 7. b osztályos tanuló,
korosztályában a II. helyezést érte
el
z Az ugyancsak Nyírbátorban megrendezett körzeti Számítástechnika versenyen tanulóink mindegyike nagyon
elôkelô helyen végzett:
o Páll Flóra (7.b) I.
o Papp Olívia (8.a) II. míg
o Fodor Lilla (7.b) a IV. helyen végzett a 36 fôs mezônyben.
z A Petôfi Megyei Szavalóversenyen:
o Vámos Stella 6.b osztályos tanuló
a 3. helyen végzett a 22 versenyzô
közül.
Március elején az iskolánk vendége
volt 9 spanyolországi kisdiák, akik a
Comenius program keretében érkeztek
hozzánk 3 napra. Ez idô alatt próbáltak
minél többet megtudni rólunk, iskolánkról, és igyekeztek egy kicsit megismerni az országot is.
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére március 11én(pénteken) 13 órától a 6.a osztály tanulói adtak színvonalas mûsort. A gyerekeket felkészítette
Lipcsei Miklósné magyar szakos
tanárnô. Az ünnepség után a tanulóifjúság, az intézmények vezetôi,
és a szervezetek képviselôi, az emlékmûhöz vonultak és ott elhelyezték a megemlékezés virágait.
Iskolánk III. korcsoportos lány
kézilabda csapata március 1-én, a
Napkoron megrendezett Diákolimpia területi versenyén megszerezte az I. helyezést, így tovább jutott a középdöntôbe, amelyet 24-én (csütörtökön) rendeznek meg Fehérgyarmaton. Reméljük, hasonló szép sikerrôl számolhatunk be a középdöntô után is.
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Nagyközségi Önkormányzat – Kállósemjén
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
a Ficánka Óvoda Intézmény vezetô (magasabb vezetô)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
A vezetôi megbízás idôtartama:
A vezetôi megbízás határozott idôre, 2016. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4324 Kállósemjén, Dózsa György utca 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda szakszerû és törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói
jogok gyakorlása, döntés az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
z Fôiskola, óvodapedagógus,
z óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
z Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
z pedagógus szakvizsga, szakmai gyakorlat az 1993.évi LXXIX tv. 18.§-a szerint
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
z legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz,
z az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülô
fejlesztési elképzelésekkel,
z végzettséget igazoló oklevelek másolata
z 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
z nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul,
z nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetô,
z a pályázatot három példányban kérjük benyújtani.
A beosztás betölthetôségének idôpontja:
A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 21.
A KSzK honlapján való közzététel ideje: 2011. március 21
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Belicza László polgármester nyújt, a 42-255-356 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
z Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat - Kállósemjén címére
történô megküldésével (4324. Kállósemjén, Kossuth út 112. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 1066-3/2011 , valamint a beosztás megnevezését: Ficánka Óvoda vezetô.
z Személyesen: Pisákné Páll Ilona jegyzô, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4324.
Kállósemjén, Kossuth út 112.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
z Nagyközségi Önkormányzat hirdetô táblája - 2011. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallosemjen.hu
honlapon szerezhet.

Tavaszi programok
a Kállósemjéni
Könyvtárban
A hagyományokhoz híven
könyvtárunk 2011-ben is több rendezvénnyel várja a gyerekeket és a
felnôtt könyvtárlátogatókat.
Húsvét elôtt április 11-15-ig délutánonként kézmûves foglalkozásokat tartunk, ahol ezúttal a tojásdíszítés mellett húsvéti ablakdíszeket is
készítünk.
A kisiskolásoknak az „Aranyalkony” Nyugdíjasklub segítségével
szeretnénk feleleveníteni a régi
Kállósemjéni népszokásokat, a sárgatúró készítést, a tojásfestést.
Az anyák napi kézmûves foglalkozásunkat április 18-20. között tervezzük.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a
tisztelt lakosságot, hogy a könyvtárban továbbra is jutányos áron van
lehetôség fénymásolásra, fax-küldésre, spirálozásra. Új tevékenységként laminálással bôvült a szolgáltatások köre. Kártyamérettôl A3-as
méretig lehet nálunk laminálni. Az
internet használata továbbra is ingyenes.
Széles könyvválasztékkal és szolgáltatás-kínálattal várunk minden
kedves olvasni és kikapcsolódni
vágyó gyereket és felnôttet!

Álláskeresôk
figyelmébe!
Felhívjuk az álláskeresô lakosok figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal elôtt található
hirdetôtáblán rendszeresen frissítve elhelyezésre kerülnek a
megyében aktuális álláshirdetések. Az önkormányzat ily
módon is segíteni kívánja az álláskeresô helybélieket céljuk
elérésében!
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Tisztelt adózók!
A Kállósemjén Nagyközségben fizetendô helyi adók 2011. évben az
alábbiak szerint alakulnak:
IPARÛZÉSI ADÓ
Az állandó jelleggel végzett iparûzési
tevékenység esetén az adó mértéke:
– az adóalap 2,0%-a (bevezetve 2010.
01. 01-tôl)
Mentes az iparûzési adó megfizetése
alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozás szintû adóalapja adóévben nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparûzési adót legkésôbb a tevékenység befejezése napján
kell megfizetni. A fizetendô adó naptári
naponként kerül megállapításra, melynek
összege :
– A Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja vonatkozásában legfeljebb 1000 Ft/nap
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatóknak
– A Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c)
pontja vonatkozásában legfeljebb 5000
Ft/nap építôipari tevékenységet folytatóknak.
Felhívom figyelmüket, hogy az iparûzési adóbevallás benyújtásának határideje 2011. 05. 31.
2011. évben esedékes adófizetési határidôk:
2011. 03. 16. A 2010. évi iparüzési adóelôleg I. rész (a 2010. évi adó 50 %-a)
2011. 05. 31. A 2010. évi tényleges iparûzési adó és a megfizetett adóelôleg különbözete 2011. 09. 15. A 2011. évi iparûzési adóelôleg fennmaradó része (a 2011.
évre megállapított iparûzési adóelôleg
fennmaradó része a 03. 16-ai befizetés figyelembevételével)
A bevallási, ill. bejelentési kötelezettségek elmulasztása esetén mulasztási birság kiszabása válik esedékessé.
Felhívom figyelmüket, hogy adómentes
az adóalany abban az adóévben, amelyet
megelôzô adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységébôl származó jövedelme után
társasági adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett. Ennek a feltételnek a meglétérôl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
MAGÁNSZEMÉYLEK
KOMMUNLIS ADÓJA
Az adó összege 2011. 01. 01-tôl maradt az elôzô évben megállapított 6600
Ft/év/adótárgy.
Adófizetési határidôk:
I. félév 2011. 03. 16.
II. félév 2011. 09. 15.
Adókötelezettség keletkezése a használatba vett építmény illetve, a tulajdonszerzés idôpontját követô év elsô napja.
Bevallást, az adókötelezettség keletke-

zésétôl számított 15 napon belül köteles
benyújtani (eladás-vétel, öröklés).
Kérem az elhunytak örökösét-, örököseit a kommunális adóbevallást megtenni
szíveskedjenek (külön felhívás nélkül).
GÉPJÁRMÛ ADÓ
Adókötelezettség változását, eladástvételt, az Okmányirodánál kell bejelenteni!
Az adó alapja személyszállító gépjármûvek esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
Ha a hatósági nyilvántartásban a teljesítmény csak lóerôben van feltüntetve,
akkor a lóerôben kifejezett teljesítményt
1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész
számra kell kerekíteni.

Az adó mértéke a fent leírt adóalap
után a gépjármû
– gyártási évében és az azt követô 3.
naptári évben 345 Ft/kW
– gyártási évet követô 4-7. naptári évben 300 Ft/kW
– gyártási évet követô 8-11. naptári
évben 230 Ft/kW
– gyártási évet követô 12-15. naptári
évben 185 Ft/kW
– gyártási évet követô 16. naptári évben és az azt követô naptári években
140 Ft/kW
Az adó– mértéke az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékû
rugózási rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft
– a felsoroltakhoz nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
Jelentôs a változás a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességekben!
Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kisko-

rú, a cselekvôképességet korlátozó gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élô szülô, nevelôszülô, mostoha-, örökbe fogadó szülô tulajdonában álló, egy darab 100 kW
teljesítményt el nem érô és nem személytaxi besorolású személygépkocsi
után jár a mentesség, legfeljebb 13.000 Ft
erejéig. Több gépjármû esetén a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának,
adónyilvántartása szerint, sok a hátralékos, rendezetlen tétel. Amennyiben adótartozásuk van, úgy kérem azokat mielôbb
rendezni, ellenkezô esetben a hátralékok
kiegyenlítésére behajtást kezdeményezünk
2011. április 1 napjától (letiltás, incasso,
ingatlanra történô jelzálogjog bejegyzés,
gépjármû foglalás és gépjármû forgalomból történô kivonás).
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Felhívom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a szennyvízcsatornára nem kötött lakások
után talajterhelési díjat kell fizetni. A kiküldésre kerülô bevallási nyomtatványokat 2011. 03. 31. napjáig kitöltve, minden érintett köteles benyújtani, és a kiszabott díjat megfizetni!
A talajterhelési díjat mindaddig fizetni
kell, amíg a közcsatornára való rákötés
meg nem történik. A díjfizetés alól akkor
mentesül a tulajdonos, ha a rákötés megtörtént, melyrôl igazolást kell benyújtani
a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.
A talajterhelési díj számítása:
Az elfogyasztott víz mennyisége m3ben szorozva a 120 Ft/m3-es egységdíjjal, szorozva továbbá a 3,0 területérzékenységi szorzóval. Röviden: a bevallás
4. pontjában lévô c) rovatban feltüntetett számított díjalap szorozva 360-al. A
törvény szerint a megállapított talajterhelési díjnak 2009. évben és azt követô években a 100%-át köteles megfizetni a díjkötelezett.
Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi
XCII. Törvény 2. sz. melléklet II. pontja
alapján, ha a talajterhelési díj összege
az 1000 Ft-ot nem haladja meg az adókötelezettség nem áll fenn. A talajterhelési bevallást ettôl függetlenül be kell
nyújtani hivatalomban.
A bevallás 6. pontjában kell nyilatkozni a mentességrôl, amely az olyan ingatlan tulajdonosoknak jár, akik csak kerti
csappal rendelkeznek.
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a
bevallás elmulasztása, illetve késedelmes
benyújtása mulasztási bírság jogkövetkezményét vonja maga után, melynek mértéke az adózás rendjérôl szóló 2003. évi
XCII. törvény 172. § (1) bekezdése alapján magánszemély adózó 200.000 Ft-ig,
más adózó 500.000 Ft-ig terjedô bírsággal sújtható.
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Tájékoztatás a közmûdíjak változásáról
és a hulladékszállításról
Ivóvíz és szennyvízdíjak:
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának képviselô-testülete 210
decemberében módosította a 2011. évre
vonatkozó Kállósemjén vízi-közmû hálózatrendszerének használatáról, az ivóvíz és csatornamû használattal kapcsolatos díjak mértékét. A rendeletben foglaltaknak megfelelôen 2011. január 1tôl az alábbi díjszabás van érvényben:
IVÓVÍZDÍJ:
alapdíj egységesen: bruttó 477 Ft
lakossági és közületi fogyasztás:
bruttó 255Ft/m3
SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS
TISZTÍTÁS:
lakossági és közületi díj: bruttó 201Ft/
m3
Hulladékszállítás:
2011. január 1-tôl új szolgáltató, az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft. végzi településünkön a kommunális hulladék begyûjtését és a szelektív
hulladék szállítását. Bár a hulladékszállítási napok továbbra is szerdai illetve
csütörtöki napokon zajlanak, a szolgáltató-váltás több változást is jelent a lakosok számára. Megszûnik az 1-2 személyes, illetve a 3 vagy több személyes
háztartások közötti díjszabásban jelentkezô megkülönböztetés. 2011. január 1tôl valamennyi háztartásnak egységesen
bruttó 250Ft-ot kell fizetnie ürítésenként
a szemétszállításért. A díjfizetés továbbra
is negyedévenként történik majd, de
nem díjbeszedônek kell az esedékes díjat megfizetni, hanem a szolgáltató által
postai úton eljuttatott csekken szükséges leróni a szolgáltatás ellenértékét.
A szelektív hulladék szállítása 2011
évben az alábbiak szerint alakul:
A mûanyag hulladékot minden hónap
elsô péntekén, a papírt minden második
hónap elsô csütörtökén szállítja el a szolgáltató.
A mûanyag hulladék szállításának
napjai:
április 01.
május 06.
június 03.
július 01.
augusztus 05.
szeptember 02.
október 07.
november 04.
december 02.
A papír hulladék szállításának napjai:
május 05.

július 07.
szeptember 01.
november 03.
A szelektív hulladék kihelyezésére alkalmas zsákokat az önkormányzat már
eljuttatta a háztartásokba. Azok a háztartások, amelyek nem kaptak zsákot, a Polgármesteri Hivatal mûszaki irodájában
átvehetik azt.
Itt szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-tôl azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy amennyiben
a lakosság szélesebb körben bekapcsolódik a szelektív hulladék gyûjtésébe,
várhatóan mérséklôdik, illetve nem
emelkedik a szemétszállításért fizetendô szolgáltatási díj a jövôben. Ha csökken a kommunális hulladék mennyisé-

ge, kevesebbe kerül annak elhelyezése
és ártalmatlanítása is, így mostantól
nemcsak környezetvédelmi, hanem
anyagi szempontból is megéri a háztartási hulladékot szelektíven gyûjteni.
Várhatóan áprilistól szelektív hulladékgyûjtô sziget is kialakításra kerül településünkön, igaz ennek konkretizálásáról még folyik az egyeztetés.
A leírtakon túl az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft az idei évben is
megrendezi a „Hulladékért virágot” akcióját. 2011. március 21. és április 02.
valamint szeptember 12-24. között bárminemû szelektíven gyûjtött hulladék
leadásáért vásárlási utalványt, vagy növényi eredetû komposztot adnak a Nyíregyházi Hulladékudvarban, mely a Korányi út 3. szám alatt található.

Súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményei
A közlekedési támogatásra vonatkozó jogi szabályokról a 164/1995 (XII.
27.) számú Kormányrendelet rendelkezik. A szabályozás az elôzô évihez képest nem változott.
A közlekedési kedvezmények fajtái:
a) közlekedési támogatás
b) személygépkocsi szerzési támogatás
c) személygépkocsi átalakítási támogatás
A közlekedési támogatás kérelemre induló eljárás. A kérelmet 2011. április 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Ezen határidô jogvesztô! A kérelemhez mellékelni kell a családban élôk jövedelmének igazolásait a
2010. évre vonatkozóan, valamint a
szakorvosi-háziorvosi igazolást a mozgáskorlátozottság tényérôl magyarul és
latinul is. Azon személyeknek, akiknek
nem ily módon van kiállítva az igazolás, háziorvosukhoz kell fordulniuk.
Azoknak a súlyos mozgáskorlátozottaknak, akik a kiadott orvosi igazolás
szerint véglegesen súlyosan mozgáskorlátozottnak lettek minôsítve, orvosi igazolást nem kell becsatolniuk.
E rendelet nem terjed ki azon súlyosan mozgáskorlátozott személyekre, akik
életvitelszerûen ágyhoz kötött fekvôbe-

tegek, s szállításuk csak mentô jármûvel biztosítható.
Nem jogosult közlekedési támogatásra
az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
fogyatékossági támogatásban részesül.
Szerzési támogatásra jogosultság annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki érvényes gépkocsivezetôi-engedéllyel rendelkezik, vagy
ha nem rendelkezik, de személygépkocsival történô szállítását érvényes vezetôi
engedéllyel rendelkezô szülôje, házastársa írásbeli nyilatkozatban vállalja.
A támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal 6. számú irodájában átvehetôk
személyesen vagy megbízott útján. A
kitöltendô nyomtatványt azok a személyek sem kapják meg automatikusan
postai úton, akik a korábbi években
rendszeresen részesültek a támogatásban.
A támogatás iránti kérelmek és
mellékletek végsô beadási határideje
azon személyeknél, akik már részesültek ebben az ellátásban 2011. április
30.
A 2011. évben keletkezett mozgáskorlátozottak új támogatási igénye a feltételek megléte esetén folyamatosan benyújtható.
Kuna Károly
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A csapadékvíznek nincs helye a szennyvízcsatornában!
Nagyközségünk területén a Teszovál Kft végzi az ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetését. Az elmúlt év csapadékos idôjárása miatt településünk több pontján kellett megküzdenünk a belvízzel, valamint a szennyvízhálózatba bekapcsolt felelôtlen háztartások azon elfogadhatatlan magatartásával, hogy a telkükön belül keletkezett csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetik.
A Teszovál Kft. által üzemeltetett
szennyvízcsatorna-hálózatok kizárólag szennyvíz elvezetésére létesültek. A szennyvízcsatornába történô
csapadékvíz-bevezetést a szolgáltatást szabályozó 38/1995 (IV.5.) számú kormányrendelet, valamint a
Fogyasztó és a Szolgáltató jogait és
kötelezettségeit rögzítô Általános
Szerzôdéses Feltételek is tiltják.
Csapadékos idôben az elôírásokat
betartó Fogyasztóink is találkozhatnak azzal a bosszúsággal, amit a
mások felelôtlen és szabálytalan
magatartásának következtében közterületen vagy akár magáningatlanokon megjelenô szennyvízkiöntések
okoznak. Ennek oka, hogy a szabálytalanul csatornahálózatba kerülô nagymennyiségû csapadékvíz
miatt, a csak szennyvíz elvezetésére méretezett hálózatok és szennyvízátemelôk nem képesek a hirtelen
megnövekedett szennyvízmennyiség zavartalan továbbítására. Az esôvízzel felhígult szennyvíz ekkor az
akna fedôlapokon és átemelôkön
keresztül felszínre tör és szabadon
hömpölyög a közterületen. A jelentôsen hígabb szennyvíz ráadásul a
tisztítótelep technológiájában is komoly zavart okozhat.
A tavalyi évben a szennyvíztisztító telephez legközelebb esô területen, az Alkotmány utca végén található, legnagyobb terhelést kapó
átemelônél több alkalommal történt
ilyen eset (hiszen ide érkezik a településen összegyûjtött teljes szennyvízmennyiség és innen kerül(ne)
végsô továbbításra a szennyvíztisztító-telep irányába), melynek megoldása mind az üzemeltetô, mind az
önkormányzat számára komoly fejtörést okozott, és akkor nem beszéltünk az érintett lakosság jogos felháborodásáról.
A szennyvíztisztító-telepre érkezô
szennyvíz mennyisége egy-egy kiadósabb esôzést követôen az elmúlt
évben akár napi 100 m3-rel is nôtt

az átlagoshoz képest. Mindez egyértelmûen igazolja, hogy sajnálatos
módon szép számmal vannak olyan
helyi háztartások, melyek a nemkívánatos csapadékvíztôl a szennyvíztisztító rendszeren keresztül próbálnak megszabadulni!
A szabálytalan közmûhasználat
következménye a felelôtlen környezetkárosításon és az esetleges fertôzésveszélyen túl, az elôre nem tervezhetô jelentôs költségnövekedés,
mely a károk elhárítása miatt jelentkezô beavatkozásokhoz, valamint a
szennyvízelvezetés és tisztítás megnövekedô energiaköltségéhez köthetô. Ezek a költségek minden a szabályokat betartó és azokat megsze-

gô Fogyasztót terhelnek a szolgáltatási díjakban. Közös érdekünk tehát
a szabálytalanságok megszüntetése!
Felhívjuk a figyelmét, hogy valamennyi Fogyasztó, aki igénybe veszi a csatornaszolgáltatást, szerzôdéses jogviszonyban áll a Teszovál
Kft-vel, és amennyiben csapadékvizet vezet a szennyvízhálózatba szerzôdésszegést követ el, valamint vét
a közmûves ivóvízellátásról és
szennyvízelvezetésrôl szóló 38/
1995 (IV.5.) számú kormányrendeletben foglaltakkal szemben is.
Leírtakra tekintettel a további
problémák elkerülése és a szennyvízelvezetés zavartalan biztosítása
érdekében a Teszovál Kft folyamatosan ellenôrizni fogja a szennyvízbekötéseket, illetve a telkeken belüli csapadékvíz-elvezetô rendszereket! A szabálytalan bekötések 30
000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújthatóak!
Pisákné Páll Ilona
jegyzô

Aktív korúak ellátásának változásai 2011. évben
A szociális törvény változása következtében 2010. december 31-én megszûnt a rendelkezésre állási támogatás. 2011. január 1. napjától már csak
bérpótló juttatást lehet megállapítani.
A 2010.december 31-én rendelkezésre állási támogatásban részesülô
személyek ellátásának felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.
A törvényi változás következtében a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet rendezettségét. A rendelet elkészítése jelenleg folyamatban van.
A rendezett lakókörnyezet feltételei a következôk Kállósemjénben:
– A lakás állaga nem veszélyeztetheti az emberi életet és testi épséget
– Az ingatlan udvarán valamint a
lakásban legalább egy-egy szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerû használata
– A lakáshoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel
az esetlegesen ott található szemét
és lom eltávolítására
– Az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerû használata, mûvelése

– Az ingatlan elôtt járda (ennek
hiányában egy méter széles területsáv), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedô teljes területének, legfeljebb az épület 20 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése
– Az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevôktôl való mentesítése.
– Az állattartásra vonatkozó helyi
szabályok betartása
– A lakás rendeltetésszerû használata: a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, a vizes helyiség és
illemhely rendeltetésszerû használata, rendszeres takarítása, fertôtlenítése.
Ezen feltételek a rendelet elfogadása után 2011. április hónapban kerülnek ellenôrzésre. Amennyiben az
ellátásban részesülô személynél a feltételek nem teljesülnek, úgy a segély
folyósítása megszüntetésre kerül.
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Fontos a nyitott szem taktika értékeink védelmében
Hazánkban elkeserítô mértékben növekszik a vagyon elleni bûncselekmények száma. Hiábavalónak tûnik a jogszabály változás, mely eltörölte az alsó összeg határt, melytôl a cselekmény ,már bûncselekménynek
számít, mert ez az elkövetôket nem riasztja vissza tettüktôl.
Az eddig békésnek, nyugodtnak hitt
településünkön is tapasztalható már a
negatív változás, nem árt tehát a fokozottabb óvatosság. A kerékpár lopásokon túl,a betörések is sok családnak
okoztak bosszúságot az elmúlt évben. Az
éj leple alatt munkálkodó elkövetô(k)
vittek mindent, ami mozdíthatóés értékesíthetô, a lakások melléképüleibôl. A
garázsok, pincék, szerszám tárolók zárhatóvá tételével már nagyobb biztonságban tudhatjuk értékeinket. A megelôzés
mindennél fontosabb, hisz egy sikeres
felderítést követôen is kevés esély van
rá, hogy az eltulajdonított tárgyak elôkerülnek, vagy értékük megtérül. A saját értékeink védelmén túl fontos, hogy
nyitott szemmel járjunk és ne menjünk
el szótlanul a gyanús esetek mellett. Ne
feleddjük, egyszer nekünk is jól jöhet
szomszédunk, utcabelink ébersége és
odafigyelése!

Az idôs, beteg emberekkel való törôdés fontos része, hogy megóvjuk ôket a
kéretlen látogatóktól. Ne szégyeljünk
tehát odamenni, ha idegent látunk kapujukban. Sajnos településünkön is megjelentek már olyan csalók, akik a gyanútlanoktól ,különbôzô módon csaltak
ki pénzt. A hiszékenység vámszedôi a
kínálkozó alkalmat kihasználva néhány
percen belül már el is hagyják a települést, mire a sértett felocsúdik, már bottal üthetik az elkövetô nyomát.
Idegeneket a lakásunkba, de még az
udvarra se engedjünk be, hisz soha nem
lehetünk biztosak szándékaikban. A csalóknak sok esetben az idôsek a célpontjai, ezért rajuk különösen figyelnünk
kell.
A megelôzésben, de a felderítésben
is nagy jelentôsége van a lakosoknak.
Csak a nyitott szem taktikával fékezhetô meg a bûncselekmények számának

Ebtartók figyelmébe
Kállósemjén Nagyközség Polgármesteri Hivatala az eb tartásra vonatkozó szabályok betartását fokozottan ellenôrizni fogja, mivel sajnálatos
módon településünk közigazgatási területén megszaporodtak a kóbor,
gazdátlan ebek, melyek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik,
komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának a helyi állattartás szabályozásáról szóló 10/2004.(IV.29.)
rendelete tartalmazza az eb tartásra
vonatkozó szabályokat.
Az Állattartási rendelet 19. §-a
szerint: „(1) Az ebeket az állattartók
úgy kötelesek tartani- szükség esetén megkötve, zárt helyen-, hogy
azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni .
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a
harapós kutyára utaló megfelelô figyelmeztetô táblát kell szembetûnô
módon elhelyezni. (3) Bekerítetlen
ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskod-

ni arról, hogy az eb tartási helyét,
illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
Településünk lakosai védelme érdekében az eb tartáshoz kapcsolódó, jogszabályban meghatározott
kötelességüket megszegô eb tulajdonosokat az egyéb jogkövetkezményeken túl az Állattartási rendelet 25.
§ (1) bekezdése alapján 30.000 Ftig terjedô pénzbírság, illetve az
egyes szabálysértésekrôl szóló 218/
1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.
§-a alapján 30.000 Ft-ig, súlyosabb
esetben 50.000 Ft-ig terjedô pénzbírság kiszabásával fogjuk jogkövetô magatartásra szorítani.

növekedése. Ezért senki se járjon csukott szemmel!
– p.j.t. –

Védjük természeti
környezetünket!
Eljött a tavaszi nagytakarítás ideje.
Szépülnek az udvarok és kertek. A fagyok megszûntével a lakásfelújítás és
az építkezés is elkezdôdhet. Mindezzel
az a gond is társul, hogy mi legyen a
hulladékkal, bontási törmelékkel? Bár
rendszeres szemétszállítás van, még mindig nem múlt el az a környezetre ártalmas szokás, hogy kihordják a község
határán kívüli, út közeli mélyedésekbe.
Ezzel sok esetben értékes természetes

élôhelyek mennek tönkre. Többnyire
pusztagyepek, vizes élô helyeket esnek
áldozatul. Nem tudatlanságról van szó,
hanem gondatlanságról. A község lakóinak nagy része nemcsak portájának tisztaságára ügyel, hanem a természetes környezetre is. Viszont akadnak sajnos jelentôs számban olyanok is, akik legfeljebb a sajátjukkal törôdnek a külsô közterületek rovására. Törôdjenek vele!
Gondoljanak az utánunk következô nemzedékre! Mit hagynak utódaikra?
A napokban jártam az Újsor – Újszôlôskert közötti homokbányában. Az ott
készült kép magáért beszél. Van ott minden, ami nem lehetne ott, még veszélyes hulladék is ! A nem kis terület nagy
részét már beterítették, fôleg bontási hulladékkal. Ennek sem itt van a helye. A
szemétlerakás itt is tilos!
Másik tavaszt jelzô környezetkárosítás a gyepszegélyek, nádas foltok, cserjések rendszeres felgyújtása. A tûz amellett, hogy veszélyessé válhat az emberi
javakra is, a természetes élôvilágra sem
közömbös. Sok ritka faj egyedei esnek
ilyenkor áldozatul. Ezen kívül vadállomány nem talál elég búvóhelyet, csökken a fészkelési lehetôség, fajokban elszegényedik az élôhely.
Dr. Vas Mihály
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Köszöntsük az édesanyákat!
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során késôbb is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követô negyedik vasárnapon, az
anyák vasárnapján tartották az édesanyák
ünnepét. A családjuktól messze dolgozó
szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal
tölthessék. A látogatás elôtt külön erre a
napra elkészítették az anyák sütijét, az
édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban elôször 1872ben ünnepelték meg Bostonban az anyák
napját.
1914-ben Woodrow Wilson amerikai
elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.
Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsô ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

A legtöbb országban május második
vasárnapján ünneplik az édesanyákat,
Magyarországon május elsô vasárnapján,
mely idén május 1-re esik.
Kevésbé elterjedt, de hazánkban is számon tartott ünnep az apák napja, melyet
június harmadik vasárnapján ünnepelhetünk. (Vannak, akik viccesen május 19ét, Ivó napját tartják apák napjának.) A
20. század elején kezdték el megtartani
az anyák napja párjaként. Az apaságot és

a szülôi szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és
a többi férfi elôdre.

Donászy Magda:

Ajándék
Színes ceruzával
rajzoltam egy képet,
anyák napján reggel,
Édesanyám néked.
Lerajzoltam én egy
aranyos madarat,
aranyos madárra
aranyos tollakat.
Elkészült a madár,
nem mozdul a szárnya…
Pedig hogyha tudna,
a válladra szállna.
Eldalolná csöndben
tenéked egy dalban,
amit anyák napján
mondani akar.

Kisebbségi KI-MIT-TUD Kállósemjénben
A Kállósemjéni Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2011. április 9-én KI-MITTUD vetélkedôt szervezett, melyen elsôsorban a kistérségben élô, roma hagyományôrzô tánccsoportok, szóló táncosok,
zenekarok és énekesek léptek fel. A rendezvény megvalósításhoz pályázati úton
nyert 700 000 Ft
támogatást a Magyar Cigányokért
Közalapítványtól a kisebbségi
önkormányzat.
Az egész napos rendezvényt,
a
fôszervezô
Kállósemjéni Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
elnöke, Bogdán
Béla nyitotta
meg, majd Dr.
Budai Gyula országgyûlési képviselô köszöntötte az egybegyûlteket. A fellépô
csoportok Bökönybôl, Encsencsrôl, Szakolyból, Érpatakról, Nyíregyházáról,
Máriapócsról és Balkányból érkeztek, és
több kategóriában is adtak elô produkci-

ókat. Az öt tagú zsûrinek bizony nem volt
egyszerû dolga a végsô értékelésnél, hiszen összesen 22 produkció közül kellett
kiválasztaniuk a legjobbakat. Végül cigánytánc, szóló ének, és zenekar kategóriában is hirdettek gyôzteseket, illetve különdíjban részesült a rendezvény legfiatalabb fellépôje,
és a legjobb fellépô öltözet is!
A KI-MITTUD sztárvendé-

zetnek megköszönte a rendezvény sikeréhez való hozzájárulást és a színvonalas
munkát. Úgy gondolja, hogy példaértékû az a segítségnyújtás, melyet a helyi
általános iskola és Polgármesteri Hivatal
dolgozói nyújtottak a rendezvény megvalósításához. A lelkes fellépôket biztosította arról, hogy amennyiben lehetôség
lesz rá, jövôre is lesz folytatása a kezdeményezésnek, mivel a Kállósemjéni Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem egyszeri, hanem hagyományteremtô jelleg-

ge Stefanó volt, akinek
fellépése méltó módon
zárta a napot. Bogdán
Béla a rendezvényt követôen elégedetten nyilatkozott a nap eseményeirôl. Minden közremûködô szerve-

gel rendezte meg az idei KI-MIT-TUD vetélkedôt!
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Még messze a kézilabda-idény vége
A Kállósemjéni nôi kézilabdacsapat a rájátszást a 4. helyrôl indulva
kezdte meg.
Csapatunk a felsôházba kerülve
az elsô 5 csapattal fog megmérkôzni. Ezeknek a mérkôzéseknek az
eredményei alapján zárul majd a
2010-2011-es idény. Igen kemény
csaták várnak a lányainkra, hisz itt
már a legjobbak szerepelnek. Hosszura is nyúlik a bajnokság, hiszen az
utolsó mérkôzésünk
2011.05.29-én lesz.
Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy csapatunk a 2011.januárban megrendezett sportgálán átvehette a „2010. LEGJOBB CSAPATA” címet.
A megyében játszó összes nôi ill.
férfi, kézilabda, kosárlabda, röplabda csapatot elôztük meg.

Pisák Tibor a megye legjobb férfi kézilabdázója

Ez egyben elismerése a munkánknak. Köszönet érte a kézis lányainknak, az edzônek, Németh Tibornak
és a vezetôségnek. A munkánkat
azzal a megnyugtató érzéssel tudjuk
végezni, hogy érezzük a községünk
támogatását. Önkormányzatunk,
élén a polgármester úrral Belicza
Lászlóval, jegyzônônkkel Pisákné
Páll Ilonával és a tisztelt képviselô
testületi tagokkal biztosították a csapatot a támogatásukról. Ebben a nehéz anyagi helyzetben a legnagyobb
tisztelet, és köszönet illeti ôket ezért.
Év elején jótékonysági bált rendeztünk. Közel százan tiszteltek meg
bennünket jelenlétükkel. Aki eljött,
az igazán jól érezhette magát, ezt a
visszajelzések igazolják. Megtiszteltek bennünket a községünk vezetôi:
polgármester úr a feleségével, jegyzônônk a férjével, Páll Csaba és fe-

lesége, Papp János és felesége,
Harsányi Ferenc. Köszönjük a támogatást és a segítségét azoknak az
embereknek is, akik valamilyen okból nem tudtak részt venni a rendezvényen. Nagyon sok tombola ajándék felajánlás érkezett, minden felajánlónak köszönet érte. Köszönjük
a Zöldfa Vendéglô tulajdonosainak
a színvonalas lebonyolítást. Meg szeretném
említeni,
hogy
a
Kállósemjéni foci csapattal igen jó
viszony kezd kialakulni. Ami a régebbi idôkre nem volt jellemzô,
most keressük egymás társaságát,
gondolkodunk közös rendezvények
szervezésén, amiben tudjuk, segítjük egymást. Ebben kiemelkedô szerepe van a vezetôjüknek, Balázs
Gyulának.
Minden kedves szurkolót továbbra
is várunk Nagykállóban a mérkôzéseinkre, és ha tehetik idegenbe is
kísérjék el a lányainkat!

A rájátszások idôpontja és helyszíne a következô:
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

03.
04.
04.
04.
05.
05.
05.

27. Kállósemjén-Mátészalka
03. Kállósemjén-Nyíradony
17. Kállósemjén-Hajduböszörmény
30. Debrecen-Kállósemjén
07. Mátészalka-Kállósemjén
15. Nyíradony-Kállósemjén
29. Hajduböszörmény-Kállósemjén

11:00 ifi:13:00 Nagykálló
11:00 ifi:13:00 Nagykálló
13:00 ifi:11:00 Nagykálló
15:00 ifi:17.00 Debrecen
16:00 ifi:18:00 Mátészalka
kezdés még nem ismert
15:00 ifi:17:00 Hajdúböszörmény
Herczku Sándorné

Tavaszi nagytakarítás-lomtalanítás
A tiszavasvári NB II-es játékosát
választották 2010-ben a megye legjobb férfi kézilabdázójává. A
kállósemjéni születésû, Vörösmarty
úton lakó 22 éves fiatalember jelenleg a rutinszerzést tekinti legfôbb feladatának. Elmondása szerint jól érzi
magát a Tiszavasvári csapatban, ahol
kiváló a közösség és a küzdôszellem.
Kimagasló teljesítményéhez és a
kapott elismeréshez ezúton gratulálunk és további sikeres szereplést
kívánunk!

Felhívom a Tisztelt kállósemjéni
lakosok figyelmét, hogy a téli havas-fagyos idôjárás elmúltával saját portájukat és annak környékét
(kiskertet, kerítést, árkokat, csatornákat) a tavaszi nagytakarítás keretében gyomtalanítani, csinosítani, lomtalanítani, rendezni szíveskedjenek!
Tegyünk együtt annak érdekében, hogy Kállósemjén egy tiszta,
rendezett, parkosított település képét nyújtsa a településünkön áthaladó utazók és az ide látogatók számára! Településünk külsô megje-

lenésének megítélése az itt élô emberekrôl alkotott véleményt is megalapozza, így közös érdekünk is,
hogy minden porta rendezett, karbantartott, füvesített, évelô és egynyári növényekkel egyaránt díszített legyen!
Kérem a Tisztelt Lakosokat,
hogy parkosítsák és csinosítsák
portáikat, hogy Kállósemjén olyan
település lehessen, melyen kellemes autóval áthaladni, és ahová
jólesô érzés haza/visszatérni!
Pisákné Páll Ilona
jegyzô
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Mentôk
Tûzoltók
Rendôrség
Máriapócsi Rendôrôrs

104
105
107
42/385-781

Orvosi Rendelôk:
Dr. Boiskó Sándor
Dr. Szabó Tünde
Dr. Szofilkanics Marina fogorvos
Nagykállói Orvosi Ügyelet

42/555-030, 30/525-1641
42/255-419
42/255-427
42/263-108, 42/263-408

Közintézmények:
Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetô-Kállósemjén
Kállay Miklós Általános Iskola
Ficánka Óvoda
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
Gondozási Központ
Okmányiroda-Nagykálló
Szervezetek:
Kállósemjéni Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Bogdán Béla
Kállósemjéni Polgárôr Egyesület – Erdei Mihály
szolgálat ideje alatt hívható „járôr” száma
Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület – Csernyák József
Egyéb:
szennyvíz hibabejelentés
ivóvíz hibabejelentés

42/255-423
42/555-011
42/255-400
42/255-402
42/255-355
42/255-490
42/563-051
20/498-0477
30/645-3407
20/620-5719
30/665-5881
20/361-4681
20/515-4846

Boldoggá avatják II. János Pál pápát
Halálát követõen 5 évvel 2011. május elsején boldoggá avatják II. János Pál pápát. A boldoggá avatás programja három napot ölel át.
Április 30-án este virrasztást tartanak a római
Circus Maximusban, majd május elsején délelõtt
a Szent Péter téren zajlik a boldoggá avatás. Május másodikán a pápa koporsóját a Szent Péterbazilikában állítják ki.
A kállósemjéni római katolikus templom
közelmúltban elkészült, oltár mögött található ablaka II. János Pált és Mindszenty bíborost ábrázolja, amint a Mária-kép elõtt imádkoznak.
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School of Business Üzleti és Mûvészeti Szakképzô Iskola
4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3. Tel.: 06-42/563-077, 06-30/9039-387
e-mail cím: titkarsag@sobu.sulinet .hu
OM: 101 384

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta

TANDÍJMENTES NAPPALI ÉS ESTI RENDSZERÛ SZAKKÉPZÉS
NYÍREGYHÁZÁN ÉS NAGYKÁLLÓBAN
A 2011/2012-es tanév képzési kínálata:
10. évfolyam elvégzése után (bármely iskolatípusból)
2 éves képzések:
z Számítógép-szerelô, -karbantartó
z Irodai asszisztens
z Bolti eladó
z Karosszérialakatos
z Mezôgazdasági gépszerelô, gépjavító
z Gazda, Kertész
12. évfolyam elvégzése után,
érettségi nem szükséges:
z Autószerelô (2 év)
Érettségi bizonyítványhoz kötött
szakképesítések:
z Informatikus (2év)
z Informatikai rendszergazda (2 év)
z Idegen nyelvi titkár, Ügyintézô titkár
vagy Iskolatitkár (2 év)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Kereskedô (2 év)
Logisztikai ügyintézô (2 év)
Marketing és reklámügyintézô (1év)
Pénzügyi számviteli ügyintézô (1,5 év)
Vám, jövedéki és termékdíj üi. (1év)
Családpedagógiai mentor (1 év)
Pedagógiai asszisztens (1 év)
Színházi és filmszínész vagy Vers- és
prózamondó (3 év)
Népi énekes vagy Népzenész (3 év)
Idegenvezetô (2 év)
Protokoll és Utazásügyintézô (1 év)
Panziós, falusi vendéglátó (2év)
Sportedzô 16 sportágban (1 éves)
Fitness-wellness asszisztens (1év)
Sportszervezô-menedzser (1 év)

Tóth János
Máté
Spisák
Fruzsina Eszter

Tálas
József
Czabán
Réka

Farkas
Marcell

Juhász
Márk
Karosszérialakatos tanulók gyakorlat közben Rendszerinformatikus gyakorlati vizsga

Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

László
Nikolasz Lóránt

w w w. s o bu . s u l i n e t . h u

Elhaláloztak
Molnár György
Tóth Istvánné
Papp Miklósné
Varga Jánosné
Blazsán Istvánné
Belicza Mihályné
Nyisztor László
Németh Balázsné
Barcsik András
Páll Jánosné
Bezdán Sándorné

Orosz Jánosné
Varga János
Kövér Sándorné
Katona György
Pisák Györgyné
Elek János
Rézmûves Józsefné
Harsányi Mihályné
Molnár Julianna
Diószegi Béla
Ilosvai János
Kóth Andrásné

Bogdán
Adelin Melani

Gulyás
Netta

Harsányi
Lora

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente
Felelôs kiadó: Pappné Dzsunyák Beatrix
Szerkesztôség: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.
Elérhetôség: 42/255-423; kronika@kallosemjen.hu
Készült: Mohácsi Art Kft., Nyíregyháza – Tördelés: Soltész Attila

Házasságot kötöttek
Csonka Erika- Sónyák György

