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Fesztivál a javából

A Mohos-tó mellett különleges
turisztikai vonzerôt jelent majd a
megújuló Kállay-kúria.

Kállósemjén a Balog-Semjén nemzet-
ségbeli Kállay család ôsi fészke
Nagykálló és Nyírbátor között, a Nyír-
ség szívében fekvô, 3778 lelkes nagy-
község. Itt élt Kállay Miklós egykori
miniszterelnök is, akinek hamvait 20
évvel ezelôtt itt, a Kállay család barokk
stílusú kastélyának természetvédelem
alatt álló parkjában található családi krip-
tában helyezték végsô nyugalomra.

A település három temploma közül
legnagyobb, a mûemlék jellegû a görög
katolikus templom. A község határában
fekszik az Alföld utolsó ingólápja, a 25
hektáros Mohos tó.

– Az elmúlt években sorra megpályáz-
tuk azokat a lehetôségeket, amelyek a te-
lepülés sokoldalú fejlôdését szolgálják. A
4911-es fôút felújítása javította a telepü-
lésünk elérhetôségét. A Kállósemjént
Nagykállóval összekötô kerékpárút, a fel-
újított járdáink biztonságosabb közlekedést
biztosítanak, utóbbiak esztétikailag is ja-
vítják az összképet. Új épületbe költözött
a háziorvosi szolgálat, a sportöltözôt fel-
újítottuk, újrafüvesítettük a pályát. A köz-
ségi könyvtárban lecseréltük a számítógép-
parkot, s új technikai eszközöket is sike-
rült beszerezni a lakosság legnagyobb örö-
mére – sorolja Belicza László.

– Jelenleg is jó néhány építkezés van fo-
lyamatban. Zöld utat kapott a Fecskelak, a
Tájház és a Közbiztonsági Központ projek-
tünk. Vis Major keretbôl helyreállítjuk az
életveszélyessé vált Polgármesteri Hivatalt,
és készül az új Családsegítô Központ, s a
Piac is. A legnagyobb feladat a Kállaykúria
idén kezdôdô 780 milliós rekonstrukciója,
amelynek 2014 évi várható befejeztével az
épület többfunkciós turisztikai attrakció-
ként várja majd a hazai és külföldi láto-

Távlatos kastélypark

gatókat, s reményeink szerint új távlato-
kat nyit a településen élôk életében.

– Jelenleg nagyfokú a munkanélküli-
ség, amelyen pályázati lehetôségek ki-
aknázásával igyekszünk javítani. Idén a
Start pályázat keretében három program
keretében 150 fôt tudunk foglakoztatni.

Önkormányzatunk a sok szép ered-

mény ellenére sem dôlhet hátra, megol-
dásra váró problémánk a szennyvíztisz-
tító telep kapacitásbôvítése, valamint egy
új óvoda építése. Most azonban a beru-
házások gördülékeny lebonyolítására, a
mûködés folyamatos, zökkenômentes
biztosítására, és a lakosság problémái-
nak megoldására koncentrálunk.

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata ebben az évben a ha-
gyományoknak megfelelôen au-
gusztus 23–24-én tartja Falunapi
rendezvényét.

A program lebonyolításába az Önkor-
mányzat mellett részt vesz a „Nôszirom”
Egyesület, valamint az „Arany Alkony”
Nyugdíjas Klub, amelynek köszönhetôen
már a pénteki nap programja bôséges vá-
lasztékot kínál a rendezvényre érkezôknek.
A futball emléktorna után a színpadon az
EVERDANCE Táncszínház, majd Kocsis
Janika mûsorát láthatják a érdeklôdôk, ezt
követôen éjfélig tartó táncházzal búcsúz-

Fesztivál a javából

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata nagy szeretettel várja a település
minden kedves lakosát a Falunapi rendezvényére és bízunk benne, hogy személye-

sen is találkozhatunk Önökkel ezeken a napokon.
Kállósemjén Nagyközség Képviselô-testülete

A felújított
Kállay-kúria
látványterve

tatjuk a nyarat, amelyen a Görice Zene-
kar húzza a talpalávalót. Szombaton dél-
elôtt római katolikus szent mise és Ön-
kormányzati ünnepség lesz a kápolna elôtt.
A délutáni „Ôszköszöntô” programban
pedig minden, amit eddig megszokhattunk.
A  helyi fellépôk mellett színpadra lép a
Csiribiri és a Cairo Együttes; valamint Josh
és Jutta. Az est sztárvendége: Korda
György és Balázs Klári lesz, majd a tûzi-
játékot követôen DJ. Szatmári zenéjére tán-
colhatunk éjfélig.

Természetesen nem marad el a fôzô-
verseny sem, amelyet idén szezonális
zöldségekbôl kell készíteni, valamint új-
donságként szolgál egy fogathajtó ver-
seny, a Sze-Va-Team szervezésében.
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Mint a lakosok számára már köztudott Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzata számos nagy beruházást
valósít meg a 2013. évben. Ezek nagy része már 2012-
ben elkezdôdött, de a kivitelezési munkák az idei évre
húzódtak át. Jelenleg folyamatban lévô projekt hely-
színek és beruházások a következôk:

Piacépítés:
Az év legnagyobb beruházása a piac, mely hete-

ken belül elkészül, és az eladók, valamint a vásárlók
rendelkezésére áll. Elôkészítô munkálatai már 2012.-

nyei az községben kézzel foghatóak lesznek) nem volt
olyan bázisa, mely a település központjában található,
egyszerûen és jól megközelíthetô, így az esetleges ön-
ként vállalt feladatok ellátásában gyors beavatkozási
lehetôséget biztosított volna. A régi mozi épületének
felújításával ez a probléma megoldódik, és a lakosság
is egy központi helyen keresheti fel eseti problémáival
az egyesületet. Az épületben helyet kap egy nagy te-
rem, amely kisebb rendezvények, elôadások megtartá-
sára is alkalmas lesz. A beruházást Belügyminisztériu-
mi pályázati forrásból sikerül megvalósítani. A projekt
várhatóan július hónapban lezárásra is kerül.

Vis Maior támogatás:
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2013. év-

ben Vis Maior forrásból támogatást nyert a Polgármes-
teri Hivatal helyreállítására. A munkálatok június hó-
napban megkezdôdtek és elôre láthatólag még ebben a
hónapban be is fejezôdik. A helyreállításnak köszönhe-
tôen az ügyintézôk már a mai kornak megfelelô körül-
mények között tudják fogadni a kedves kállósemjéni
lakosokat ügyintézés céljából.

Könyvtár informatikai fejlesztése:
Jelen projekt kis mértékben elhúzódik a várt befeje-

zési idôponttól, rajtunk kívül álló okok miatt. Az eszkö-
zök beszerzése folyamatos, a projekt megvalósításában
közremûködô szervezetek és személyek mindent meg-
tesznek azért, hogy mihamarabb befejezetnek tekinthe-
tô legyen ez a beruházás.

Fecskeház kialakítása:
Ezt a projektet Önkormányzatunknak a Mezôgazda-

sági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázati forrásából si-
kerül megvalósítania a Nyírség Vidékfejlesztési Köz-
hasznú Egyesület közremûködésével. A kivitelezési
munkálatok már megkezdôdtek, a befejezés várható
idôpontja 2013. szeptember 30.

Kiállítóterem kialakítása:
Régen várt álom, hogy Kállósemjénben is sikerüljön

egy „Tájházat” kialakítani, mely a régmúlt idôk hangu-
latát, az itt élô emberek századforduló körüli minden-
napjait hivatott bemutatni, amely szintén MVH forrás-
ból megvalósuló beruházás. Az építési munkálatok a
Fecskelakkal együtt párhuzamosan haladnak. A kiállí-
tási anyag összegyûjtésénél, annak rendszerezésénél,

Beruházási beszámolók

ben elkezdôdtek, de a támogatási szerzôdés csak eb-
ben az esztendôben lett aláírva. A fôvállalkozó
Zöldinvest Kft. áprilisban kezdte meg a kivitelezési
munkálatokat és mára már be is fejezôdtek. Most a
Használatbavételezési és a Mûködési Engedélyek
beszerzése van folyamatban, várhatóan augusztus
hónapban lesz az átadás, és ekkor már a nagy kö-
zönség is birtokba veheti az új „Kállósemjén Közsé-
gi Piac” létesítményt.

Közbiztonsági Központ:
Az Önkormányzatunk egyik megoldatlan gondja volt,

hogy a Polgárôr Egyesületnek, (mely az idei évben szá-
mos olyan sikeres pályázatott nyert, melynek eredmé-

(Folytatás a következô oldalon)
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A televízióban napról napra
halljuk a hírt, hogy ebben az év-
ben, hazánkban megszûnik az ana-
lóg földfelszíni sugárzás és digi-
tális mûsorszórásra állnak át. Ez
azt jeleni, hogy a lekapcsolást
követôen csak a digitálisan sugár-
zott adások lesznek majd elérhe-
tôk. Ez azokat a háztartásokat
érinti, melyek jelenleg kizárólag
analóg földfelszíni vétellel tévéz-
nek, vagyis szoba- vagy tetôan-
tennával, elôfizetési díj nélkül csak az M1, az RTL Klub és/
vagy a TV2 adását fogják.

Az analóg földfelszíni sugárzás lekapcsolására 2 ütem-
ben: 2013. június 31-én és 2013. október 31-én kerül sor.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fontosnak tartja,
hogy a televízió segítségével mindenki egyenlô eséllyel jus-
son hozzá az információkhoz és a kulturális javakhoz, ezért
egyszeri, vissza nem térítendô támogatást nyújt a leginkább
rászorulók számára. Az állami támogatás nem pénzbeli jut-
tatás. Az új, digitális adások vételét lehetôvé tevô eszkö-
zök (antenna, kábel, dekóder) telepítésének támogatását
jelenti.

A Digitális Átállás Támogatási Programban az a személy
kaphat támogatást, aki

– az alábbi szociális ellátások egyikében részesül:
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) idôskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítô támogatásban részesül; il-

letve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idô-

sebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellá-
tás, nyugdíjszerû szociális ellátás, egészségbiztosítási
ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenko-
ri nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

– és állandó lakóhelyén csak hagyományos módon – ingye-
nesen és elôfizetôi szerzôdés nélkül – televíziózik.

Az a rászoruló, aki az állami támogatás lehetôségérôl még
eddig nem szerzett tudomást, 2013. április 30. napjától nyújt-
hat be igénylôlapot a támogatás igénylése céljából. Az igény-
lô lap a www.digitalisatallas.hu weboldalról tölthetô le, a ki-
töltést követôen pedig az alábbi címre kell megküldeni:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 4001 Debrecen Pf.:
230/1

Amennyiben az átállással kapcsolatos további informá-
cióra van szüksége, akkor hívja a következô ingyenes zöld-
számot: 06-80/38-39-40

Aki kábeles, vagy mûholdas elôfizetéssel rendelkezik, an-
nak az átállás során nincs teendôje.

valamint esetleges tárlatvezetési feladatokban, nagy mér-
tékben számítunk az Arany Alkony Nyugdíjas Klub
Egyesület tagjaira, akiknek ezúton is köszönjük eddigi
áldozatos munkáját és segítségét.

A Kállay Kúria versenyképes turisztikai attrakció-
fejlesztése...

...a „Nagy Beruházás”, mely Kállósemjén arculatát
teljes mértékben pozitív irányban hivatott feljebb emel-
ni. A háttérmunkálatok folyamatosan zajlanak, erôt és
fáradtságot nem kímélve a projektben közremûködô
egyének munkája révén. A kiviteli tervek sikeresen el-
készültek köszönhetôen az ART VITAL Kft-nek. Nagy
erôkkel zajlik a közbeszerzési eljárás elôkészítése, mely-
nek végeredményeként kiválasztásra kerül a kivitelezô
személye is. A projektben közremûködô szakemberek
egybehangzó véleménye alapján megfelelô ütemben ha-
ladunk, és tartható a kitûzött 2014. július 31-ei befeje-
zési határidô.

Gondozási Központ:
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi

Társulás keretében valósul meg. A  Kölcsey u. 4. sz.
alatt (Kastélykertben) megújult környezetben és körül-
mények között várja majdan a Gondozási Központ az

idôs, gondozásra szoruló embereket, ügyfeleket. A meg-
újult környezet várhatóan mindenki megelégedettségé-
re szolgál majd. A munkálatok már megkezdôdtek, a
kivitelezô folyamatosan dolgozik, a befejezés ôsz ele-
jére várható.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata az idei
évben is mindent megtesz azért, hogy az itt élô embe-
rek egy élhetôbb és tisztább környezetben tölthessék a
mindennapjaikat. A további fejlesztésekben egyre na-
gyobb szerepet szán a civil kezdeményezéseknek, szer-
vezeteknek. Bízzunk benne, hogy a jövôben is találunk
közösem megálmodott és megvalósítható terveket.

Belicza László
 polgármester

Digitális átállás(Folytatás az elôzô oldalról)
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Két jeles esemény is jutott április
17-re:

20 évvel ezelôtt, 1993-ban e na-
pon helyezték el Kállósemjénben, a
Kállay családi kápolnában, Magyar-
ország 1942–44 kötött hivatalban
lévô miniszterelnökének, Dr. Kállay

Miklósnak a földi maradványait. A
település elkötelezetten ápolja a
meghatározó jelentôségû család, és
a miniszterelnök emlékét. Ennek
egyik legékesebb bizonyítéka, hogy
2008-ban az általános iskola felvet-
te Dr. Kállay Miklós nevét, valamint
az, hogy Európai Uniós támogatás-

Az összefogás jelképévé is válhat a most kö-
zösen ültetett fa

Belicza László polgármester úr, reményteli jö-
vôként beszélt a beruházásról

Megemlékezés és projektnyitó rendezvény

Parlagfû és egyéb allergén
gyomnövények elleni védekezésre

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági

felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében a földhasználó
köteles az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfû virág-
zatának kialakulását megakadá-
lyozni, és azt követôen ezt az álla-
potot a vegetációs idôszak végéig
folyamatosan fenntartani. Köteles
továbbá a kárt okozó, emberi egész-
séget bármely módon veszélyeztetô
gyomnövények ellen védekezni.

Felhívjuk ennek kapcsán lakosa-
ink figyelmét, hogy a kötelezettség
adott esetben nemcsak a tulajdonost,
hanem pl. a bérlôt, a haszonbérlôt,
a haszonélvezôt, vagy egyéb más
használót terhelhetik.

FELHÍVÁS
A védekezés leghatékonyabb

módszere a kora tavaszi gyomlálás
/gyökérrel történô eltávolítás/, illet-
ve tömeges elôfordulás esetén a vi-
rágzat megjelenése elôtti kaszálás. A
parlagfû elleni küzdelemben nagy
figyelmet kell fordítani arra, hogy a
virágzást /pollenképzést/ és a magok
beérését megakadályozzuk.

A helyszíni ellenôrzések során a
védekezési kötelezettség elmulasz-
tóival szemben külterületen a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatósága, belterületen a
jegyzô növényvédelmi bírságot
szabhat ki, amelynek legkisebb
összege 15.000.- Ft, legmagasabb
összege 5.000.000.- Ft. A bírság az
esetleges kamatokkal együtt adók
módjára behajtható.

Közérdekû védekezést /kényszer-
kaszálást/ kell elrendelni, ha a ter-
melô, illetve a földhasználó védeke-
zési kötelezettségének az azt elren-
delô hatósági határozat ellenére sem
tesz eleget határidôre. Errôl nem kell
elôzetesen értesíteni az érdekeltet. A
hatóság, illetve a kaszálást végzô
megbízott az érintett területre belép-
het, lezárt területet felnyithat és dol-
gozhat az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is. A mulasztás el-
követôjének a védekezés költségeit
15 napon belül be kell fizetnie.

Kérjük az érintetteket, hogy a
védekezési kötelezettségüket –
mindannyiunk egészségének meg-
óvása érdekében – önként teljesít-
sék.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

sal visszaállítja a Kállay család egy-
kori lakóhelyének régi fényét. Az
ünnepségnek ez a projektnyitó ren-
dezvény – „In asperis et prosperis”
800 év Magyarország és Szabolcs
megye szolgálatában – A Kállay
Kúria versenyképes turisztikai att-
rakciófejlesztése” (ÉAOP-2.1.1/E-

12-k2-2012-0005) volt a
másik apropója.

Az eseményen megje-
lentek a Kállay család
tagjai; Dr. Budai Gyula
államtitkár Úr; Dr. Vinnai
Gyôzô, Dr. Karakó
László; és Dr. Simon
Miklós ország-
gyûlési képvi-
selôk is, akik a
községi elöljá-
rókkal ; intéz-
ményvezetôk-
kel egyetem-

ben, megkoszorúzták az
általános iskola névadójá-
nak emléktábláját. Ezt kö-
vetôen az ünneplô közös-
ség átvonult a Kállay kúri-
ához, ahol Dr. Budai Gyu-
la államtitkár Úr megtartot-

ta projektnyitó beszédét. A Kállay
család képviseletében Kállay Kris-
tóf fejezte ki örömét, hogy az ôsi
családi fészek hamarosan vissza-
nyeri régi fényét. Dr. Mezô Ferenc
az Észak-alföldi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezetôje
beszédében már a konkrét tervek-
rôl és a megvalósítás fázisairól be-
szélt, míg Belicza László Kálló-
semjén polgármestere, a projekt-
nek a település fejlôdésére gyako-
rolt pozitív hatását ismertette. A
rendezvény zárásaként a promi-
nens személyek a Kállay kápolná-
nál 1-1 emlékfát ültettek el.
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„Anno...” Továbbra is várjuk azokat a képeket,
amelyet megosztanának olvasóinkkal!

„A képeslapot Varga Gyula,
kállósemjéni születésû, ma már
Budapesten élô lakos juttatta el
hozzánk. A képre – amely 1948-
ban készült és Kállósemjén neve-
zetes épületeit ábrázolja – egy
budapesti piacon tett szert, egy
magángyûjtôtôl vásárolt meg
„borsos áron”.

A harmadik fotó, egy úgynevezett
„páros kép”, amelyen egyszerre két
pár is látható. Régen nagy divat volt,
hogy a jegyben járó fiatalok a bú-
csúban, vagy a nyíregyházi Mendek
fotográfusnál is megörökítették ma-
gukat.

A  képen Papp György és felesé-
ge Katona Ilona valamint Támba
Mária  és férje Dósa Sándor látható.

Második képünk 1980-ban ké-
szült, amikor a modellezô szak-
kör tagjai elkészült modelljeiket
szárnyra eresztik az egykori Szé-
ki dûlôn lévô lôtéren.

Balról: Mócsán Péter; Papp
György, Papp Péter, Orosz Mik-
lós, Csabai István, Mészáros Jó-
zsef, Üveges János, Domokos
Miklós
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Nagy öröm egyházközségünk szá-
mára, hogy néhányan Kállósem-
jénbôl is részt vehettünk a Hit Évé-
ben a Debrecen–Nyíregyházi egy-
házmegye jubileumi zarándoklatán
július 1–6 között Rómában.

Zarándoklatunk fô célja az volt,
hogy Bosák Nándor püspök atyával
együtt hálát adjunk Istennek egyház-
megyénk 20 éves fennállásáért és
fôpásztorunk 50 esztendôs papi és
20 éves püspöki szolgálatáért.
Utunk során rengeteg lelki él-
ménnyel gazdagodtunk és újult erô-
vel tértünk haza. A közel 1 hét alatt
ellátogattunk Ferrarába, Assisibe,
Szent Ferenc és Szent Klára sírjához
valamint megtekintettük Rómában a
hatalmas székesegyházakat és az

Zarándokúton:
„Hol Szent Péter sírba téve”

A hit évében, egy hétig templo-
munkban tartózkodott a minden
egyházközséget fölkeresô zarán-
dokkereszt.

A bérmálás után 17-en hoztuk át,
Szentháromságvasárnap este, kon-
vojban, Pócspetribôl. Minden nap
reggel 7 órától este 6 óráig várta a
kereszt az imádkozókat, akik nem
is maradtak el. A kereszt érkezése
a faluújság korábbi híradásához ké-
pest egy héttel késôbb érkezett,
technikai okok miatt. Minden este
5 és 6 között változatos imaórák
voltak, reggel pedig mise, napköz-
ben mindig voltak a kereszt elôtt,
akik megmutatták hûségüket Krisz-
tus és az Egyház iránt. Nem tudnám
megmondani, hogy hányan imád-
koztak egy hétig a minket fölkere-
sô kereszt elôtt.

Hûség Krisztushoz, Egyházhoz
Szombaton kivittük imaórára

Péterhalomra, Forrástanyára és Új-
szôlôskertbe. Másnap az Úrnapi kör-
meneten még láthattuk a mûvészi és
igényes, két részbôl álló, kanadai
juharfából, erdélyi mûvész által ké-
szített szimbólumot.

Az utolsó nap délután búcsúztunk
a kereszttôl, amelyet Kislétára vit-
tünk az úrnapi misére és körmenet-
re, majd a nyirbogáti misére, onnan
az István tanyai közösségi házba,
ahol imaóra volt. Vasárnap este szin-
tén imaórát tartottunk a nyirbogáti
Idôsek Otthonában, ahol a lakók
meghatottan ölelték át a zarándok-
keresztet. A kereszt, teljesítve kül-
detését, este 8 órakor Nagykállónak
adtuk át. Bennünket, a templomba
betérôket összekapcsolt. A keresz-
tet kísérô vendégkönyv megható
emléksorai is arról tanúskodnak,
hogy érdemes volt elindítani a hit
évében, az Egyházmegye alapításá-

Sok-sok ember fohászkodott Krisz-
tushoz a kereszt elôtt

ókori mûemléke-
ket is. Zarándokla-
tunk csúcspontja a
Szent Péter bazili-
kában tartott ünne-
pi szentmise volt,
ahol mintegy 300,
egyházmegyénk
különbözô terüle-
teirôl érkezett test-
véreinkkel együtt
imádkozhattunk
családjainkért, ha-
zánkért, egyhá-
zunkért. Felemelô érzés volt azon a
helyen énekelni a pápai és a magyar
himnuszt „Hol Szent Péter sírba téve
és Rómának dobog szíve”.  Örülök,
hogy megoszthattam a kedves olva-
sókkal ezeket a gondolatokat és szív-

bôl kívánom mindenkinek, hogy
akinek a jövôben lehetôsége lesz, rá
utazzon el a kereszténység e köz-
ponti helyére, és élje át a lelki örö-
mök ajándékát.

Papp Sándor

A Szent Péter bazilika

nak 20. évfordulóján ezt a jelképet,
amely Adventig járja körbe a plébá-
niákat.

Horváth János
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A vihar és jégverés után siralmas volt az ál-
lapot

 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ebben az
évben 68 fôt foglalkoztat a mezôgazdasági munkaprog-
ram keretében, akik a Kúria-
dûlôben lévô ültetvényen te-
vékenykedvek napról-napra.
A 7,5 ha-os területen: 3 ha
burgonyát; 1,5 ha (10000 fm)
kordonos uborkát; 0,3 ha ká-
posztát és 2,75 hektáron ka-
ralábét; karfiolt; sárgarépát;
petrezselymet; zöldborsót;
zöld- és szárazbabot; paradi-
csomot és paprikát termesz-
tünk. Munkánkat segíti egy
MTZ 82-es traktor, egy egy-
tengelyes utánfutó, valamint
egy 600 literes, 14 soros per-
metezô, amely a növényvé-
delmi munkálatokban szinte nélkülözhetetlen. A prog-
ram keretében sikerült egy ekével és egy tárcsával to-

Mezôgazdasági Start munkaprogram
vább bôvíteni a gépparkot. Szántóföldi növények kö-
zül napraforgót közel 5, míg kukoricát 7 hektáron ter-

mesztünk.
Sajnos az idôjárás nem kegyes

hozzánk, hiszen a tavaszi rendkí-
vüli idô miatt egyébként is megkés-
tek a munkálatok, s nemrégiben
még jégverés is sújtotta az ültetvé-
nyünket. A biztosító szakemberei
szerint 60 %-os terméskiesésre le-
het számítani. A szinte földig vert
uborka töveket megtisztítottuk a
letört hajtásoktól és levelektôl, foly-
tattuk a tápoldatozást és a növény-
védelmet. Az ültetvény azóta már
termôre fordult, és megkezdôdött
az uborka betakarítása is. Bízunk
benne, hogy több természeti csa-

pás nem súlyt minket, és megtérül a befektetett munka.
Tündik János

Az Országgyûlés döntése alapján a helyi önkormány-
zatok kötelesek felülvizsgálni utcáik, közterületeik el-
nevezéseit, és amennyiben olyan  utca elnevezések van-
nak, amelyek a XX századi önkényuralmi rendszerhez
köthetôek, akkor azt az önkormányzat köteles megvál-
toztatni  és az utcákat átnevezni.

A fenti  törvényi kötelezettség teljesítése érdekében
településünkön az alábbi utcák  átnevezésérôl döntött a
Képviselôtestület a 64/2013. (V.30.) határozatában,
amely 2013. július 1.napjától lép hatályba.

Régi közterületnév Új   közterületnév

Alpári Gyula utca Alpár Ignác utca
Mezô Imre utca Mezô utca

Ságvári Endre utca Hunyadi János  utca
Ságvári Endre utcát aKiss Ernô
utcával összekötô  szakasz Kiss Ernô köz
Sziklai Sándor utca Deák Ferenc utca
Kilián György utca Bartók Béla utca
Zalka Máté utca Kodály Zoltán utca
45-ös utca Kállay Ödön utca

Az utcanevek megváltozásával kapcsolatban  a la-
kosságnak az alábbi teendôi vannak:

Tájékoztató utcanév megváltozásról a névváltozással
érintett lakosság részére a szükséges tennivalókról!

 1. A lakcímet tartalmazó hatósági bizonyítványt (
lakcímkártyát) be kell hozni a Polgármesteri Hivatalba
– Fodor Sándorné ügyintézôhöz és az igazolványok díj-
mentesen kicserélésre kerülnek.  Egy  személy az  egész
család iratait leadhatja.

 2. Akinek még nincs lakcímkártyája, mert a régi
könyv formátumú személyi igazolvány tartalmazza lak-
címét, annak a személyi igazolványát kell behoznia a
Polgármesteri Hivatalba a lakcímváltozás átvezetése ér-
dekében.

 3. Aki vállalkozási tevékenységet folytat, vagy cé-
get mûködtet és a cég telephelye a változással érintett
utcán van, az érintett változást a Cégbíróság felé be kell
jelentenie melyért illetéket és közzétételi díjat nem kell
fizetni.

Az Alpár Ignác utcán házszámrendezést is végrehaj-
tunk, errôl minden ingatlan tulajdonost határozatban
értesíteni fogunk.

Akinek a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése
van, forduljon bizalommal a 42-555-011 telefonszámon,
vagy személyesen Fodor Sándorné ügyintézôhöz.

Az utcanév változásával járó kellemetlenségek miatt
kérjük az Önök szíves megértését és türelmét.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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2013. január 1-tôl intézményünk
fenntartója a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ. A nagy-
kállói tankerület felállása után folya-
matos a kapcsolat. Az intézmény
mûködése az azóta eltelt idôszakban
zökkenômentes.

Év végi hajrá volt:
Tanulóink többsége

sikeresen írta meg az
év végi felméréseket.
Június 12-én osztályo-
zó értekezletet tartot-
tunk, ahol értékeltük
tanulóinkat.

Iskolai szinten:
Példás  szorgalmú:

96 fô, a tanulók
36,0%-a.

Hanyag  szorgalmú:
25 fô, a tanulók 9%-a.

Iskolai szinten:
Példás magatartású: 158 fô, a ta-

nulók 59%-a.
Rossz magatartású: 4 fô, a tanu-

lók 1%-a.

Az alsós munkaközösség  sikeres
évet zárt, hiszen reményeiknek meg-
felelôen minden tanuló továbbhaladt
a következô évfolyamba. Összehan-
goltan, egymás munkáját segítve
dolgoztak az egy évfolyamban ta-
nító pedagógusok, a tanítók és a
napközis nevelôk a gyerekek szel-
lemi és lelki fejlôdésének érdekében.

A felvételi eredmények azt mutat-
ják, hogy kiváló munkát végeztek a
felsôs munkaközösség tagjai is. A
nyolcadikosok közül mindenki fel-
vételt nyert valamilyen iskolatípus-
ba:

gimnáziumba: 14 fô, szakközép-
iskolába: 21 fô, szakiskolába: 8 fô

3 tanuló sikeres pályázatot nyúj-
tott be az Arany János Tehetséggon-

dozó Programba. (Kévés Anna 8.a;
Csabai Ibolya 8.b, Zajder Kinga 8.b;)

Programok a II. félévben:
Április 3–17-ig hirdettük meg a

Kállay Napok versenysorozatot.
Ebben a tanévben körzeti szinten
került megrendezésre: a természet-

védelmi csapatverseny és a fiú ké-
zilabdatorna. Április 17-én volt 20
éve, hogy névadónk hamvait
Kállósemjénben
helyezték el. A
záró rendezvényt
erre a napra idôzí-
tettük, különleges
esemény volt, hi-
szen egybeesett az
Ö n k o r m á n y z a t
projektindító or-
szágos sajtótájé-
koztatójával.

Május 29-én
tankerületi szinten
lett megszervezve,
a pedagógus nap.
Intézményünket az a megtiszteltetés
érte, hogy zenés irodalmi mûsort
adhatott a tankerület pedagógusai és
dolgozói elôtt.

Szintén május 29-én rendezte meg
a „Nyíri” Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény a gálamûsorát. A

színpadon sorra követték egymást a
néptánc produkciók, melyet
mazsorett csoportok mûsorszámai is
színesítettek. Idén a gyerekek okta-
tását: Majoros  Angéla és  Boros
Mihály néptánc pedagógusok vé-
gezték.

Május 31-én, a gyermeknapon, a
tanulók kívánságainak megfelelôen
az osztályfônökök változatos prog-
ramokat szerveztek Pl. játékos ve-
télkedô, bográcsozás (a szülôk be-
vonásával); kerékpártúra; Sárkány-
fürdô Nyírbátorban; mozilátogatás-
Nyíregyházán; Élményfürdô –Deb-
recenben.

Június 11.-én az iskola hagyomá-
nyainak megfelelôen és Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ segít-
ségével iskolánk jó tanulói (15 fô)
jutalomkiránduláson vehettek részt
Debrecenben.

Programjuk a következô volt:
– Játék az Ötholdas Pagonyban,
– a Debreceni Egyetem (Kossuth

Lajos Tudomány Egyetem) megte-
kintése

– Déry Múzeum Munkácsy- és
egyiptomi kiállítása

– séta a városközpontban
– McDonalds

Az iskola utolsó tanítási napján,
június 14-én volt a Kölyökgólya-

Búcsúzóul színes lufik borították az eget

Hírek a Kállay Miklós Általános Iskola háza tájáról

A Kállay család tagjai is részt vettek a díjkiosztón
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búcsúztató. A végzôs diákoknak
különbözô játékos, mókás feladatot
kellett megoldaniuk. A gyerekek
mûsorral köszöntek el az itt mara-
dóktól.

Június 15-én elballagtak a nyol-
cadikos diákok „öreg” iskolájukból.
A ballagási ünnepség keretében ki-
osztották a

– Kállay Díj-at, melyet az idén is
két tanulónak ítéltek oda:

Vámos Stella és Kovács Andrea,
mindketten a 8.b osztály tanulói vol-
tak.

– A „Felföldi Díj”-at ebben az év-
ben Kovács Andrea kapta.

A bizonyítványokat június 20-án
vehették kezükbe a nebulók. Az
ünnepélyes tanévzárón kiosztották
az „Évfolyam elsô tanulója” címet,
amelyet ebben a tanévben a követ-
kezô tanulók kapták:

2. évfolyam: Kapitány Lilla 2.b
3. évfolyam: Orosz Réka 3.a
4. évfolyam: Kékesi Klaudia 4.b
5. évfolyam: Somos Zsuzsanna

5.a
6. évfolyam: Blazsán Kristóf 6.b
7. évfolyam: Egri Krisztina 7.a
8. évfolyam: Kovács Andrea 8.b

A tantestület döntése alapján, a
„Loss Díjat” Tóth Roxána 3. b és
Blazsán Kristóf 6.b osztályos tanu-
lók kapták.

Szép sikerek a versenyeken:
Tanulóink ismét szép számmal

vettek részt különbözô, nemcsak
helyi, hanem körzeti, megyei és or-
szágos versenyeken is, melyen sok
szép eredményt értek el tanulóink,
dicsôséget, hírnevet szerezve isko-
lánknak. Köszönjük a lelki ismere-
tes munkát minden felkészítô kollé-
gának.

Nemzetközi kapcsolatok:
Ebben a tanévben 2 Comenius

projectünk is futott. Ezek zárása
2014. júniusában lesz.

2013. márciusában 9 diákkal Né-
metországban vendégeskedtünk 5
napig. Érdekes volt megismerni a
német mentalitást. Áprilisban a 6.

Iskolánk a tavalyi évben a Határtalanul pályázat keretében támoga-
tást nyert, melynek következtében az idei tanévben május 3–6-ig Er-
délyben kirándultam 28 hetedikes diákkal és 2 kolléganômmel. A ki-
rándulást Nagykárolyban kezdtük, ahol leróttuk kegyeletünket Kaffka
Margit szobránál és elszavaltuk a „Nemzeti Dal”-t Petôfi emlékmûvé-
nél. Megkoszorúztuk Ady Endre emlékét. Megtekintettük szülôházát.
Jártunk Petôfi körtefá-
jánál. Meglátogattuk a
nagykárolyi 3. számú
általános iskolát. Utunk
során felfedeztük azo-
kat a szép helyeket,
ahol a magyarság még
ma is büszke a gyöke-
reire. Remek székely
magyar emberekkel is-
merkedtünk meg, meg-
tapasztaltuk ízes ma-
gyar beszédüket, meg-
kóstoltuk régi népi ételeiket és megcsodáltuk kézmûves tárgyaikat.
Utunk során jártunk Zetelakán, Farkaslakán, Korondon, Csíkszeredán,
Csíksomlyón, de Székelykeresztúr és Székelyudvarhely is elkáprázta-
tott szépségével. Megcsodáltuk a szebbnél-szebb székely kapukat és
elolvastuk az üzeneteiket. A legszebb így hangzott: „Házad bárhol le-
het, de HAZÁD csak itthon”.

Felejthetetlen élmény volt számunkra. Szeretnénk megköszönni a
Bethlen Gábor Alapkezelônek ezt a csodálatos lehetôséget.

Egri Józsefné

osztályból 10 diák utazott el a Krak-
kó melletti Kozseguvky település
iskolájába. Itt szintén 5 napos közös
munkában vettünk részt. Nagy él-
mény volt számunkra megismerni
egy olyan iskolát, ahol mindössze 40
diák tanul.

Májusban 4 napos erdélyi kirán-
duláson vettünk részt 28 diákkal.
Május végén 25 külföldi vendég tisz-
telte meg iskolánkat jelenlétével.

Pályázatok:
– 2 pályázatot támogatásban ré-

szesítettek 600–600 ezer forintér-
tékben, melynek köszönhetôen a
nyári szünetet 2 napközis tábor
szervezésével és lebonyolításával
kezdhettük. Az egyik a dáma és
egyéb táblajátékokra vonatkozik.
Nagy öröm, hogy a program egyik
tanáraként üdvözölhetjük Köllner

Petôfi szobránál

Határtalanul...

Ödönt, aki az országos versenye-
ket szervezi és kiváló oktató. Ál-
tala lehetôségünk nyílt arra, hogy
a tehetségesebb diákjaink egyéni
fejlesztô foglalkozásokon vegye-
nek részt.

– A másik pályázat ismét a Lego-
robot témakörében nyert. Végre si-
került egy kis aktív csapatot össze-
állítani, ahol a 7. osztályos diákok
mentorálják a harmadikosokat. Re-
méljük, hogy ennek folytatásaként
jövôre a junior lego robot diákolim-
piára is nevezni tudunk majd.  A mû-
helymunka során nagy segítség lesz
Dezsô Gergely mérnök, aki a Nyír-
egyházi Fôiskola tanára.

Gazdagító programpárok pályázat
keretében augusztusban ismét lesz
egy 6 napos napközis tábor szintén
Lego-robot témakörben.
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Az elmúlt hónapokban is zajlottak az események a
Biztos Kezdet Törpicur Gyerekházban. Januárban
az anyukák nagy munkába kezdtek, nagyon szép
gyöngyfülbevalókat készítettek, és még készítenek
is, amit a falunapon szeretnének értékesíteni, mely-
nek a bevételét a gyerekekre fordítanák.

Februárban a kis törpicurok farsangoltak, aranyos kis
jelmezeikben, az anyukák pedig Valentin napon a pár-
jukat lephették meg szívecskés muffinnal, amit itt ké-
szítettek.

Márciusban a Biztos Kezdet Törpicur Gyerekház
mûködtetôje a Segítô Kéz 2003 Szociális Egyesület el-
nöke, Glükmann Pál köszöntötte az anyukákat és a kis-
lányokat Nôk napja alkal-
mából. Megemlékeztünk
nemzeti ünnepünkrôl is,
nemzeti színû szélforgókat
készítettünk. Húsvétváró
családi napunk is március
végén volt, az édesanyák
foszlós kalácsot sütöttek, a
gyerekek pedig szép színes
tojásokat festettek és bárá-
nyokat készítettek.

A jó idô beköszöntével
a kis veteményeskertbe vet-
tettünk sárgarépát, borsót,
hagymát, cukkinit, ültet-
tünk paradicsomot, papri-
kát.

Az édesanyákat is kö-
szöntöttük májusban, nagy örömmel fogadták az itt
készített egyedi cserepes virágokat. Ellátogattunk az
Ficánka Óvodába, ahol a gyerekek és szüleik bepillan-
tást nyerhettek az óvodai életbe. Ebben a hónapban volt
a gyereknap is, ahol a gyerekek önfeledt boldogságát
láthattuk a különbözô családi játékok során, mert együtt
játszani jó.

A június nagy sürgés-forgással teli hónap, ugyanis
az apukákat is behoztuk a gyerekházba, mivel van az
udvaron egy futó tuja, amelyet kiásunk, majd szikla-
kertet építünk a helyére, hogy még szebbé tehessük a
játékokkal teli kis udvarunkat.

Elsô nagy kezdeményezésünk a Csere-bere nap,
amelyen a község minden lakója részt vehetett, ingye-
nesen cserélhettek ruhát, cipôt, már feleslegessé vált,
de még használható virágcserepeket, dísztárgyakat. Aki
esetleg nem tudott hozni semmit, felajánlhatta segítsé-
gét. Mivel újrahasznosítható anyagokat nagyon sokat
használunk a kézmûves foglalkozásokon, most nagy
fába vágtuk a fejszénket: autó- és traktorgumiból asz-

talkát és székeket készítünk az udvarra, ehhez kértünk
segítséget.

Az elkövetkezô hónapokban is sok-sok programmal
várjuk a kisgyermekes családokat. Minden munkana-
pon 9-13-óráig tartunk nyitva. Hétfôn kézmûves fog-
lalkozással, keddenként sütéssel, fôzéssel, szerdán
mesékkel, vagy bábelôadással, csütörtökön a mozgá-
sos mondókázásé a fôszerep, pénteken pedig éneke-
lünk, zenélünk.

Szakemberekben is bôvelkedik a gyerekházunk, ked-
denként Palcsákné Gyene Ágnes védônô tart csopor-
tos tanácsadást, beszélgetést mindig egy adott témában.
Csütörtökönként Szabóné Pethô Mariann fejlesztô pe-
dagógus várja egy vidám játékos délelôttre a kisgyer-
mekes anyukákat, kik személyes segítséget is kapnak

a szakembertôl. Lehetôség
van még pszichológus
szakember segítségét kér-
ni, Dr. Gavallér Andrea
csoportos vagy egyéni be-
szélgetés során segít meg-
találni az anyukáknak a
helyes utat a gyermekne-
velés során felmerülô
problémáikra. Mozgásfej-
lesztô szakember is na-
gyon jó tanácsokkal tudja
ellátni az édesanyákat, kü-
lönbözô otthon is végez-
hetô mozgástevékenységet
mutat be és annak fontos-
ságát is kihangsúlyozza.

Legvégül, de nem utol-
sósorban egy édesanya beszámolóját szeretnénk meg-
osztani, hogy számára mit is jelentett, jelent a Biztos
Kezdet Törpicur Gyerekház.

„Nagyobbik fiammal kb. 10 hónaposan voltunk elô-
ször a Törpicur Gyerekházban. Nagyon tetszett neki,
ezért rendszeresen ellátogattunk. Kezdô szülôként na-
gyon sok segítséget kaptam szakemberektôl gyerme-
kem nevelésében: pl. hogyan alakítsam napirendjét,
hogyan tudom fejleszteni mozgását játékosan mondó-
kákkal, vagy hogyan tudjuk kezelni a dackorszakot. A
kistesó érkezésekor is sok jó tanácsot kaptam, hogyan
kerülhetjük el a testvérféltékenységet. Ma már óvodás,
a beszoktatás nagyon könnyen ment, és szerintem ez a
gyerekháznak is köszönhetô. A gyerekkel való kom-
munikálást már itt elsajátította, ezért nagyon könnyen
ment a beilleszkedés. A kicsi fiammal is nagyon hamar
elkezdtünk járni a gyerekházba, nagyon élvezi, hogy
gyerekek közt lehet, én pedig megint számítok a segít-
ségre az ô fejlesztésében is.”

Gyôriné Nagy Éva

A tejberizs tízórai mindenkinek nagyon ízlett

Életképek a Törpicur Gyerekházból
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Mi újság a könyvtárban?

Ezúton értesítjük Kállósemjén Lakosságát,
hogy az

„AHOGY ÉN LÁTOM…”

címû,
Kállósemjént bemutató fotókiállításunk

ideje megváltozott!

A kiállítás új idôpontja:
2013. október 15–18.

Addig is készítsenek szebbnél szebb
fényképeket Kállósemjénrôl, érdekes

pillanatokról, emberekrôl.
Aki szeretné megmutatni alkotásait a

nagyközönségnek, az a
kinyomtatott vagy elôhívott képeket

 juttassa el a Dr. Erdész Sándor Könyvtárba
Pappné Szegedi Angélának

2013. szeptember 30-ig.
A kiállításra szánt képek legkisebb mérete:

13 x 18 cm
ezen túlmenôen az alkotó szabadon

határozza meg képeinek méretét.

Csordás Flóra már rutinosan válogat a könyvek között

Ebben az évben már ötödször hir-
dettük meg nyári olvasópályáza-
tunkat. Az elmúlt évek sikerei
után ezen a nyáron még több ér-
dekes olvasnivalóval és feladat-
lappal várjuk az általános iskolá-
sokat júliustól szeptember végéig
a könyvtárban.

A tavaly nyári 60 fôs létszámot
már nehéz lenne túllicitálni, de nem
is ez a célunk. Azt szeretnénk, hogy
a legkisebbek, az alsó tagozatos kis-

Újra  indul a nyári olvasópályázat a
dr. Erdész Sándor Könyvtárban!

kell kísérni ôket a
könyvtárba.

Július 1-jén  hét-
fôn indult az idei ol-
v a s ó p á l y á z a t u n k .
Már az elsô napon
sok gyerek jött ol-
vasnivalóért,  ami
igazán biztató.

Blazsán Péterné

iskolások megszeressék az olvasást.
Nem mindenki születik olvasó-

nak. Azoknak, akik nehezebben ér-
telmezik a szövegeket, nem igazán
szerez örömet az olvasás, ez a kész-
ség azonban elsajátítható. Ennek ér-
dekében már csecsemôkortól el kell
kezdeni a mesélést, a felolvasást a
szülôknek. Iskolás korban pedig el
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei járási

földhivatalok illetékességi területe 2013. június 25-tôl, illetve 2013. jú-
nius 28-tól megváltozik.

A változás 2013. június 28. napjától érinti Kállósemjén község terüle-
tét is.

2013. június 28. napjától a Kállósemjén község területén található in-
gatlanokkal kapcsolatos földhivatali ügyekben (ingatlan-nyilvántartás,
földmérés, telekalakítás, földvédelem, földhasználat, stb.) a Nyírbátori
Járási Földhivatal helyett a Nyíregyházi Járási Földhivatal jár el.

2013. június 28. napjától a Kállósemjén község területén található in-
gatlanokra vonatkozó földhivatali kérelmeket, beadványokat írásban vagy
személyesen a Nyíregyházi Járási Földhivatalnál kell benyújtani.

A Nyíregyházi Járási Földhivatal címe: Nyíregyháza Járási Hivatal Já-
rási Földhivatala – 4400 Nyíregyháza, Báthori út 13.

A Nyíregyházi Járási Földhivatal elérhetôségei:
– levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 130.
– Telefon/fax: 42/523-200; 44/414-139
– e-mail cím: nyiregyhaza@takarnet.hu
Az illetékességi terület változása miatt a Nyírbátori Járási Földhivatal-

nál 2013. június 28. napján (pénteken) és 2013. július 1. napján (hét-
fôn), a Nyíregyházi Járási Földhivatalnál 2013. június 25. napján (ked-
den), 2013. június 26. napján (szerdán), 2013. június 28. napján (pénte-
ken) és 2013. július 1. napján (hétfôn) a földhivatali ügyfélfogadás szü-
netel.

A TAKARNET rendszeren biztosított szolgáltatások (elektronikus tu-
lajdoni lap, térképmásolat, stb.) 2013. július 1. napjától érhetôek el.

A változással kapcsolatban további információt a Nyíregyházi Járási
Földhivatal, valamint a Nyírbátori Járási Földhivatal nyújt.

Nyíregyháza, 2013. június 17.
Dr. Jászai Tamás
hivatalvezetô s.k.

Ügyfélfogadás:
Hétfô - Csütörtök: 800-1500, Péntek: 800-1200

Térképtár Földhasználat: hétfô–kedd–csütörtöki napokon 12 óráig

Tájékoztatjuk Tisztelt lakosságot,
hogy az Önkormányzat a zárkerti
(Újszôlôskerti szôlô, Ószôlô; Kis-
csere szôlô) ingatlanok rendezé-
sét, a birtokméretek optimálisab-
bá tételét kezdeményezi.

Ennek egyik indoka, hogy sok
esetben a hagyatéki eljárás során
szembesülnek az örökösök azzal,
hogy egy-egy helyrajzi szám alatt
örökölt tulajdoni hányad – ami leg-
többször csupán néhány négyzetmé-
ter – után helyrajzi számonként
6.600 Ft bejegyzési díjat kell a föld-

Tájékoztatás a szôlôterületek rendezésével kapcsolatban
hivatal felé megfizetni, a közjegy-
zôi eljárási díj mellett.

Legtöbb esetben az örökölt föld-
rész értéke meg sem közelíti az utá-
na fizetendô költségeket.

Az évek során egyre több szôlô-
föld lett gondozatlan, elhanyagolt,
egyrészt, mert a tulajdonosok egy
része elhalálozott és az örökösök a
településtôl távol élnek, másrészt a
földterületek mûvelése a terület-
nagyságuk miatt gazdaságtalan.
Mára már szinte az egész terület par-
lagon van, az ültetvény kipusztult a
területet benôtte a gyom.

A fentiekre tekintettel Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete lehetôséget kínál
arra, hogy ezen zártkerti ingatlanok
felajánlásra kerülhessenek térítés-
mentesen az önkormányzat részére.

Az egységes nyilvántartás elké-
szítése érdekében kérem jelezze a
Polgármesteri Hivatalba, (4324.
Kállósemjén, Kossuth u. 112.)
amennyiben a fent leírt lehetôséget
igénybe kívánja venni.

Tisztelettel: Belicza László
polgármester

Hála és köszönet
Vámos Piroska vagyok, születé-
semtôl kezdve Kállósemjénben
élek. Sajnos jelenleg a kislányo-
mat egyedül nevelem.

Az elmúlt hónapokba nagy meg-
próbáltatásokon mentem keresztül,
amikor kiderült, hogy rosszindulatú
emlôdaganatom van. Emlôamputá-
cióra volt szükség, illetve több ke-
moterápiára, amely teljes életmód-
váltással jár együtt. Ehhez nagyon
sok lelki és anyagi segítséget kap-
tam. Szeretném megköszönni, elsô-
sorban azoknak, akik elindították
számomra a segítségnyújtást: Gyôri-
né Nagy Éva; Bíró Andrea és Pal-
csákné Gyene Ágnes és mindazok-
nak, akik összefogtak, és a segítsé-
güket önzetlenül felajánlották.

Szeretném megköszönni a Tisztelt
Képviselô-testületnek, a Polgármes-
teri Hivatalnak, a Református Egy-
házközségnek, az intézményeknek,
a vállalkozóknak, illetve a község
minden lakójának, akik hozzájárul-
nak felépülésemhez.
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Tisztelt kállósemjéni lakosok!
Cégünk, az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., öröm-
mel értesíti a lakosságot, hogy újabb öt évre szóló szer-
zôdést kötöttünk Kállósemjén Nagyközség Önkormány-
zatával, melynek keretében továbbra is cégünk üzemel-
teti a köztemetôt. Mint Önök is tapasztalhatják, az elmúlt
években jelentôsen megváltozott a temetô arculata. A te-
metô teljes területe folyamatosan rendben van tartva, ide
értve a be nem temetett területeket is. A temetôrendezés
során kivágásra kerültek a balesetveszélyes fák. A vízvé-
teli helyekre kútgyûrûket helyeztünk el, megoldottuk a
ravatalozó önálló vízellátását. A ravatalozóba új textile-
ket, szônyeget helyeztünk el. Elkészítettük a temetô par-
cellatérképét, kialakítottuk a parcellák számozási rend-
jét, felvezettük a parcella-nyilvántartást, melyek segítsé-
gével lehetôvé vált a sírhelyek feletti rendelkezési jogo-
sultak nyilvántartása, a 25 éves porladási idô követése.
Az önkormányzattal közösen oldottuk meg a ravatalozó
elôtere északi oldalának lezárását, mely így a temetések
során védelmet nyújt a gyászoló hozzátartozók részére a
szél, a hó és az esô ellen. Megkezdtük az épített parcella
kivitelezését, melynek helyét az önkormányzattal közö-
sen jelöltük ki. Megépítettük a 16 fülkés urnafalat, egy
sor urnasírboltot, valamint elkezdtük a mûkövezett két-
személyes sírhelyek építését. Természetesen ezzel felada-
taink nem fejezôdtek be, további új feladatok jönnek.

Terveink a következôek:
Legfontosabb teendô a ravatalozó elôtti burkolat fel-

újítása, cseréje. Ennek keretében tervezzük a díszparcel-
la elôtt található vízvételi hely kiépítését, felújítását. Szük-
séges felújítani, illetve kicserélni a padokat. Az épített par-
cellában lévô urnafalat kell körülbetonoznunk, illetve tér-
kôvel lefednünk. Tujákat szeretnénk ültetni a parcella szebbé
tétele érdekében. Tovább fogjuk folytatni a kétszemélyes
sírhelyek kialakítását. Sajnos a ravatalozó drapériái is meg-
értek a cserére. Szeretnénk ezeket is lecserélni. Elôtte szük-
ség van a ravatalterem, valamint a kiszolgáló helyiségek
kifestésére. Szeretnénk a temetési szertartások során hasz-
nált kandellábereket is újakra cserélni.

Tisztelt lakosság!
Reméljük, Önök is érzékelik, és a temetô pozitív vál-

tozásán látják, hogy cégünk mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy Kállósemjén lakossága tiszta és rendezett
temetôben róhassa le kegyeletét elhunytjai sírjánál. Kö-
szönjük az Önkormányzat eddigi segítségét és jövôbeni
bizalmát, valamint a lakosság közremûködését abban,
hogy hozzátartozóik sírjait folyamatosan ápolják. Kér-
jük Önöket arra, hogy kísérjék figyelemmel a sírhelyek
újraváltására vonatkozó felhívásunkat, melyet a halottak
napja közeledtével (mint a már évek megszokott gyakor-
lat szerint) el fogunk helyezni a temetôben.

Cégünket továbbra a változatlan helyen és telefonszám-
okon érhetik el:

Papp Mihály temetôgondnok: 30/501-4550.
Központi iroda:
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 37.  Telefon: 42/404-

938, 42-509-057, 30/680-7180.

Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft.
üzemeltetô

Lakossági tudnivalók

A gázvezeték-sérülésekkel kapcsolatos
teendôk és tudnivalók

Lakókörnyezetünkben már több évtizedes múltra te-
kint vissza a gázüzemû fûtô-, szárító-, és fôzôberende-
zések használata.

A földgáz sokoldalúan felhasználható tiszta, környe-
zetbarát és – a felhasználói elôírások betartása esetén –
biztonságos energiahordozó, amely különféle nyomá-
sú vezetékrendszereken keresztül szagosítva jut el a
felhasználókhoz.

A közterületi gázelosztó vezetékek üzemeltetése a
területileg illetékes gázszolgáltató társaság felelôssége,
a telekhatáron belüli vezetékek és berendezések üzem-
képes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tu-
lajdonosának, használójának a kötelessége.

A földtakarás alatt lévô gázvezetékeket érô korrózi-
ós hatások magukba hordozzák a vezetékek elhaszná-
lódását, sérülését, kilyukadását.

A fogyasztói gázvezetékek becsatlakozó szakaszán
található gáznyomás-szabályozók, gázel-zárók, utcai
gázcsonkok akaratlan, vagy akaratlagos sérülése együtt
jár a vezetékes gáz kiá-ramlással. A szabadba kijutó
gáz a vezetékekben lévô gáznyomás, illetôleg a sérülé-
si felület nagysága függvényében eltérô nagyságren-
dû, de mindenképpen veszélyesnek tekintendô gáz-le-
vegô keverék kialakulását eredményezik.

A katasztrófavédelmi szervek gázvezeték sérülések-
kel kapcsolatos beavatkozásai során többnyire megál-
lapításra kerülnek a sérülések okai és okozói. Amennyi-
ben a személyi felelôsség egyértelmûvé válik, úgy az
eset minôsítése alapján szabálysértési, illetve büntetô-
feljelentéseket kezdeményezünk az elkövetôvel szem-
ben. Amennyiben a gázvezeték sérülés valamilyen út-
felbontási munkavégzéssel áll összefüggésben, úgy a
veszélyeztetés mértékével összhangban a foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés bûncselekménye
alapos gyanújával kezdeményezünk eljárást az illeté-
kes nyomozó hatóságnál.

A BTK szerint:
Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más

vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gon-
datlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi
sértést okoz, vétséget követ el és egy évig terjedô sza-
badságvesztéssel büntetendô.

A büntetés
a) három évig terjedô szabadságvesztés, ha a bûn-

cselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egész-
ségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget,

b) egy évtôl öt évig terjedô szabadságvesztés, ha a
bûncselekmény halált,

c) két évtôl nyolc évig terjedô szabadságvesztés, ha
a bûncselekmény kettônél több ember halálát okozza,
vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Ha az elkövetô a közvetlen veszélyt szándékosan
idézi elô, bûntettet követ el, és az (1) bekezdés esetén
három évig, a (2) bekezdés esetén – az ott tett megkü-
lönböztetéshez képest – öt évig, két évtôl nyolc évig,
illetôleg öt évtôl tíz évig terjedô szabadságvesztéssel
büntetendô.”
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Talán már sokan felfigyeltek a
Kossuth út–Dózsa György utca
sarkán lévô táblára, amely azt hir-
deti, hogy megnyitotta kapuit a
horgásztó.

Aki valamikor is járt a Kereszt-tó
környékén, most nem hinne a szemének.
Az elvadult, sással, rekettye bokrokkal
sûrûn benôtt terület most horgászpara-
dicsomként várja a helyi és a környék-
beli horgászi vágyó embereket. A hor-
gásztó, amely a Vörösmarty utcáról kö-
zelíthetô meg, körbe zúzott kôvel van
felszórva, így a legtávolabbi rész is meg-
közelíthetô autóval, hogy a szereléseket
ki tudják pakolni. Több mint két év ke-
mény munkájának eredményeként a nyi-
tórendezvényt 2013. június 28-án (pén-
teken) tartották, ahol Csoma Zsolt és
felesége Jakab Ildikó tulajdonosok, vár-
ták a meghívott vendégeket. Ezen apro-
póból készült a következô interjú.

PSZA: – Honnan jött az
az ötlet, hogy itt
Kállósemjénben horgásztót
alakíts ki?

Csoma Zsolt: – Alapjában
véve magam is szenvedélyes
horgász vagyok, szerintem ez
adhatta az ötletet.  Itt
Kállósemjénben is nagyon sok
embert ismerek, akik szeret-
nek horgászni, gyakran pa-
naszkodtak, hogy el kell men-
ni más településekre, ha sze-
retnének szenvedélyüknek hó-
dolni. Volt, hogy mi is 70 km-
t is utaztunk egy jó horgászat
reményében.

PSZA: – Mikor kezdôd-
tek a munkálatok?

Csoma Zsolt: – Több
mint két évvel ezelôtt, mondhatni már
akkor, amikor elkezdtük nézegetni a te-
rületeket.

Amikor azok a nagy esôzések voltak
a településen, akkor kezdtem felmérni a
terepet, hogy melyek azok a lehetséges
területek, amelyek alkalmasak arra, hogy
megvalósítsuk elképzelésünket.  4 terü-
let volt, ami számításba jöhetett: a Hon-
csokos, ami 4 helyrajzi számon szere-
pel, ebbôl 2 természetvédelmi felügye-
let alá tartozik; a Füves kert, amelyik-
nek vizében sajnos szennyezô anyagot
mutattak ki, és egy harmadik, amely-
nek tulajdonosa végül is meggondolta
magát és elállt az eladási szándékától. A
sors fintora, hogy ezt a Kereszt-tót akar-
tam legkevésbé, hiszen nagyon sok tu-
lajdonos volt bejegyezve a területre. Úgy
gondoltam nagyon nehéz lesz megvásá-

rolni, pedig teljesen értéktelen terület
volt. Az eredeti állapot nyomai még lát-
szanak a tó északi oldalán, amely jól
mutatja, hogy mezôgazdasági szempont-
ból teljesen alkalmatlan a mûvelésre. A
munkálatok során közel 350 méter re-
kettyést irtottunk ki, amely helyenként
25-30 méteres sávba is kiszélesedett.
Nagyon sok munka volt vele, de bízom
benne, hogy jó ötlet volt megvalósítani
elképzelésünket.

PSZA: – Kik segítették munkádat?
Csoma Zsolt: – A tervezési munká-

latokat a nyíregyházi Bíró Károly ter-
vezômérnök végezte. Kecskeméti István
volt a földmérô, geodéta aki kitûzte, fel-
mérte a területet, és aki az elejétôl a vé-
géig, mondhatni az elsô „kapavágástól”
az utolsóig, mellettem állt az Borsos
Miklós kállósemjéni lakos volt. Ô, mint
a kivitelezésér felelôs mûszaki szakem-
ber irányította a munkálatokat.

PSZA: – Mekkora területen fekszik
a komplexum?

Csoma Zsolt: – Az összterület, amit
sikerült megvásárolni 7,5 ha. Ebbôl a
tó 2,5 hektár. A tiszta vízfelület 2 hek-
tár, ugyanis van benne egy sziget és egy
félsziget is, ami közel fél hektárt vesz
ki a területbôl.

PSZA: – Milyen feltételekkel lehet
horgászni?

Csoma Zsolt: – Bôséges a kínálatunk
az érdeklôdôk felé. Lesz nappali és éjsza-
kai horgászat, és lehet venni éjszakai és
nappali éves bérletet is, sôt egybe a kettôt
is. A gyerekeknek kedvezményes jegy vá-
sárlására lesz lehetôség. Lesz sporthorgász
jegy (amikor is a horgászok a kifogott
halat visszaengedik a tóba), de válthatnak
éves bérletet is.  A lehetôségek teljes kíná-
latát természetesen ki fogjuk írni, az árak-
kal együtt, ami a tó bejáratánál mindenki
számára megtekinthetôvé válik.

PSZA: – Milyen lesz a nyitva tartá-
sotok?

Csoma Zsolt: – Non-stop nyitva tar-
tással üzemelünk, mondhatom azt is,
hogy fagyástól-fagyásig a vendégek
rendelkezésére állunk.

PSZA: – Milyen árakra számíthat-
nak az idelátogatók?

Csoma Zsolt: – Egy nappali felnôtt
jegy 3.000 Ft, az éjszakai 3500 Ft, ame-
lyért 2 db nemes halat és 4 kg egyéb
halat (kárász; keszeg félék) vihet el a
horgász. Az éves bérlet ára: 30.000 Ft.
Errôl annyit kell még tudni, hogy nincs
mindenkinek egyformán ideje horgász-
ni, így itt súlykorlátozást vezetünk be,
ami azt jelenti, hogy kb. 20 kg, nemes
hal vihetô el a bérlet árában.

PSZA: – Milyen halak vannak tele-
pítve a tóba?

Csoma Zsolt: – 12 mázsa pontyot te-
lepítettünk a vízbe egy héttel ezelôtt (in-
terjú készítésekor), kárász pedig alap-
ból volt benne. Szerettünk volna egyéb

halakt is telepíteni, de ami-
att, hogy nagyon-nagy a me-
leg, nyáron nem vállalják a
szállítását. Azt mondják a szak-
emberek, hogy az ilyen idô
olyan szállítási stresszt okoz a
halaknál, hogy azok elpusztul-
nak. Így az egyetlen hal, ame-
lyik ilyen idôben telepíthetô az
a ponty, de amint az idô enge-
di és lehetôségünk lesz rá, szán-
dékunkban áll még gazdagíta-
ni a kínálatot és dévérkeszeget,
valamint a ragadozóhalak kö-
zül csukát hozni a tóba. Ter-
mészetesen a telepítés folya-
matos lesz, 2-3 hetente – ahogy
fogy – úgy pótoljuk a kifogott
mennyiséget.

A beruházás, amely
100%-ban önerôbôl valósult

meg, természetesen még nem készült el
teljesen, hiszen a tó bejáratánál lévô épü-
letet felújításra vár, azt szociális funkció-
val látják el, és játszóteret is szeretnének
építeni a gyerekekkel érkezô családok szá-
mára. Egyszóval vannak még tervek, ame-
lyek kivitelezésre várnak, és a tulajdonos
nagyon bízik benne, hogy érdemes volt
ilyen”nagy fába vágni a fejszét”.

Belicza László polgármester a nyitóren-
dezvényen úgy jellemezte, Csoma Zsolt
tulajdonost, hogy „...olyan ember, aki ál-
modik, és nem álmodozik, hiszen amit
elképzelt, az sikerült is megvalósítani.”

Kívánjuk, hogy legyen ereje megva-
lósítani mindazt, amit megálmodott, és
sikeres vállalkozássá nôje ki magát ez a
horgásztó, amely mondhatni Kállósem-
jénnek is egy újabb színfoltja lett.

– psza –

Megnyitotta kapuit a Horgásztó

Horvárh János atya megáldotta a horgásztavat

A tulajdonosok – Csoma Zsolt
és felesége Jakab Ildikó
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E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

Kedves Szülôk!
A Semjéni Krónika közkedvelt rova-

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

Léka Mihályné
Szûcs Erzsébet

Üveges György
Gacsályi Lászlóné

Tímár Jolán
Kékesi László
Nagy Istvánné

Papp Julianna
Seres Miklósné

Benke Margit

Dr. Teremi Sarolta–Harsányi Ferenc
Szolnoki Izabella–Gál Bertalan

Rézmûves József András
Som Milán Szabolcs

Ezzel a képpel kö-
szöntjük Lukács La-
josnét, aki július 18-
án ünnepelte születé-
sének 80. évforduló-
ját. Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk
Neki.

Ferenczi Béláné
Tündik Anna

Orosi Jánosné
Léka Erzsébet

Bacskai Sándorné
Szabó Mária

Bodnár Miklós
Polom Péterné

Stekler Veronika
Kozma István
Pisla Mihály
Páll János

Az elmúlt félév során Belicza
László polgármester Polom Péterné
Stekler Veroni-
ka, Szabó Já-
nosné Bukta
Mária és Csabai
Mihályné Papp
Erzsébet részére
90. születésnap-
juk alkalmából
az idôsek iránti
tisztelet és hála
jeléül adta át
Orbán Viktor
miniszterelnök

Szépkorúakat köszöntöttünk
úr által aláírt emléklapot virágcso-
kor kíséretében és kívánt jó egész-

séget, további
békés, boldog
éveket. A 90.
születésnapju-
kat ünneplôket
a j á n d é k c s o -
maggal köszön-
tötte Pisákné
Páll Ilona cím-
zetes fôjegyzô
és Fodor Sán-
dorné anya-
könyvvezetô is.

Csabai
Zoé

Palaga
Dominika

Horváth
Hargita

Tóth Dávid

Virágcsokorral és emléklappal köszön-
tötték az ünnepeltet, Szabó Jánosnét


