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2014. október 12-én megtartott
helyi önkormányzati képviselôk
és polgármesterek választásán
településünk választásra jogo-
sult 3073 fô lakosa közül 1348
választópolgár megválasztotta
településünk polgármesterét
Belicza László személyében, va-
lamint az új képviselô-testület
tagjait: Dr. Boiskó Sándor,
Bokriné Polyák Krisztina,
Harsányi Ferenc, Koczka Edit;
Páll Csaba és Rétközi András
képviselôk személyében.

Az új testület október 21-én tar-
totta alakuló ülését. Az ülésen Ho-
moki Jánosné, a Helyi Választási
Bizottság tájékoztatót tartott a vá-
lasztás lebonyolításáról, átadta a
megbízóleveleket és a képviselô-tes-
tület tagjai letették az esküt. Az ala-
kuló ülésen megválasztásra került az
alpolgármester is. Belicza László
polgármester ismét – a választáson
legtöbb szavazatot kapott képvise-
lôt – Harsányi Ferencet jelölte az al-
polgármesteri tisztségre. Jelölését a
képviselô-testület egyhangúlag fo-
gadta el.

A képviselôk a képviselôi mun-
kájuk után a 2008. évben megálla-
pított önkormányzati rendeletben
meghatározott tiszteletdíjban része-
sülnek, melynek összege 33 120 Ft
/hó. A bizottságok külsô tagjai ezen
összeg 50%-ában részesülnek.
Harsányi Ferenc alpolgármester a
megállapított alpolgármesteri tiszte-
letdíjat – számfejtés után – a telepü-
lésünkön mûködô civilszervezetek
részére ajánlja fel. Az alpolgármes-
tert költségtérítés is megilleti, melyet

Megalakult az új képviselô-testület
Harsányi Ferenc
nem kért megálla-
pítani.

Az alakuló ülé-
sen megválasztás-
ra kerültek a bi-
zottságok tagjai is,
az elôzô ciklusnak
megfelelô rend-
szerben.

Ügyrendi Bi-
zottság. Elnöke:
Dr. Boiskó Sándor,
tagjai:  Koczka
Edit, Páll Csaba
Pénzügyi telepü-
lésfejlesztési Bi-
zottság. Elnöke:
Páll Csaba, tagjai:  Bokriné Polyák
Krisztina, Koczka Edit, Csoma Zsolt,
Somos Zoltán

Oktatási, Kulturális és Szociális

A megválasztott polgármester, és képviselô-testületi
tagok, a címzetes fôjegyzô asszonnyal, és a

Nagykállói Járási Hivatal vezetôjével

Bizottság. Elnöke: Bokriné Polyák
Krisztina, tagjai:  Dr. Boiskó Sándor,
Rétközi András, Belicza Andrásné,
Hegyes Magdolna
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Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata – mint ahogy az elmúlt 17
évben – idén is az augusztus 20-át
követô hétvégén tartotta falunapi
rendezvényét „Kállósemjéni Kastély
Nap” néven.

A hagyományoknak megfelelôen most
is két napon keresztül kínáltunk tartalmas
programot a település lakosságának. Pén-
teken a labdarúgásé volt a fôszerep, ugyan
is ekkor került megrendezésre az „Oláh
István-Katona György – Borsi András kis-
pályás labdarúgó Emléktorna. A hazai csa-
pat nagyon várta a visszavágót testvérte-
lepülésünk Avasújváros csapatával, de a

meglepetés elmaradt. Az avasújvárosiak
hozták a formájukat és mindenkit maga
mögé utasítva a képzeletbeli dobogó leg-
felsô fokára állhattak fel. Az eredmény-
hirdetést, és a csapatok vendéglátását kö-
vetôen a színpadon a Cs. Nagy Akusztik
együttes, majd a Karthagó Együttes adott
fantasztikus hangulatú koncertet.

Másnap, augusztus 23-án (szombaton)
a rendezvény már reggel 7 órakor kez-
detét vette a fôzôversennyel, amelyre 7
csapat jelentkezett. Az elôkelô I. helye-
zést a SZEVA Team csapata nyerte el a
kemencés csülök ételével.

Sokszínû program a Kállósemjéni Kastély Napon
10 órától, a Kállay család kápolnája

elôtt görög katolikus szent liturgiát ce-
lebrált Orosz István görög katolikus

parókus, Kriskó Miklós nyugalmazott
püspöki tanácsos és Dr. Papp Tibor
nyírpazonyi parókus. A liturgia végén
történelmi egyházaink képviselôi meg-
áldották a helyi gazdák – Katona Gá-
bor; Kóth Elek; Teremi Mihály; Papp
Elek; Rubusz Kft. – felajánlásaiból süt-
tetett falu kenyerét, majd kezdetét vette
az Önkormányzati ünnepség, amelynek
keretein belül átadásra kerültek a kitün-
tetô díjak és címek.

Kállósemjén Nagyközség Képviselô-
testülete ebben az évben Koczka Edit
orvos asszisztensnek a „Egészségügyi és
Szociális Díjat” míg Kóth Elek egyéni
vállalkozónak a „Kállósemjénért Érdem-
érem” kitüntetô címet adományozta. Az
ünnepség zárásaként felavatásra került
az Integrált Közösségi Sétány, és felke-
rültek az elsô szerelemlakatok is, a sé-
tány mellett kialakított helyre.

A Kastélykertbe érkezôket fesztiváli
hangulat fogadta. Egésznap különbözô
kiszolgáló egységek és büfék; játékok és
bazárosok álltak a vendégek rendelke-
zésére. A Tulipántos Népi Játékudvar
kézmûves foglakozással és népi játék-
udvarral várta a gyermekes családokat.
A lakossági étkezôsátor mellett közös-
ségi fórumot tartottunk a hamarosan in-
duló Kastély beruházás kapcsán. A la-
kosság nagy része érdeklôdéssel fogad-
ta, hogy milyen lesz a hamarosan meg-
újuló Kállay kúria. A nap kísérô ren-
dezvénye, idén is a SZE-VA Team Lo-
vas Egyesület által szervezett fogathajó
verseny volt, amelynek látványos és vál-

tozatos programelemei ebben az évben
is sok érdeklôdôt vonzott.

A színpadi mûsor már 14 órakor kez-
detét vette, a Tulipántos Népi Játékudvar
„Csalafintaságok a csalitosban” c. báb-
elôadásával. Ezt követôen a helyi fellé-
pôk mûsora következett. A Kállay Mik-
lós Általános Iskola tanulói és a Ficánka
Óvoda gyermekei mellett bemutatkoztak
a mazsorett csoportok, és a gitározni ta-
nuló növendékek is. Az  Arany Alkony
Nyugdíjas Klub Népdalkört a Bogdán
Band követte a színpadon, majd a tánc-
házba járók meglepetéstánca egy
Flashmob zárta a helyi fellépôk mûso-
rát. A Gólyalábas parasztkomédia után a

Children of Distance, majd Solymos Tóni
mûsora következett. A Nelson zenekar
koncertje zsúfolásig megtöltötte a Kas-
télykertet, majd a tûzijáték után egészen
éjfélig, Dj. Dekával diszkózhattak a fia-
talok és mindenki más, akik a rendez-
vény zárásáig velünk maradtak.

A rendezvény megvalósításában nagy
segítségünkre voltak a település mûkö-
dô intézmények; civil egyesületek, szer-
vezetek. A lakosság részérôl érkezett po-
zitív visszajelzésekhez nélkülözhetetlen
volt a Kállósemjéni Polgárôr Egyesület
munkája, ami lehetôvé tette a rendez-
vény zavartalan lebonyolítását, az Arany
Alkony Nyugdíjas Klub kiemelkedô
minôségû vendégfogadása; az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület példaértékû, fiatalo-
kat összefogó fôzése; a Kállósemjénért
Egyesület bemutatkozása.

A rendezvény költségeinek 50 %-át
ebben az évben is pályázati forrásból fi-
nanszíroztuk, amelyben nagy szerepet
vállalt a Kállósemjéni Polgárôr Egye-
sület.  Nagy örömünkre szolgált, hogy
a rendezvényünkön szinte minden kor-
osztály és társadalmi réteg képviseltette
magát, úgy a kulturális mûsorban, mint
pedig nézôként. Öröm volt számunkra,
hogy családok; fiatalok; középkorúak és
idôsek egyaránt jól érezték magukat, s
bízunk benne, hogy az elkövetkezendô
években is sikerül hasonlóan magas szín-
vonalú Falunapot szervezni Kállósemjén
lakosságának! – psza –

Testvértelepülésünk Avasújváros
csapata lett az elsô a labdarúgó

emléktornán

A Kállósemjénért Egyesület is beneve-
zett a fôzôversenyre

Koczka Edit az idei év egyik
kitüntetettje

A szent Liturgiát Orosz István
görögkatolikus parókus celebrálta

Másik kitüntetettünk Kóth Elek
családja körében

A Karthagó Együttes és a gyerekek
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Tisztelt Kállósemjéniek!

Általános gyakorlat, hogy az ön-
kormányzati választásokat követô-
en a lehetô leghamarabb - általában
az alakuló ülésen, a megválasztott
polgármester ismerteti a következô
ciklusra vonatkozó terveit, elképze-
léseit.

A választópolgárok szavazataik-
kal megerôsítették, hogy jó irányba
halad a település, látják a már elért
és megtett dolgok eredményét, illet-
ve tisztába vannak vele, hogy az elô-
zô 4 év, egy nagyobb számottevô, a
település életét nagymértékben be-
folyásoló cselekménysor kezdete.

Programom nem csupán egyéni
elképzelés, hanem csapatmunka
eredménye. Sok emberrel megbe-
széltem, konzultáltam szakértôkkel,
polgármester kollégákkal, civil szer-
vezeteinkkel és a hivatalban dolgo-
zó kollégákkal. Kidolgozásánál fi-
gyelembe vettem a képviselô-testü-
let tagjainak javaslatait is, hiszen a
megvalósítás a testület széndékán és
munkáján is fog múlni.

Eddig történtek:
Az önkormányzat gazdasági hely-

zete stabil, ehhez nagymértékben
hozzájárult a kormány által eszkö-
zölt adósságkonszolidáció melynek
eredményeképpen több  mint 38
millió forint adósságtól váltották meg
a településünket. Saját bevételeink
folyamatos növeltük úgy, hogy a
lakosság helyi adóterheit nem emel-
tük. A tervszerû és céltudatos gaz-
dálkodás a mindennapi biztonságos
mûködésünk alapja.

Ennek eredményeképpen számos
nagy volumenû beruházást valósí-
tottunk meg az elmúlt négy évben
melynek egy része még mindig fo-
lyamatban van:

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat

Polgármester i  Program 2014–19 .
Mindent meg kell tennünk, hogy

a kis és középvállalkozásokra for-
dítható uniós források versenyében
sikeresek legyünk, mert a munka
megbecsülése ad családjainknak
mindennapi biztonságot és erôt. Az
elmúlt években befektetés ösztönzé-
si stratégiát alkottunk önkormányzati
szinten. A megváltozott fejlesztési
irányok figyelembevételével aktua-
lizálni szükséges mindezt, továbbá
arra ösztönöz bennünket, hogy fel-
készüljünk a vállalkozások magas
szintû szakmai tanácsadására és se-
gítésére, mely alapfeltétele a mun-
kahelyteremtésnek.

A mûködô civil szervezetek akti-
vitása, az intézményeink munkája,
a fiatalok tenni akarása, az idôsek
élettapasztalata, az egyházak lelki
támogatása jelenti a további erônket
településünkön. Bizalommal ezek a
feltételek ösztönöznek közös célja-
ink megfogalmazására és elérésére.

Polgármesteri programom 2014-
19.:

1. Méltó és biztonságos telepü-
lés-központot alakítsunk ki:

A folyamatot sikeresen megkezd-
tük az „Integrált közösségi Sétány”
kialakításával.

Településünk tipikus fôutcás tele-
pülés, egy hosszú fôutcából nyílnak
a mellékutak. A település központ a
4911. sz. fôút mentén helyezkedik
el. Egymás melletti épületekben
mûködnek a hivatal, a könyvtár, a
közösségi ház, élelmiszer- és, zöld-
séges boltok, a pékség, a Takarék
Szövetkezet és a fagylaltozó. Termé-
szetesen ebben a központi sávban
található a Kállay Miklós Általános
Iskola, az Egészségház is. Valamint
a három történelmi egyházunk temp-
loma is a Település Centrumban ka-
pott helyett. Az itt található szobor-

parkban az év folyamán számos
megemlékezési ünnepség zajlik.

Településünk végsô megjelenésé-
nek képét pedig „A Kállay Kúria
Versenyképes Turisztikai Attrakció-
fejlesztése” elnevezésû ÉAOP-2.1.1/
E-12-k2-2012-0005 azonosító szá-
mú pályázatunk megvalósítása fog-
ja megadni.

A 4911-es fôút és a település fô-
utcáján végighúzódó járda is felújí-
tásra került az elmúlt években, de a
megnövekedett forgalmat nem tud-
ja már kiszolgálni, a parkoló autók,
és a jelentôs kerékpáros, gyalogos
és átmenô forgalom miatt. Szüksé-
ges ezért gyalogosátkelôk biztosítá-
sa legalább 3 útkeresztezôdésben a
fôút mentén (Dózsa, Bem, Ady), il-
letve a kerékpárút folytatása
Máriapócs irányába.

 2. Gyermekeink modern in-
tézményekben nevelkedjenek:

Kállósemjén területén 2 közintéz-
mény található, amely gyermekeink
nevelését és oktatását hivatott ellát-
ni. Az Általános Iskola fenntartása
jelenleg nem önkormányzati feladat,
de az épület önkormányzati tulaj-
donban van. Az elmúlt évek során
megtapasztaltuk, hogy az épület
energetikai korszerûsítése nem vár-
hat tovább. Ezért a fenntartóval
együttmûködve ösztönözzük ezen
célunk mihamarabbi elérését.

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata igyekszik a foglalkoztatás
elôsegítése érdekében a családbarát
közszolgáltatásait fejleszteni. Ennek
kiemelt területe az Óvodáztatás. A
gyermekek beóvodáztatása elôsegíti
a szülôk gazdasági életbe történô
visszatérését. A Kállósemjéni
Ficánka Óvoda a Dózsa Gy. u. 22.
szám alatt található és egy közel 150
éves épületben kapott helyet. Ezen
épület a mai kor igényeinek már
több szempontból is alig megfelelô.
Csakhogy az épület, illetve a terület
kapacitása nem teszi lehetôvé az
épületegyüttes bôvítését. Ezért Új
Óvoda építésébe kell belefogni. Saj-
nos az Önkormányzatnak nincs
annyi saját bevétele, hogy ezt az

(Folytatás a következô oldalon)
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építést meg tudja valósítani. Az új
óvoda építésének másik tényezôje
pedig az, hogy a 150 éves épület
rendszeres karbantartása, javítása
éves szinten kiemelkedôen magas
költséget jelent az Önkormányzat
számára. Az elképzelés megvalósí-
tása már néhány éve folyamatosan
szóban van. Már elkészült egy szak-
értôi vélemény, mely szintén java-
solja az Óvodának új épületbe tör-
ténô átköltöztetését. Az új óvoda
épületét a Képviselô-testület a Petô-
fi utcára terveztette, melyrôl már el
is készült egy elôzetes tervdokumen-
táció. Reméljük, hogy pályázati le-
hetôség révén sikerül ezen beruhá-
zást megvalósítani.

3. Bentlakásos idôsek otthona
legyen:

Az otthon feladata, hogy a gon-
dozást komplexen szervezze a bent-
lakó idôsek számára, amely kiterjed
az önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes
személyek napi legalább háromszori
étkeztetésére, szükség szerint ruhá-
zat, illetve textília ellátásra, mentá-
lis gondozásra, a külön jogszabály-
ban meghatározott egészségügyi el-
látásra, valamint a lakhatás biztosí-
tására.

Elsôdleges helyszínként a Gyula-
házy-kúriát jelöljük meg, bár tudjuk
jól, hogy ezen épület önkormányzati
tulajdonba állítása hosszadalmas
procedúra lesz. De ez már egy be-
vált átalakított intézményt foglal
magában, ahol megfelelô körülmé-
nyek között és jóval kisebb ráfordí-
tással lehetne egy 45-50 férôhelyes
öregotthont kialakítani, mint egyéb
más ezen célra hasznosítható épület
híján egy újat építeni. Figyelembe
véve az ingatlan infrastrukturális el-
látottságát, valamint azt, hogy helyi-
leg a település központjában talál-
ható, mégis csendes, ezért ideális
egy öregotthon kialakítására.

4. Biztonságosabb településen
éljünk:

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzat is kimagasló figyelmet
szentel a közbiztonság védelmére.
Ennek érdekében számos intézke-
dést és beruházást vitt végbe. Töb-
bek között itt szerepel a 2013. év
folyamán a Kállósemjéni Közbizton-

sági Központ létrehozása, mely a
Kállósemjéni Polgárôr Egyesület új
székhelye. Továbbra is folyamatos
támogatást nyújtunk az Egyesület
mindennapi zavartalan mûködése
érdekében.

 Önkormányzatunk pályázatott
nyújtott be a meglévô kamerarend-
szerünk bôvítésére, a Belügyminisz-
tériumhoz. A közbiztonságot veszé-
lyeztetô az adott területre jellemzô
elkövetési magatartások mérlegelé-
se nyújt további támpontot annak
eldöntésében, hogy a folyamatos
térfigyelés javíthat-e a közbiztonság
állapotán. Több egyeztetést követô-
en az Önkormányzat, a Polgárôr
Egyesület, a Máriapócsi Rendôrôrs,
illetve az árajánlatot adó cég, arra az
álláspontra jutottak, hogy 18 db tér-
figyelô kamera felszerelésével,
Kállósemjén térfigyelô kamerarend-
szerrel történô lefedettsége megfe-
lelô lenne, az esetlegesen bekövet-
kezô bûncselekmények felderítésé-
nek megkönnyítése céljából.

Azért hogy még biztonságosab-
ban éljünk településünkön, szüksé-
ges a rendhagyó szélsôséges idôjá-
rási eseményekre is felkészülnünk.
Ezért az önkormányzat mellett szük-
séges az Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let technikai fejlesztése és képzése.

5. A kül- és belterületi földuta-
kat véglegesen rendezzük:

Kállósemjén település közigazga-
tási területe 54,52 km2 és több mint
9 tanyája van és számos külterület-
tel rendelkezik. Ezzel összefüggés-
ben számos külterületi úttal rendel-
kezik, melyek sajnos folyamatos
karbantartást igényelnek. A külterü-
leti földutak rendszeres karbantartá-
sához elengedhetetlen a Startmunka
program lehetôségének kihasználá-
sa, mely során nemcsak a humán-
erôforrás felhasználás kiaknázása a
cél, hanem a program eszköz be-
szerzésékre is irányul. Ez magában
foglalja a kis értékû kéziszerszám-
ok beszerzését, illetve hosszú távon
feltétlenül szükséges lenne egy
Gréder beszerzés, mely nagymér-
tékben megkönnyítené és meggyor-
sítaná a munkafolyamatokat.

A bel- és külterületi lakóövezetek-
ben szükséges, hogy belátható idôn
belül véglegesen rendezzük az utak
pormentesítését. Ezen utóbbi két
pont elérése, tekintve az utóbbi
években az útépítésben felmerülô

nagyméretû árszínvonal emelkedést
csak pályázati forrásokon keresztül
lehetséges.

6. Befejezzük a szennyvíztele-
pünk bôvítését és korszerûsítését:

Jelen problémára pályázatot adott
be Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata, mely tulajdonosa a tele-
pülés szennyvíztisztító telepének. A
létesítmény 1999-ben épült, és a
2000. augusztus 4-ei próbaüzem le-
zárásával kezdôdött el az üzemelé-
se. A szennyvíztisztító telep BOI-
CLEAR rendszerû, 150 m3/nap ka-
pacitású létesítmény. Ezzel egyide-
jûleg valósult meg Kállósemjénben
a szennyvízcsatorna hálózat kiépí-
tése is. A mûködés mintegy 13 éve
alatt a telepre érkezô szennyvíz
mennyisége folyamatosan növek-
szik. A nagyközség 1571 db laká-
sából 1122 ingatlan kötött rá a csa-
tornahálózatra, illetve a többi, mint-
egy 600 bel és külterületi ingatlan is
használja a létesítményt, szippantott
szennyvize elhelyezésére. A szenny-
víztisztító telepet napi 150 m3

szennyvíz befogadására tervezték,
de ezzel szemben ma már átlagosan
240m3 érkezik be.

A beruházás keretében egyrészt a
településen jelenlegi, BIO-CLEAR
szennyvíztisztítási technológiával
üzemelô, 150 m3/nap kapacitású
szennyvíztisztító telep bôvítése és
korszerûsítése történik, melynek so-
rán a telep kapacitása 350 m3/nap
kapacitásura növekszik. Másrészt az
engedélyezési terveknek megfelelô-
en a meglévô DN150 KPE tisztított
szennyvízvezeték helyett DN300
KPE vezeték kerül beépítésre, amely
a tisztított szennyvizet közvetlenül
a Baromlaki VII/4-es (0389.
hrszámú) csatornába vezeti.

7. Még több megújuló energiát
hasznosítsunk:

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata kiemelt jelentôséget for-
dított a környezet tudatos gazdálko-
dásra és a környezetvédelemre. Ilyen
az idei év legnagyobb összköltségû
beruházása, mely a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium önerô támogatásá-
nak köszönhetôen 100 %-os finan-
szírozással valósult meg. A beruhá-
zás révén összességében közel 8
családi ház, azaz mintegy 60 kW –
nyi elektromos energiát elôállító nap-
elem táblák kerültek beszerelésre az

(Folytatás az elôzô oldalról)
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Egészségház (18 kW), a Diákotthon
(9 kW) és a Konyha (33 kW) épüle-
tekbe. A három beruházás összkölt-
sége közel 67 millió Ft. Célunk a
rendszer továbbfejlesztése, és lehe-
tôség szerint az Önkormányzat tu-
lajdonában lévô összes középület
napelemes rendszerekkel történô
felszerelését elérni. Ezekre szintén
pályázati forrást keresünk, mérettôl
függôen a megtérülési idô rövidtá-
von 1-3 évben mérhetô.

De ide sorolhatjuk még a Kom-
posztáló ládák beszerzése pályáza-
tott, mely révén több mint 280 db
ládát osztottunk a település háztar-
tásai között, lehetôség szerint a nagy
igényre való tekintettel ezt is szeret-
nénk tovább folytatni.

Mindenféleképpen szem elôtt kell
tartanunk a megújuló energia fel-
használási lehetôségek kiaknázását
és a zöldterületek növelését szolgá-
ló fejlesztések támogatását, mely
utóbbinak nemcsak esztétikai érté-
ke van, hanem élhetôbb körülmé-
nyeket is teremt a település lakói
számára.

8. A közmunka program létreho-
zott értékeit továbbfejlesszük:

Két legfontosabb általunk is kép-
viselt célterület a Mezôgazdasági
Startmunka és a Téli és értékterem-
tô Startmunka programok, ezek ke-
retien belül 130 fô dolgozik jelen-
leg. A mezôgazdasági programban
egyrészrôl a termôterület bôvítésé-
vel lehet nagyobb hozamot elérni,
tekintve, hogy jelenleg tulajdonunk-
ban lévô földterületek kihasználtsá-
ga kb. 50 %. Másrészrôl pedig a
helyben történô késztermék elôállí-
tást kell fejlesztenünk. A téli és ér-
tékteremtô startmunka keretében
három területen dolgozunk: fameg-
munkálás, kézmûves termékek elô-
állítása és betonelem gyártás. Fon-
tos tovább javítanunk a betonelemek
minôségét, illetve további cél, hogy
a meglévô kínálatunkat tovább bô-
vítsük (pl.: Kállay Kúria beruházás
– ajándéktárgyak).

9. Modernebb településüzemel-
tetésünk legyen:

Településünk az utóbbi idôben
számottevô változásokon ment ke-
resztül. A fejlesztések nagyszabású-
ak és eredményesek, csakhogy ezen
törekvésnek egyik nagy hátránya a
humán erôforrás kapacitás hiány. A
meglévô rossz állapotú épületeinket

felújítottuk szinte mindet, funkció-
val láttuk el. Hátulütôje, hogy az
Önkormányzat dolgozói létszáma
sajnos nem teszi lehetôvé a további
fejlesztést. Már a most meglévô fel-
adatok ellátása is alig-alig lehetsé-
ges ezen feladatmegosztásban. Így
hatékonyságunk és mûködôképes-
ségünk megtartása érdekében idô-
szerûvé vált két Önkormányzati
fenntartású Kft. létrehozása (Telepü-
lésüzemeltetési Kft. és Kállay Kúria
Nonprofit Kft.). A klasszikus Önkor-
mányzati gazdálkodástól elkülönül-
ten tudna mûködni és feladatát el-
látni. Természetesen az irányítás és
fô döntéshozatali szerepkör az Ön-
kormányzatnál maradna.

10. A sport és kulturális életünk
tovább fejlôdjön:

Kállósemjén településen számos
beruházás valósul meg az aktívan
mûködô civil szervezetek segítségé-
vel. 2014-ben ilyen a „Kállósemjéni
Ravatalozó Felújítása” építési beru-
házás, illetve az „Integrált Közössé-
gi Sétány” elnevezésû projekt, mely
során a Kállósemjén Polgárôr Egye-
sület közremûködésével pályázati
forrásból valósult meg.

A településen nemcsak a fejlesz-
tések, és beruházások száma és mér-
téke jelentôs, hanem az utóbbi né-
hány évben a közösségi rendezvé-
nyek számában és minôségében is,
nagyarányú növekedés tapasztalha-
tó az önkormányzat és a civil szer-
vezetek együttmûködésével. Jelen-
leg 7 olyan civil szervezet van a te-
lepülésen melyeknek aktív munká-
ja fontos szerepet játszik a település
közösségi életében. További ked-
vezményekkel és mindkét fél szá-
mára megfelelô segítségnyújtással ez
tovább fejleszthetô. A Kállósemjéni
Sport Egyesület mindennapos mû-
ködését és fejlesztését befolyásolja
a TAO pályázati lehetôség, melynek
feltöltésében folyamatos segítség-
nyújtást add az Önkormányzat.

11. (10+1) turisztikai fellendülés:
„In asperis et prosperis’’ – 800 év
Magyarország és Szabolcs megye
szolgálatában – A Kállay kúria ver-
senyképes turisztikai attrakciófej-
lesztése

Kállósemjén település e program
keretében indított településfejlesztési
projektet. Az Európai Unió által kö-
zel 100%-os intenzitással támogatott
beruházás célja, hogy a település

történelmi és kulturális örökségének
megôrzésével segítse elô a térség
fejlôdését, versenyképességének
megteremtését. A Kúria jól frekven-
tált helyen, a Nyíregyháza-Nyírbá-
tor fôútvonal mentén, a település
központjában helyezkedik el. Kállay
Miklós miniszterelnök egykori lakó-
helyén olyan turisztikai helyszín jön
létre, mely az országban egyedülál-
ló módon eleveníti fel a 20. század
elsô felének nagypolgári miliôjét a
korszak és a Kállay család életének,
tárgyainak bemutatásával. A komp-
lex turisztikai kínálat tartalmas és
szórakoztató kikapcsolódást nyújt
majd a hazai és külföldi látogatók
számára. A beruházással olyan sok-
rétû turisztikai kínálat jön létre, mely
vonzó lesz a legszélesebb érdeklô-
dôi csoportok számára: a kisgyerme-
kes családok számára régi játékokat
felelevenítô játszóházat és sétányok-
kal övezet parkot, a történelem iránt
érdeklôdôknek a Kállay-család tár-
gyi emlékeit bemutató kiállítást, a
kor hangulatát felidézendô pedig a
20-as 30-as évekbôl származó ko-
rabeli autót, motorokat és kerékpá-
rokat tekinthetnek meg és próbálhat-
nak ki az érdeklôdôk. A kúriában
különleges nosztalgiakávézó nyílik
meg, valamint egy 150 fô befoga-
dására is alkalmas rendezvényterem
kerül kialakításra. A beruházás vár-
hatóan 2015. év közepén fejezôdik
be és várja elsô látogatóit.

Ezen turisztikai attrakciót kihasznál-
va, indulhatna el Kállósemjén a gaz-
dasági fejlôdés útján, vallom, hogy a
beruházás megvalósítása után, ez a
gazdasági tevékenység a település
húzó ágazatává válhatna, és számos
helyen és gazdasági szerepben ezt ki-
használva tovább fejlôdne községünk.

Minden leírt gondolat megvalósí-
tásához a polgármester személye
önmagában kevés. Csak együtt az
emberekkel érhetjük el azt, hogy
emberléptékû céljaink megvalósul-
janak.

Ehhez kérem az intézmények, a
helyi társadalmi és civil szervezetek,
a történelmi egyházak és vala-
mennyi jó szándékú kállósemjéni
polgár támogatását, valamint segít-
ségét.

„A jövô elkezdôdött!”

Kállósemjén, 2014. október 20.

Belicza László
 polgármester
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F E L H Í VÁ S !

Tisztelt Lakosság!
A hidegre forduló idôben
ne feledkezzenek meg a

vízóraaknák téli szigetelésérôl,
a vízórák szétfagyás elleni
védelmérôl. Tegyék meg a

fagyos idôjárásra való
felkészülési munkálatokat.

– Óvják a vízmérôt, ezért gyôzôd-
jenek meg arról, hogy jól záródik-
e az akna fedele!

– Az aknát és a vízmérôt szigetel-
jék le hungarocellel, pléddel vagy
kartondoboz-darabokkal.

– Fontos, hogy a tél folyamán ál-
landóan ellenôrizzék nincs-e víz
az aknában, és a fedele is jól le
van-e zárva!

– A pincében és a zárt helyen lévô
vízmérôk, vízvezetékek esetén el-
lenôrizzék a pinceablak épségét,
szigetelését és tartsák azt zárva!

– Téliesítsék az udvaron lévô kerti
csapokat.

Kállósemjén, 2014. október 29.

Településünkön október 20-án
megalakult a 3 fôs roma nemzeti-
ségi önkormányzat.

Az alakuló ülésen a képviselôk
letették az esküt, átvették a Helyi
Választási Bizottság elnökétôl a
megbízólevelüket és megválasztot-
ták a tisztségviselôket.

A nemzetiségi önkormányzat el-
nöke: Varga István, elnökhelyettese:
Balogh László lett.

Megalakult a roma nemzetiségi önkormányzat
Roma nemzetiségi önkormányzati

választás eredménye

Értesítjük a lakosságot, hogy te-
lepülésünk közigazgatási területén
a házi szennyvíztárolókban gyûj-
tött szennyvíz szippantását és el-
szállítását az önkormányzattal kö-
tött közszolgáltatási szerzôdés ér-
telmében Kovács János köztiszta-
sági vállalkozó végzi.

A közszolgáltatásért fizetendô díj
mértéke 1500,-Ft/m3 + ÁFA, me-
lyet a szolgáltatást igénybevevô (la-
kos) fizet a szolgáltató részére.

A közszolgáltató elérhetôsége:
06-20/479-5433

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

É r t e s í t é s
Szippantott szennyvíz szállításáról

2014. október 12-i helyi önkormányzati
képviselôk és polgármester választás eredménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lô-testületének határozata értelmében felülvizsgálat-
ra kerül a település közigazgatási területére vonat-
kozó Településrendezési Terv. A terv felülvizsgála-
tának folyamatába minél szélesebb körben szeret-
nénk bevonni a lakosságot.

Kérjük Önöket, hogy véleményeikkel, javaslata-
ikkal és észrevételeikkel járuljanak hozzá az ered-
ményes munka végzéséhez és egy minél élhetôbb
települési környezet kialakításának megtervezésé-
hez. Mind az övezeti besorolással, mind a telekala-
kítással kapcsolatban felmerülô problémáikat, javas-
lataikat szóban vagy írásban jelezzék a polgármes-
teri hivatalban.

Kállósemjén, 2014. október 29.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Felülvizsgálatra kerül a
település Rendezési Terve!

polgármester választás

önkormányzati képviselô választás
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Az egyik ifjúsági dal szövege ju-
tott az eszembe: „Mit is mondhat-
nék…” Mit is mondhatnék alig há-
rom hónapos kállósemjéni görög-
katolikus papként. Jó kállósemjéni
görögkatolikus papnak lenni. Miért
is? Mert ez alatt a rövid idô alatt na-
gyon sok jó embert ismertem
meg, mert néhány hónap alatt
nagyon sok pozitív élményben
lehetett részem.

Az elsô talán a máriapócsi
gyalogos zarándoklat volt.
Augusztus 17-én reggel 6 óra-
kor Horváth János plébános
atyával közösen imádkoztunk
a zarándokokért, majd vallás-
felekezetre való tekintet nélkül
imádságos lélekkel indultunk
el. Közel 70-en vágtunk neki,
Mária énekeket énekelve a
nagy útnak. Gyerekek, fiata-
lok, és lélekben fiatalok a nem
túl kényelmes „apostolok lo-
vát” választották a Mária-
pócsra való eljutáshoz. Azt gondo-
lom az út fáradságáért mindenkit
kárpótolt az-az élmény, hogy hitünk-
rôl tanúságot téve talán másokat is
megerôsítettünk. Mindenkit csak
buzdítani tudok, hogy jövôre csat-
lakozzon hozzánk.

 Nem egészen egy hét múlva a
falunapon ahol is görögkatolikus
szentliturgiát végeztünk bemutat-

Az elmúlt három hónap, és ami utána jöhet...
kozhattam nem csak a görögkato-
likus híveknek, hanem az egész te-
lepülés elôtt. Külön öröm volt, hogy
a falu két szülöttjével Kriskó Mik-
lós és Dr. Papp Tibor atyákkal együtt
mutathattuk be a legszentebb áldo-
zatot.

 Szeptember 1-én elindult az
egyházi év és egy úttal a 2014-
2015 iskolai év is. A reggeli isko-
lai tanévnyitó után a sok kisdiák
vallásfelekezet szerint ki-ki a saját
templomába indult, hogy az Isten
áldását kérje ezen iskolai év mun-
kájára.

Tervek? Ha egy újonnan a telepü-
lésre érkezô papnak néhány hónap

után nincsenek tervei, akkor ott va-
lami nincs rendben. Sok mindent
lehetne felsorolni, de akkor csak szá-
munkra egy külön számot kellene
indítani. Csak címszavakban: közös-
ségi ház, harang, gyóntató paraván,
templom ajtó, a teljes templom kül-

sô… Ezek azonban csak tár-
gyak, eszközök. Ennél sokkal
fontosabb a lélek. Elsôsorban
a közösséget szeretném meg-
erôsíteni. A templomot csalá-
dokkal, fiatalokkal, gyerme-
kekkel és az Ô szüleikkel és
nagyszüleikkel benépesíteni.
Mert hiába a tervek, ha nincs
kivel és nincs kinek megva-
lósítani azokat. Igaz a régi
mondás, egy fecske nem csi-
nál nyarat. A pap legyen akár-
milyen ügyes, okos, rátermett,
ha nincs mögötte a közösség
támogató és együtt mûködô
szeretete Ô önmagában ke-
vés, önmagában csak egy

fecske. Én csak azt szeretném kér-
ni, a mindenható Istentôl, hogy le-
gyen mindannyiunk buzgóságán és
jó szándékán az Ô végtelen szerete-
tének bô áldása, és akkor minden
tervünk minden elgondolásunk va-
lóra válik, hogy az Ô dicsôségét hir-
dethesse.

Orosz István
  görögkatolikus parochus

Az iskolai  tanévnyitó után a gyerekek megtöl-
tötték a templom, padjait áldást kérve az elôttük

álló tanévre

Tájékoztatom Tisztelt Lakosságot, hogy az erdôrôl,
az erdô védelmérôl szóló törvény értelmében a Külte-
rületen lévô fásításokban (fasor) tervezett fakitermelé-
seket elôzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság-
hoz, az erre rendszeresített, „Bejelentés fásításban ter-
vezett fakitermelésrôl” megnevezésû formanyomtatvá-
nyon.

 A bejelentést két példányban, az Erdôfelügyeleti és
Hatósági Osztályához (4400. Nyíregyháza, Kótaji u. 35.
szám) kell benyújtani. Amennyiben az erdészeti ható-
ság nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez a faki-
termelést, úgy a bejelentés egy példányát tudomásul-
vételi záradékkal visszaküldi a bejelentô részére.

TÁJÉKOZTATÁS
Fásításban fakitermelés csak az erdészeti hatóság

által záradékolt bejelentés, vagy az erdészeti ható-
ságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltétel-
hez kötésérôl rendelkezô határozata alapján végez-
hetô, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a
munkavégzés során köteles magánál tartani.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a polgármes-
teri hivatalban kérhetô, vagy letölthetô a
www.nebih.gov.hu weboldalról.

Kállósemjén, 2014.10.29.

Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzô
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…összefoglaló címmel 2 olyan
eseményt osztunk meg Önökkel,
amelyet a református gyülekezet két
tagja öntött szavakba.  Szép emlék-
ként, jó szívvel gondolnak vissza
ezekre az eseményekre, s bízunk
benne, hogy olvasván ezeket az írá-
sokat, lélekben Önök is kedves Ol-
vasók, a gyülekezettel együtt ünne-
peltek.

Családi nap
Lassan már hagyománnyá válik a kállósemjéni

református gyülekezetben, hogy a nyárvége egyik
vasárnapján családi napot rendeznek. Ebben az év-
ben augusztus 17-én került sor erre az eseményre.
Sipos Brigitta lelkésznô irányításával a szervezés
már hetekkel korábban elkezdôdött. Volt, aki az
ételek elkészítését vállalta, volt, aki süteményt sü-
tött, mások pedig az üdítôrôl, gyümölcsökrôl, más
szükséges eszközökrôl, alapanyagokról gondos-
kodtak.

Az istentisztelet után átvonultunk a parókia ud-
varára, ahol már ínycsiklandó illatok töltötték meg
a levegôt. Többféle bográcsételbôl választhattunk
kedvünk szerint: csülökpörkölt, töltött paprika, gu-
lyásleves, töltött káposzta. Étkezés közben kelle-
mesen társalogtunk.

Szerintem hasznos és értékes program a családi
vasárnap. Fontos, hogy a gyülekezet életében je-
len legyenek az ilyen jellegû kötetlen események,
amelyek a vasárnapi istentiszteleten túlmenôen se-
gítenek a közösségépítésben. A generációkat kö-
zelebb hozza egymáshoz, az emberek jobban meg-
ismerhetik egymást. A gyülekezeti tagok és a saját
magam nevében bátran mondhatom, hogy egy kel-
lemes, oldott légkörû eseményen vehettünk részt.
Jó volt látni, hogy mindenki igyekezett kivenni va-
lamilyen formában a részét a szervezésbôl. Remé-
lem, jövôre is sor kerül erre a rendezvényre.

Szondy Borbála

Házassági évfordulósok
ünnepe 2014.

Az immáron
frissen felújított
kis templomunk
padjai megteltek
2014 .07 .13-án ,
amikor újra sor
került a már ha-
gyománynak szá-
mító Házassági évfordulósok ünnepére. Hisz nemcsak
azok a házaspárok voltak jelen ezen az eseményen,
akik kerek évfordulót ünnepeltek-legyen az  10,
15……55- házastárssal közösen eltöltött év, hanem a
velük együtt ünneplô családtagok, ismerôsök is.

Az istentiszteleten résztvevô 11 házaspárból 7 pár
egyike a presbitérium tagja. A legtöbb együtt eltöltött
idô 55 év, míg a legfiatalabb 15 év volt. Az igehirdetés
után boldogan, ugyanakkor meghatódottan álltunk az
Úr asztala köré, ahol sokan könnyeikkel küszködve
hallgattuk végig azokat a gondolatokat, melyek egy jól
mûködô család mindennapjaira érvényesek-az apróbb-
nagyobb örömök, az adódó nehézségek leküzdése,
melyeket már megéltünk, vagy még várnak ránk. A
Lelkésznô ezek után minden házaspárra külön-külön
áldást mondott egy-egy igével. Zárásként gondnok úr
is néhány gondolatot idézett és áldást kért Istentôl az
ünneplôkre, a gyülekezet pedig fennállva az egyik zsol-
tárunk éneklésével köszöntötte az évfordulósokat.

A templom elôtt pedig kezünkben az igével és egy
szál virággal ki-ki fogadhatta a gratulációt szülôktôl,
gyerekektôl, unokáktól, és egy egészen más lelkülettel
térhettünk otthonainkba.

Vinklerné Gyôri Marianna

„Betekintések a gyülekezetünk nyári alkalmaiba”...
A nyár ugyan már elmúlt, de a

gyülekezet élete továbbra is ese-
ménydús maradt.

Október 31-én a „Reformáció
Napját” ünnepelte meg a közösség.
Ehhez az ünnepséghez kapcsolódó-
an megemlékezô istentiszteletet tar-
tottak Nt. Thamó Béla sírjánál.

November hónap végére evange-
lizációs alkalmakat terveznek, Ad-

vent elsô vasárnapján pedig koszo-
rúkészítéssel egybekötött családi
napot.

A Karácsonyi koncertnek ebben
az évben a református templom ad
otthont, amelyre 2014. december
20-án este 6 órától várják a kedves
érdeklôdôket.

A további alkalmak a szokott rend-
nek megfelelôen tartatnak meg.



2 0 1 4 .  N O V E M B E R 9

Május 23-án, a megyenapi ünnep-
ségen, dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes beszédében,
templomunkban hangzottak el
ezek a szavak. A kitüntetettek kö-
zött örülhettünk Kállay Dénes úr-
nak, aki évek óta segíti arculatunk
formálását.

Az év eleji szokásos ökumenikus
istentiszteletek és a nagyböjti bûn-
bánati esték után örvendhettünk
húsvét ünnepének, Kertész Ferenc
tokaji plébános úr triduumával.

Oltárkeresztünket ezüstöztük és
két a még hiányzó 2 kovácsoltvas
gyertyatartónk is elkészült.

A pünkösd Csíksomlyón talált min-
ket. Negyvenen keltünk útra. Kopja-
fát is állítottunk a nyergestetôi em-
lékhelyen, a falu és az Önkormány-
zat nevében, utolsó székelyföldi
1849-es csatáink emlékére. A kopja-
fát, Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzatának dolgozója, Nagy János
készítette.  Adományunkat a pünkös-
di székelylengyelfalfi szentmise után
Balavásárnál tudtuk átadni Böjte Csa-
ba ezüstmisés ferencesnek.

Tizennégy elsôáldozója volt plébá-
niánknak, melynek lélekszáma a

Folytatni szent István és szent László
életmûvét, tovább építeni örökségüket

filiákkal együtt/Kisléta és Nyírbogát/
1769 fô volt a legutóbbi népszámlá-
lási adatok szerint. Nagyközségünk-
bôl 74-en nem tartoznak felekezet-
hez, 845-en nem kívántak válaszol-
ni és 15 testvérünk ateistának vallot-
ta magát.

Nagy veszteségünk volt Tamas-
kovits László és dr.Starmüller István
váratlan halála.

Az úrnapi körmenetre a szokásos
lelkesedéssel készültek a hívek. Az
álcaháló most sok zöldet pótolt.

Az idei Felföldi díjat Papp Anna
kapta kiemelkedô angol nyelvtudá-
sáért és szorgalmáért.

Miközben kijavítottuk a tornyon
a múlt évi vihar nyomait és a plébá-
nia tornácának oszlopait is megerô-
sítettük, újabb vihar rongálta meg a
harang elektronikáját. Egy elhárító
most készül.

Hittanosaink az egyházmegyei
gyereknapon és nyári táborokban
voltak, akiket támogattunk.

Tiszti emlékére volt egy kép ki-

Horváth János atya megáldja a
Bucsin-tetôn állított kopjafánkat

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„ HÁZI KOMPOSZTÁLÁS KÁLLÓSEMJÉN TELEPÜLÉSEN”
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0211

Kállósemjén nagyközségben komposztálást népszerûsítô mintaprojekt valósult
meg az Önkormányzat szervezésében.
A projekt során 280 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda került ingye-
nesen kiosztásra a település lakosai részére.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és
Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetôségeket népszerûsítô, terjedésüket elôsegítô mintaprojektek – A
komponens” elnevezésû pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Házi komposztá-
lás Kállósemjén településen” címû KEOP-6.2.0/A/11-2011-0211 számú pályázaton
10  122 478 Ft Európai Uniós vissza nem térítendô támogatást nyert, melyhez az 5 %
önerôt saját maga biztosította, így a projekt bruttó összköltsége 10  655 240 Ft lett.

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes Kállósemjén lakosok, a házuk körül
keletkezô, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki osz tás ra
került komposztáló edé nyekbe, és készíthetnek belôle házi komposztot. A kom posztálási
folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport foglalkozások keretében tanulhat-
ták meg a résztvevôk. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan, a komposztálási isme-
reteket összefoglaló kiadványok kerültek átadásra a résztvevôk számára.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kie-
melt szempont a településen, a lakosság környezettudatos szemléletformálása.
Jelen projekttel egyrészrôl széles célközönség számára történt meg a komposztálóládák
ingyenes kihelyezése, másrészrôl a házi komposztálás népszerûsítése egyben szemlé-
letformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

festô verseny. Akiknek legjobban si-
került szent Rita képe, melyet Tiszti
rajzolt egykor, azok értékes rajzesz-
közöket kaptak.

Jártunk Szilágysomlyón kirándu-
láson és igazi testvéri szeretetük
emlékét ôrizzük, valamint a monoki
búcsún, a választás elôtti napon pe-
dig második nemzeti Szentélyünk-
ben Szentkúton voltunk.

Karitászvezetônk nyugdíjas lett,
mi is köszöntöttük ôt,Gégény Bélát
és Püspökünk és Megyei Önkor-
mányzatunk is magas elismeréssel
jutalmazta 21 éves munkáját.

Nagyközségi ünneplésünkkor
volt száz éves özv. Petromán
Jánosné, aki Ferenc pápa áldását,
Miniszterelnök úr és Polgármeste-
rünk, Fôjegyzônk jókívánságait, csa-
ládja szeretetét Boisko Doki asszisz-
tálásával meghatottan fogadta. Dió-
héjban az eltelt 3/4 év eseményei-
bôl ezeket emeltem ki.

Segítsen mindnyájunkat az Isten. 
Horváth János
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Szeptember elsején 234 tanulóval
kezdtük meg az iskolai tanévet.
30 kis elsôs diáknak elôször szólt
a csengô, akik egy osztályközös-
séget alkotnak.

Az angol nyelv oktatása heti 2
órában zajlik már alsó tagozaton is.

A mûvészeti oktatás ismét heti két
alkalommal zajlik. 1., 2., 3. valamint
5., 6., 7. évfolyamokon a minden-
napos testneveléssel  fejlesztjük a
gyerekek  állóképességét, növeljük
erônlétüket, erôsítjük szervezetüket
kölyökatlétikával és úszással színe-
sítve.

Szeptember 26-án sportnapot tar-
tottunk verébavatóval egybekötve,
ahol már az elsôs tanulók is meg-
mérettethették magukat az egyes
akadálypályákon.

A hónap 3. hetében tartottuk az
idei tanév elsô szülôi értekezleteit,
ahol tájékoztatjuk a szülôket az éves
programjainkról, feladatainkról.

A nyolcadikos diákjaink készül-
nek a továbbtanulásra, pályaválasz-
tási kiállításokon vesznek részt.

Iskolánk igyekszik kihasználni
minden lehetséges pályázati forrást.

Ismét becsengettek a diákoknak...
Ennek a tanévnek is a legfonto-

sabb célkitûzése a minél jobb tanul-
mányi eredmény elérése.

Ha visszatekintünk egy kicsit a
nyárra, az elôzô tanév végét köve-
tôen 2 hétig a gyerekek táblajátékos
foglalkozásokon vehettek részt,
mely nagyon vidáman telt el, miköz-

ben fejlesz-
tettük a gye-
rekek ké-
pességeit és
logikai gon-
dolkodásu-
kat.

Augusz -
tusban, Er-
zsébet Tá-
b o r b a n
Fonyódlige-
ten voltak
ismét a gye-
rekek. A kö-
zel 1300 fé-
rôhelyes Er-

zsébet Tábor  Fonyódliget közvet-
lenül a Balaton partján fekszik, Fo-

nyód és Balatonboglár között talál-
ható. A tábor nyújtotta kikapcsoló-
dási lehetôségek mellett a táborozók

kirándulást tehettek a közeli Fonyó-
don és Badacsonyban, valamint
Balatonboglárra, ahol boboztak és a
gömbkilátót nézték meg. A gyer-
mektábor területén egy turistaszál-
lón és több faházban biztosították a
vendégek elhelyezését. A táborhoz
saját sportpályák  is tartoztak, me-
lyeken futball-, strandröplabda-,
strandkézilabda-mérkôzéseket ren-
deztek. Az asztalitenisz játszmáknak
is nagy sikere volt, szép helyezést
értek el a gyerekek, valamint futball-
mérkôzésen is. Az 1,3 kilométer
hosszan húzódó szabad strandon
élvezhették a gyerekek a strandolást,
valamint a vízi vidámpark nyújtotta
szórakozási lehetôséget.

Szeptember végén a könyvtár
szervezésében játékos mesevetélke-
dôn vehetett részt 10 csapat. Öt nép-
mese elolvasásával lehetett rá felké-
szülni.  A gyerekek nagyon élvez-
ték ezt a játékos, de igen tanulságos
délutánt és szépen szerepeltek.

Október 6-án megemlékezést tar-
tottunk az Aradi vértanúkról az 5.

osztályos tanulók közremûködésé-
vel.

Október 13-án tartottuk az ôszi

30 elsôs kisdiáknak szólt a elôször a csengô szeptember
elsején

Az Erzsébet tábor idén is nagy élményt nyújtott a résztvevôknek
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„Anno...”

Remélem nagyon sok ember magára ismer a fotóról és sikerült mindenki arcára mosolyt csalni,
látva akkori önmagát.

...rovatunkban 2 olyan csoportképet tárunk Önök elé, amely
1966-ban készült és egy végzôs általános iskolai osztály lány
és fiú tagjai láthatók. A fénykép tulajdonosa (Horváth Mihályné
Sipeki Erzsébet) maga is szerepel a képen, s igen szép emléke-
ket idéz fel ez a két töredezett szélû fotó az iskolás éveibôl.

A fiúk csoportja (balról): Horváth Mihály; Sinka Mi-
hály; Papp Mihály; Szabó Pál; Léka András; Ferenczi
Sándor; Rozsnyai Mihály

A lányok csoportja (balról): Nagy Ilona; Orosz Má-
ria; Áncsák Mária; Varga Ilona; Gyuricska Ilona; Sipeki
Erzsébet; Somlyai Katalin

ízek vásárát, melyen nagyon sok fi-
nom süteményt kóstolhattunk meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden kedves szülônek a kiállítás
megvalósításához szükséges segít-
ségüket.

Tanulmányi kirándulások valósul-
tak meg október hónapban. A 2. év-
folyam tanulói Nyíregyházára az
Állatkertbe és a Falumúzeumba lá-
togattak el. A 3. osztályosok Lilla-

füredre és Diósgyôrbe, a 4. évfo-
lyam Debrecenbe és Hortobágyra, a
6. évfolyam Egerbe és Hortobágyra
tett tanulmányi kirándulást.

Október 22-én tartottuk az ünnepi
megemlékezést iskolánkban az ’56-os
forradalom és szabadságharc dicsô
napjairól, valamint szörnyûségeirôl.
Színvonalas mûsort láthattunk 7. osz-
tályos tanulók elôadásában, akiket
Lipcsey Attiláné tanárnô készített fel.

Mi várható: Házi versenyek és
egyéb versenyek folyamatosan no-
vemberben és decemberben.

November végén tartjuk a nyílt
tanítási napokat.

December 5-én látogat el hozzánk
a Mikulás.

December 19-én lesz karácsonyi
ünnepségünk és ezt követôen kez-
dôdik meg a téli szünet.

Csurpek Melinda

Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint a
kállósemjéni köztemetô üzemeltetôje, ezúton tájékoz-
tatja a temetôlátogatókat, hogy az 1990 év elôtt bete-
metett sírhelyek megváltási ideje lejárt.

A sírhelyek újraváltását a rendelkezésre jogosul-
tak Papp Mihály temetôgondnoknál tehetik meg.

Tel.: 06-30/501-4550
Rendelkezésre jogosultak: a sírban nyugvó utoljá-

ra elhelyezett elhunyt temettetôje, illetve törvényes
örököse.

Az újraváltáshoz szíveskedjenek magukkal hozni
személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, vala-

F E L H Í V Á S
mint adategyeztetés miatt a sírban nyugvó személyek
adatait (név, születési név, születés és elhalálozás éve).

Sírhelydíjak:
Egyszemélyes sírhelydíj 25 évre: 9 145 Ft
Kétszemélyes sírhelydíj 25 évre 18 290 Ft
Gyermeksírhely díja: 2 795 Ft
Fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.
(Kállósemjén Nagyközség Képviselô-testülete 13/

2011. (X.27.) határozata alapján)
Az újra nem váltott sírhelyek értékesítésre kerülhetnek.

Kegyeleti Szolgáltató Kft.
üzemeltetô
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Az óvodában az élet a nyári szü-
netben sem állt meg, rengeteg ten-
nivaló várt a dolgozókra és az ön-
kormányzat munkásaira egyaránt.

Csökkentett létszámmal, de egész
nyáron nyitva tartott az óvoda – ki-
véve a június 16–27-ig tartó fôzési
szünetet. Nyári munkarendünk sze-
rint, a gyermeklétszámtól függôen
egy, illetve két csoport mûködött.
Dolgozóink nyári szabadságának
ütemezésében nagy segítséget nyúj-
tott az önkormányzat által az óvoda
számára a közmunka program ke-
retében biztosított 2 fô gyermekfel-
ügyelô.

Augusztusban a Katica csoport
tagjai már nem „pihenhettek”, mert
a falunapon ôk képviselték a Ficánka
Óvodát táncos mûsorukkal.

A táncok nagy-nagy sikert arattak
a rendezvényen, dicsérve a gyerme-
kek ügyességét, szorgalmát és a fel-
készítô pedagógusok – Gyulainé
Kereskényi Éva és Ferenczi
Zoltánné – kreatív és következetes
munkáját.

 Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szülôk hozzájárulását a fel-
lépéshez szükséges kellékek meg-
vásárlásában. A nagy izgalom elle-
nére a „fellépés” fantasztikusan si-
került, ezért köszönet a gyerekek-
nek és az óvodapedagógusoknak.

A májusi testületi ülésen a képvi-
selô testület úgy döntött, hogy szep-
tembertôl 4 csoporttal mûködik to-
vább az óvoda. Sajnos a csökkenô
gyereklétszám miatt következett be

ez a döntés.
A döntéssel egy idôben arról is

határoztak, hogy az egyik csoport
egységes óvoda – bölcsôde csoport

lesz. Ebbe a csoportba
a 2. életévüket betöltött
gyerekeket lehet felven-
ni, és csak 5 bölcsôdés
korú gyerek lehet a cso-
portban.

Éppen ezért az Ön-
kormányzat a Testületi
döntést követôen felújí-
tási munkálatokat kez-
dett a „B” épületben,
ahol kialakításra kerül
az óvoda – bölcsôde
csoport. A felújítás min-
d e n k é p -
pen na-
gyon idô-

szerûvé vált.
A következô mun-

kálatok kerültek el-
végzésre:

„B” épület:
– nyílászáró csere

(80%-ban)
– parketta csere a

nagyteremben
– teljes festés (ajtók,

falak, maradék fa ab-
lakok)

– 2 folyosón új bur-
kolat,

– zuhanytálca beépítése
– terasz burkolása,
– terasz korlát cseréje, fal festése
„A”  épület:
– konyha, folyosó, gyerekek mos-

dójának festése,
– terasz tetejének cseréje, a váz

szerkezet festése,
– a külsô fal festése,

– javítások elvégzése,
– a gyerekek öltözô szekrényének

csiszolása, lakkozása,(mindkét épü-
letben)

Udvaron:
– babaház felújítása
– bölcsôdés korú gyerekeknek

udvarrész kialakítása
Az óvoda elkészült, megérkeztek

a szakhatósági engedélyek is, így
zavartalanul kezdhettük el az évet,
akár csak a picurkák szoktatását is.

A felújításnak köszönhetôen tel-
jesen más lett az óvoda, jobb kedv-
vel, magunkénak érezve lépünk be
az épületbe. Reméljük ez a folyamat
nem áll meg és az „A” épületet is
meg tudjuk szépíteni a közeljövô-
ben.

Szokásos módon most is megszer-
vezzük a „Vitamin napot”. Ebben az
évben korábbi idôpontra kellet ki-
tûznünk, mert minden gyümölcs
korábban érik. Már megkezdtük a
színházi elôadások szervezését is,
melyekkel élményekhez szeretnénk
a gyerekeket juttatni.

A csoportok számának csökkenése
miatt felszabadult egy csoportszoba,
ahol ezután már helyben folyhat a gye-

rekek fejlesztése és logopédiai foglal-
koztatása. Az idôpontok egyeztetése
folyamatban van a Szakszolgálattal.

Kipihenten megújult erôvel kez-
dünk az új tanévnek. Reméljük ez
az év is legalább olyan sikeres és
élményekben gazdag lesz, mint az
elôzô évek.

Ficánka
Egységes Óvoda és Bölcsôde

A bölcsödei csoportszoba már hangos a
gyerekzsivalytól

Kívül-belül megújult az épület
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Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ebben az év-
ben már harmadik alkalommal hívta meg a település szép-
korú lakosságát, az „Idôsek Napja” elnevezésû rendez-
vényére.

Az ünnepség, a Kállay Miklós Általános Iskola tornater-
mében került megrendezésre, ahová több mint 100 vendé-
get vártunk.

Belicza László köszöntôje után az ünnepi mûsor követ-
kezett, majd Orosz István görögkatolikus parókus, és Hor-
váth János rómaikatolikus plébános áldást mondtak az ün-
nepség valamennyi résztvevôjére. A színpadon Rozsnyai
György és Karácsony Irén nótaénekesek szórakoztatták a
vendégeket, majd köszöntöttük  Bokri Jánost és feleségét

Tóth Máriát akik ebben az évben az 50., Oláh Istvánt és
feleségét Blazsán Juliannát, valamint Szegedi Mihályt és
feleségét Winkler Máriát akik pedig az 55. házassági évfor-
dulójukat ünneplik. Ezúton is gratulálunk a házaspároknak,
és az elkövetkezendô évekhez sok boldogságot és jó egész-
séget kívánunk nekik.

A vendéglátást követôen úgy gondoljuk, hogy vendége-
ink elégedetten térhettek haza otthonaikba.

Reméljük, hogy jövôre valamennyi szépkorú vendégün-
ket, újra jó egészségben köszönthetjük Idôsek Napi ren-
dezvényünkön.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lô-testülete ezúton szeretné köszönteni azokat a szépkorú
lakosokat, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt
venni az Ünnepségen. Bízunk benne, hogy az alábbi vers
valamennyi kedves idôskorú kállósemjéni lakosunkat jó
egészségben találja.

– psza –

Ünnepeltük a szépkorú lakosainkat
Sík Sándor:

A legszebb mûvészet

A legszebb mûvészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tûrni, ha van, ki vádol.

Nem lenni bús, reménye vesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erôs, tevékeny éltit.

Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erôd.
Nem vagy olyan, mint azelôtt.

S járni amellett szép vidáman,
Istentôl rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erôsen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel.

Ez csak a végsô simítás
A régi szíven, semmi más.
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged.

Az Úr nem szûnik meg tanítani,
Ezért kell sok harcot vívni,
Idôsen is, míg csendesen a szív
az Úrban megpihen és kész vagy
az Ô kezébôl venni, hogy minden Ô
S te sem vagy semmi.
S akkor lelked kegyelmes atyja
A legszebb munkát is megadja.

Kezed imára kulcsolod
ez mindennél dicsôbb dolog.
Áldást kérsz szeretteidre
Körülötted nagyra és kicsinyre.
S ha majd munkád betellett,
S a végsô óra elközelgett,
Engedsz az égi szent hívásnak,
Enyém vagy, jöjj, el nem bocsájtlak. 

Szegedi Mihály és felesége Winkler Mária ez év decem-
ber 19-én ünnepli házasságkötésük 55. évfordulóját
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2005 tavaszán a Magyar Olvasás-
társaság felhívással fordult mind-
azokhoz, akiknek fontos a népme-
sék fennmaradása, hogy csatla-
kozzanak ahhoz a kezdeménye-
zéshez, amely szerint szeptember
30. – Benedek Elek születésnap-
ja – legyen a népmese napja.

Településünk – a Dr. Erdész Sán-
dor Könyvtár dolgozói és a Nôszi-
rom Egyesület tagjainak jóvoltából-
elôször 2012-ben csatlakozott e ne-
mes kezdeményezéshez.  Abban az
évben neves közéleti személyek –
Belicza László polgármester, Papp
János iskolaigazgató, Hegyes Mag-
dolna és Király Józsefné tanítónôk

Két napon át ünnepeltük
a Népmese napját

– olvasták fel kedvenc népmeséjü-
ket a gyerekeknek, a Ficánka Óvo-
da óvónôi pedig egy csodálatos báb-
elôadással lepték meg a résztvevô-
ket. 2013-ban már a felújított Köz-
biztonsági Központban ünnepel-
tünk, és a nyíregyházi Burattino
Bábszínház elôadásában a Vitéz
László és a csodamalom c. bábelô-
adást tekinthették meg a gyerekek.

Ebben az évben
pedig már 2 napos
rendezvény kere-
tében ünnepeltük
a Népmese napját.
Szeptember 29-én
(hétfôn) a „Nôszi-

rom” Egyesület
tagjai a Kiskondás
c. bábelôadással
kedveskedtek a
g y e r e k e k n e k ,
majd 3 mesét vetí-
tettünk le a Ma-
gyar Népmesék
sorozatból, ked-

A Vackor csapat nagyon jól szerepelt a
villámkérdéses feladatban is, végül a képzeletbeli

dobogó III. fokára állhattak fel

A mesevetélkedõ nagy élményt nyújtott a
gyerekeknek

den pedig 10 csapat részvételével
mesevetélkedôt tartottunk. A vetél-
kedô 7próbáját 5 népmesébôl állí-
tottuk össze, amelyet elôzetesen
megkaptak a nevezô csapatok. Egy
igen jó hangulatú délután résztvevôi
lehettek a gyerekek, amely tele volt
érdekes és izgalmas feladatokkal.

Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni, Hegyes Magdolna és Estókné
Borsy Katalin tanítónôknek a zsûri-
ben végzett munkáját, s reméljük
jövôre is elfogadják meghívásunkat
a rendezvényünkre.

Dr. Erdész Sándor Könyvtár
dolgozói

Könyvtári hírek
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7 évvel ezelôtt indult útjára a
Nemzeti Vágta, amely ebben az
évben szeptember 19-21.-én ke-
rült megrendezésre Budapesten a
Hôsök terén, s annak apropóján
számolunk be errôl az országos
eseményrôl, hogy idén
Kállósemjén is képviseltette ma-
gát ezen a nemes viadalon.

„A Nemzeti Vágta a magyar vá-
rosok, falvak ünnepe. Célja, hogy a
nemzeti lovas hagyományt feleleve-
nítse, új tartalommal gazdagítsa, és
nagyszabású kulturális fesztivált
hozzon létre. A Nemzeti Vágta a
magyar tradíciókra épülô, nagysza-
bású, történelmi hangulatú lovasver-
seny, mely ilyen formán egyszerre
hagyományôrzô és hagyományte-

remtô, országos kulturális esemény.
A Nemzeti Vágtán a magyar telepü-
lések által nevezett lovak és lovasok,

Kállósemjén a Nemzeti Vágtán
mérkôznek meg Budapes-
ten, a Hôsök tere körül, eh-
hez méltó látványos és
emelkedett körülmények
között.”

(Forrás: www.program-
turizmus.hu)

A Nemzeti Vágtát több
vidéki futam is megelôzte,
többek között a Nyírségi

V á g t a ,
amelyet június 14-
én rendeztek meg
Nagykálló - Haran-
godon. A verseny
szervezôje Szekfû
Zoltán, a SZE-VA
Team Lovas Egye-
sület elnöke, fôvéd-
nöke pedig Belicza
László polgármes-
ter úr volt. A ver-
seny szer-
vezôje, a
települé-
s ü n k t ô l

kapott támogatásért egy
szabad kártyát ajánlott fel,
így Kállósemjén is képvi-
seltethette magát a Nem-
zeti Vágta döntôjében.
Kállósemjén színeiben
Bódi Albert székelyud-
varhelyi fiatalember 5
éves Narkó nevû lovával
állt a rajthoz.

Ö n k o r -
mányzatunk nagy izga-
lommal készül erre a
hétvégére, és mivel osz-
tozni akart az örömben,
így önköltséges autóbu-
szos utat hirdetett a la-
kosságnak. Egy marok-
nyi csapat élve a lehetô-
séggel, szombaton in-
dult útnak, hogy együtt
szurkoljanak a
kállósemjéni lovasnak.
Az Önkormányzat dol-

gozói már péntek este útra keltek,
hogy elkészítsék az Andrássy úton
azt a promóciós sátrat, amelyben a

A kállósemjéni zászló

A kállósemjéni sátor és lelkes készítôi

településünket és egyéb értékeinket
hivatott bemutatni. Az Arany Alkony
Nyugdíjas Klub tagjai és az Önkor-
mányzat kézmûves csoportja, hetek-
kel a vágta elôtt elkezdte összeké-
szíteni a kiállítási anyagot. Sok-sok
kézmûves terméket, több száz üveg
lekvárt, és egyéb finomságokat kí-
náltak a budapesti látogatóknak, a
házi szôttesekkel és kézimunkákkal
feldíszített sátorból.

Sajnos a lovasunk a szombati elô-
futamból nem jutott tovább, de en-
nek ellenére egy nagyon hasznos
hétvégét tudhatunk magunk mögött.
Sátorunk látogatottsága minden el-
képzelést felülmúlt, így nagy örö-
münkre szolgált, hogy bemutathat-
tuk szûkebb hazánk egy kis szelet-
kéjét a rendezvény látogatóinak.

Köszönet illeti azt a maroknyi csa-
patot is, akik szombati napjukat áldoz-
ták fel azért, hogy velünk együtt szur-
koljanak településünk lovasának.

Bízunk benne, hogy Kállósemjén
jövôre is eljut a Nemzeti Vágta dön-
tôjéig. – psza –

Sátrunkat még a huszárok is megcsodálták

A szurkolók csapata
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Dr. Szloboda Eszter vagyok, há-
ziorvos. 2009-ben végeztem a
Debreceni Orvostudományi
Egyetemen. Ebben az évben szü-
letett meg kisfiam. Napkoron la-
kom családommal.

2009-ben felvételt nyertem a há-
ziorvosi rezidensképzés rendszeré-

be. Szerencsésnek tartom magam,
hogy egy ilyen jól mûködô képzési
rendszerbe tartozhattam. Belgyó-
gyászati gyakorlatomat a Nyíregy-
házi IV-es Belgyógyászaton töltöt-
tem, ahol nagyszerû orvosoktól ta-
nulhattam nemcsak belgyógyásza-
tot, hanem gondolkodásmódot is,
amit ôk képviseltek. Sürgôsségi osz-
tályon fél évet töltöttem, ahol az akut
beteg ellátást gyakorolhattam. Házi-
orvosi praxisgyakorlatom során,
amit Dr. Balázs Ibolya (belgyógyász,
háziorvos) doktornônél végeztem,
belátást nyertem a háziorvosi mun-
ka rejtelmeibe, megértettem ennek
fontosságát. Gyakorlatban alkalmaz-
tuk a primer prevenciót valamint a
szûrést, gondozást és rehabilitációt.
Háziorvosi praxisokban számtalan-
szor helyettesítettem. Kórházban töl-

Dr. Szloboda Eszter háziorvos
tött gyakorlatok során sok ismeret-
ségre tettem szert, így akár telefo-
non is konzultálni tudok kollegák-
kal, könnyebben tudom  intézni a
beteg sorsát.

2014. október 01-tôl Kállósem-
jénben dolgozom háziorvosként.
Folyamatosan azon munkálko-
dom, hogy a praxis ellátását fej-
lesszem, az eddig megtanultakat

átültessem saját praxisomba. Szá-
mítógépes rendszert azóta már fej-
lesztettem, valamit elkezdtük gon-
dozni a betegeket, kezdjük beve-
zetni az elôjegyzési idôt.  Sok
munka és kihívás számomra en-
nek a praxisnak a fejlesztése, de
vannak céljaim és ezeket mindig
szem elôtt tartva haladok elôre a
rögös úton.

T Á J É K O Z T A T Á S

Orvosok rendelési idejérôl, elérhetôségérôl

I. számú háziorvosi körzet (Kállósemjén,Kölcsey u. 2.):

Orvos neve: Dr. Szloboda Eszter

Rendelési idô:
                        H. - SZ. - P.: 8.00 - 12.00 óráig
                        K. - CS.:         13.00 - 17.00 óráig

Telefonszáma:
06-42/449-807, 06-30/515-9854

II. számú háziorvosi körzet (Kállósemjén, Kölcsey u. 2.):

Orvos neve: Dr. Boiskó Sándor

Rendelési idô:
                        H. - SZ. : 13.00 - 17.00 óráig
                        K. - CS. - P.: 8.00 - 12.00 óráig

Telefonszáma:
06-42/255-575, 06-20/591-8341

Fogorvos (Kállósemjén, Kölcsey u.2.):

Orvos neve: Dr. Szofilkanics Marina

Rendelési idô:
                        H. - SZ. - P.: 8.00 - 14.00 óráig
                        K. - CS.: 13.00 - 19.00 óráig

Telefonszáma: 06-42/255-570
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Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata ebben az évben elsô al-
kalommal, a süteményezni szere-
tô lányok és asszonyok körében
versenyt hirdet, „SÜTIKIRÁLY-
NÔ kerestetik” címmel.

A verseny célja: versenyzési lehe-
tôség biztosítása a süteményezés
kedvelôinek, illetve a családi és ba-
ráti kapcsolatok ápolása, hagyo-
mányteremtô jelleggel.

Verseny fôvédnöke: Belicza
László polgármester

A versenybe nevezni lehet min-
den 16. életévét betöltött fiatal leány-
zónak, asszonynak és nagymamá-
nak, és mindazoknak, akik szeret-
nék megmutatni tudományukat ezen
a téren. A versenyre csak „amatôr”
cukrászok jelentkezhetnek!

A verseny 2014. november 22-én
(szombaton) 16 órától kerül megren-
dezésre a Közbiztonsági Központ-
ban az alább felsorolt kategó-
riákban:

– Édes sütemények, ezen
belül:

o Krémes sütemények
o Bögrés sütemények
o Zserbók

– Sós sütemények-sörkiflik

A verseny lebonyolítása:
A versenyre – elôzetes je-

lentkezés alapján – kategóri-
ánként minimum 20 szelet,
saját maguk által készített sü-
teménnyel lehet nevezni, amelyet
2014. november 22-én (szombaton)
15 óráig kell a helyszínre (Közbiz-
tonsági Központba) szállítani. A ver-
senyre benevezôknek a sütemé-
nyekbôl 5 szeletet kell leadni zsûri-
zésre. A visszamaradt süteményeket

Süteménykészítô verseny

a készítôk közfogyasztásra felkínál-
hatják, illetve minimális összegért
elárusíthatják.

A verseny menete:
A versenyzôt a helyszínre való

érkezését követôen regisztráljuk,
majd ezt követôen kap egy sorszá-

Kérjük az érdeklôdôket, hogy figyeljék
a településen elhelyezett versenyfelhívást,

és jelentkezzenek minél többen a VERSENYRE

mot. Ugyan ezzel a sorszámmal el-
látott táblácska kerül a süteményre
is, amelyet a zsûri – név nélkül – fog
értékelni.

Értékelés:
 – A zsûri a sütemé-

nyek formáját, egyedisé-
gét, munkaigényét, látvá-
nyát és ízét veszi figye-
lembe.

 – A zsûri döntése alap-
ján minden kategória 1.
helyezettje oklevél, és
ajándékutalvány díjazás-
ban részesül. Esetlegesen
a díjazottakon kívül a
zsûrinek lehetôsége van
különdíj odaítélésére.

 – Minden kategória
gyôztese egy évig visel-

heti a „SÜTIKIRÁLY/SÜTI-
KIRÁLYNÔ” címet!
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Futballcsapatunk az ôszi fordulót a
Megye III. osztály Nyírség csoport-
jában kezdte meg. A csapat nagy
lelkesedéssel és szép tervekkel in-
dult neki a bajnokságnak, hiszen a
céljuk nem más, mit visszakerülni
a Megye II. osztályba.

Nem lesz könnyû feladatuk, hi-
szen rajtuk kívül még 13 csapat sze-
retne a szezon végén a dobogó leg-
tetejére állni. Minden esetre az ed-
digi eredmények igen kecsegtetôek,
hiszen a tabellán, Nyírlugos mögött,
a 2. helyén áll a csapat.

A csapat összetételét tekintve a
játékosok közel 50% -a hazai játé-
kos, s majdnem mindegyik a kezdô
csapatban kapott helyet. Nagy öröm
számukra, hogy Séra Balázs újra
Kállósemjén színeiben játszva erô-
síti a csapatot.

Elôkelô helyen a kállósemjéni futballcsapat
A csapat teljesítményét elemezve

meg kell állapítani, hogy voltak igen
jó mérkôzések, de voltak nagyon
gyengék is. Sokszor a hétvégi buli-
zás a mérkôzés rovására megy, mert
egy-két játékos fáradtan, kialvatla-
nul jelentkezik a játékra, és ez bizony
meglátszik a játékukon, sôt mi több
az egész csapat teljesítményén. Bár
az utóbbi fordulókra egységesebb
képet mutat a csapat, de még van mit
javítani a teljesítményen és a hozzá-
álláson is. Olyan csapatot szeretné-
nek, mint amilyen az egykori Eszenyi
Dénes által vezetett csapat volt, akik-
kel Kálló Kupát és bajnokságot is –
felnôtt és ifi csapat egyaránt – nyert
a kállósemjéni együttes. Ezzel ellen-
tétben most nincs ifi csapatuk. Akik
egy kicsit is jártasak a futball világá-
ban, azok tudják, hogy micsoda hát-
rány ez, hiszen ez az utánpótlás ne-
velésre jelenthet veszélyt.

Az egyesület anyagi helyzete
rendezett, kifizetetlen számlái nin-
csenek, annak ellenére, hogy az
utóbbi idôben úgy az önkormány-
zati támogatás, mint a külsô szpon-
zorok száma lecsökkent. A régi tá-
mogatók közül egyedül a Dinkó
Pálné tulajdonát képezô Zöldfa Ét-
terem maradt meg, akinek itt sze-
retnék megköszönni a záró vacso-
rát, és csak bizakodni tudnak, hogy
a szezon végéig kitart a támogatás,
és megismétlik a vacsorát immár a
bajnokcsapattal.

A TAO rendszerbôl pályázat út-
ján ugyan tudják finanszírozni a
csapat eszközellátottságát (mez;
cipô; háló…stb), de számos más
egyéb dologra van szükség (neve-
zési díj; játékvezetôi díjak; utazási
költség... stb.) amelyre szponzorok,
támogatók felajánlásait várják.

Október 8-án (szerdán) újra jó-
kedvû fiatalok töltötték meg a
Közbiztonsági Központ elôadó-
termét, ugyanis ekkor tartottuk az
évadnyitó táncházunkat.

Már harmadik éve, hogy kétheten-
te összegyûlik ez a remek kis társa-
ság, hogy a népi kultúránk egyik
legszebb ágát, a néptáncot mûvelje.

Megkezdôdött a 3. táncházi évad….
Nagyon büszkék vagyunk a mögöt-
tünk hagyott 2 évre, mert ennyi ide-
ig életben tartani bármit is úgy, hogy
ne csökkenjen az érdeklôdés a prog-
ram – vagy inkább nevezzük kíná-
latnak – iránt, nem kis eredmény!
Sôt! Büszkék vagyunk arra, hogy ha
nem is sokkal, de a létszámunk nôtt,
azaz új arcok jelentek meg a tánc-
házban, s nagyon bízunk benne,
hogy évadzáró táncházi rendezvé-

nyünkre még töb-
ben leszünk! Vár-
juk és bátorítjuk
mindazokat akik
szeretik a magyar
népdalokat és a
néptáncot, s azo-
kat is, akik eddig
még nem táncol-
tak, de szeretnék
azt megpróbálni

A falunapon
egy flashmobbbal
leptük meg a kö-
zönséget.

A „Flashmob” avagy villámcsô-
dület azt jelenti, hogy a felhangzó
zenére spontán benyomást keltve,
elkezdenek táncolni az emberek,
majd a végén, mindenki arra megy
amerrôl jött. Igaz, nagyon sok gya-
korlást igényel, hogy természetes
benyomást keltsen az egész, de sze-
rintem nekünk nagyon jól sikerült
megoldani ezt a spontaneitást.

A táncházi közönség nevében itt
szeretnénk megköszönni Somos
Zoltánnak, hogy az Önkormányzat-
tól, a bizottsági munkájáért járó tisz-
teletdíját a táncház javára ajánlotta
fel – immáron 3. éve! – lehetôvé téve
ezzel maroknyi ember szórakozását.
Bízunk benne, hogy az elôttünk álló
években találkozunk még hasonló
szellemiségû képviselôkkel, bizott-
sági tagokkal, akik támogatnak ha-
sonló kezdeményezéseket, legyen
az kulturális, sport, vagy bármi más
pozitív dolog, amely a település ja-
vát szolgálja.

– psza –A Flashmob egyik pillananat
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Önkormányzatunk ebben az év-
ben már 2. alkalommal csatlako-
zott az „Itthon vagy – Magyar-
ország szeretlek!” országos
programsorozathoz, amelynek
keretében szeptember 27-én
(szombaton) Kállósemjénben
szüreti felvonulást és batyus bált
szerveztünk.

Szombaton, délután 1 órakor, a
régi piactéren sorakoztak fel a
szebbnél-szebben feldíszített foga-

tok, majd a zsûri értékelése után han-
gos zeneszó mellett indultak útnak,
hogy bejárják a település utcáit. A
felvonulásban hintóval vett részt Páll
István; Miron Ferenc; Erdei József
és Szekfû Zoltán, stráfkocsival pe-
dig Egri József. A menetet lóháton
Nyeste Tibor; Kapitány József; Bokri
Dániel, Kékesi Bence és Lipkovics
Tamás – akit a zsûri a „Legfiatalabb
lovas” díjjal jutalmazott – vezette. A

Szüreti felvonulással és batyus bállal
ünnepeltük Szent Mihály napját

zsûrinek igen kemény fej-
törést okozott a fogatok
értékelése, s a végén nem
is tudtak dûlôre jutni, hi-
szen minden fogatnak
meg volt a maga egyedi-
sége, ötletessége, szépsé-
ge. Mindezt figyelembe
véve 5 különdíj került ki-
osztásra.

Este 6 órától a Közbiz-
tonsági Központban Tóth
Janika zenélt a táncolni

vágyóknak, majd a De-
fekt Duó szórakoztatta a
vendégeket. A Markos
Zoltán és Rácz Mihály
alkotta duó alaposan
megmozgatta a rekesziz-
mokat, szem nem maradt
szárazon a poénjaik hal-

Szekfû Zoltán fogatába 4 gyünyörû
lovat fogtak

Egri József stráfkocsival vett részt a
felvonuláson

Erdei József 5-ös fogatot hajtott a
menet elején

Lovas legények a menet elején

latán. Este fél 9-kor a régi pi-
actéren meggyújtottuk a mág-
lyát, amelynek leégését kör-
tánccal és hangos énekszóval
kísértük végig. Ezt követôen
tombolasorsolással és éjszaká-
ba nyúló mulatozással zártuk
az estét.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szüreti felvonulás
résztvevôinek, hogy felejthe-
tetlen hangulatot varázsoltak a
település utcáira. Nagy örö-
münkre szolgált az is, hogy

szinte minden korosztály képvi-
seltette magát a rendezvényen,
és fantasztikus hangulatot te-
remtettek a bálteremben.

Reméljük, hogy jövôre még
többen csatlakoznak hozzánk,
hogy együtt ünnepeljük majd
Szent Mihály Napját.

– psza –

Miron Ferenc fogatán
a Nyírségi Lavila

biztosította
a jó hangulatot

Páll István már második alkalommal
vesz részt  a felvonulásban
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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 rovata a

Gólya hozta „fényképalbuma”, amely ezen
túl is meg fog jelenni, de szeretném, ha Önök
küldenék el (vagy juttatnák el hozzám) a gyer-
mekrôl készített képet. Amennyiben erre nincs
módja és lehetôsége, de szeretné, hogy gyer-
mekérôl fénykép jelenjen meg az újságban
úgy jelezze felém a következô elérhetôsége-
ken: pappne.angela@ kallosemjen.hu, vagy a
06-30/4622-469-es telefonszámon. Ebben az
esetben természetesen lefényképezem a babát.

Cseke József
Kosztonyák Jánosné

(Horváth Erzsébet)
Gyurecska Sándor
Szilvási Istvánné (Kozma Ilona)
Polyák Pál
Parti Jánosné (Páll Irén)

Id. Fekete Gábor
Lipták Györgyné

(Zámbor Ilona)
Sándor Istvánné

(Czimbalinecz Anna)
Darai Sándorné

(Takács Erzsébet)

Farkas Renáta – Martocsány Attila
Gáll Szabina – Bojti István
Gyôri Andrea – Graur Péter

Bodán Melinda – Csákányos Róbert
Szántai Enikô – Lipcsei János

Terdik Krisztina – Lengyel Miklós
Papp Kinga – Papp Krisztián
Páll Kinga – Blazsán Péter

Graholy Mariann – Svéda Róbert
Papp Zsuzsanna – Domokos András

Belicza Borka

Bencsik
Péter Ádám

Kóth
Ákos András

Csonka Viktória

Erdei
Zoltán Mihály

Nagy Eszter

Páll Erzsébet

Berki Adrián, Sebôk Zsófia Alexandra,
Tóth Gábor, Gacsályi László, Spisák
Attila

Szabó
Sándor Bence

Petromán Jánosné  köszöntésén
Dr. Boiskó Sándor háziorvos is

jelen volt

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

– Pázmány Péter –

Az év során Belicza László pol-
gármester Tündik Sándorné Nagy
Julianna, Nagy Józsefné Varga Er-

Szépkorúakat köszöntöttünk!

Kovács Andrásné

zsébet, Kovács Andrásné Rácz Juli-
anna részére 90. születésnapjuk al-
kalmából és Petromán Jánosné Or-

pot virágcsokor kíséretében és kí-
vánt jó egészséget, további békés,
boldog éveket.

bán Anna 100. születésnapja alkal-
mából, az idôsek iránti tisztelet és
hála jeléül adta át Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr által aláírt emlékla-

Nagy Józsefné
Tündik Sándorné

E szép, kerek évfordulót ünnep-
lôket ajándékcsomaggal köszöntöt-
te  Pisákné Páll Ilona címzetes fô-
jegyzô és  Fodor Sándorné anya-
könyvvezetô  is.

Kívánunk minden szép kort elért
lakosunknak további egészségben
eltöltött békés, boldog éveket!

Fodor Sándorné
anyakönyvvezetô


