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Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála,
de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják
a fák, s napról napra egyre több jelét vesszük észre az éledô természetnek. Visszavonhatatlanul közeledik a tavasz, és vele együtt a Húsvét is.
Készülôdünk az ünnepre. Készülôdünk, de ez az ünnep úgy érzem
már nem a régi. Nem az, amelyik
gyermekkoromból visszaköszön.
Gyermekként alig vártam, hogy
Húsvét legyen. Nem érettem még
akkor az igazi lényegét, csak szerettem azt a sürgés-forgást, készülôdést, ami
ezzel az ünneppel együtt járt.
Emlékszem,
ahogy húsvétvasárnap együtt
mentünk
a
templomba,
majd
arra,
ahogy
elfogyasztottuk a
megszentelt
ételt. Húsvéthétfôn pedig számba vettük a család nôtagjait, lányokat, ismerôsöket. Ezek a napok
a családról, az összetartozásról, rokonlátogatásról szóltak.
Sajnos ma már nem ez a „trendi”.
Az emberek nem akarnak együtt ünnepelni, nem akarnak találkozni
másokkal. Kirándulásokat szerveznek és kikapcsolják telefonjaikat,
hogy ne legyenek elérhetôk. Észre
sem vesszük, de lassan elszigetelôdünk egymástól és elfelejtjük a
„húsvéti nyitott kapukat”. Csende-

sen eltûnnek régi szép szokásaink,
s ezzel elveszítünk valami szépet,
valami értékeset.
Szeretném, újra átélni azt az érzést, amely gyermekkoromból megmaradt. Szeretném, ha visszahoznánk régi szép szokásainkat, újra

megtanulnánk ünnepelni, örömöt,
vidámságot varázsolni életünkbe,
hiszen rajtunk is múlik, hogy hogyan élünk, teremtünk-e saját magunknak méltó, tartalmas életet.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk Kállósemjén valamennyi lakosának áldott és békés Húsvéti Ünnepeket!
Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselô-testülete

Babits Mihály

Húsvét elôtt
... egy percre állítsd meg utad,
Fékezd tekinteted, mely messze távolba
kutat,
Lassítsd le lépteid, és tárd ki kebledet,
És ölelj meg mindenkit, ki biztosan szeret,
Majd lépj tovább egy aprót, csupán egy
rövidet,
S zárd szívedbe akkor minden ellenségedet.
Lehetsz te akár bûnös vagy bûntelen,
Rád is kisugárzik az isteni kegyelem,
Mert egykor egy férfi - a nevét ismered -,
Ezredévek elôtt éretted szenvedett.
Felvitte keresztjét a hosszú Golgotán,
Könnyes szemekkel a világ hajnalán.
Megmászta mint Sziszüphosz a maga hegyét,
Míg a száraz fa feltörte kérges tenyerét,
A hátán csíkokban az ostornak nyoma,
Jelezve, hogy az ember olykor mily ostoba.
A fejébe nyomtak tövisbôl koronát,
S szögekkel verték át reszketeg corpusát.
Csak a tekintete maradt tiszta és gondtalan,
Mert tudta, a rá kimért sorsnak itt és
most vége van.
Megtette azt, amit tenni csak lehetett,
Szívébôl ezer helyt gyúlt lángra szeretet,
Mint megannyi pásztortûz mélysötét éjszakán,
Apró fények égnek mindenhol nyomdokán.
Most rajtunk a sor, hogy kövessük lépteit,
Csökkentsük a világ felsebzett kínjait.
Mert bizony van dolgunk millió s számtalan,
Míg felénk nyújtja kezét ezernyi hontalan,
Míg az utcákon éhezik anya és gyermeke,
S míg felsebzi a földet az önzés fegyvere.
Boldogtalan ember, egy percre állítsd meg
utad,
Ne legyen benned többé már indulat.
Tárd ki kebledet, és lassítsd lépteid,
Gyarapítsd már te is a szeretet híveit.
Húsvét elôtt hallgasd, mert itt az üzenet:
Szeresd felebarátodat,
s majd a világ is szeret.
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Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának 24./2012.(III.6.) Határozata

P Á L Y Á Z AT I F E L H Í V Á S
1.) Pályázatot hirdetô szerv neve:
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete
4324.Kállósemjén, Kossuth út 112. Tel/fax: 42-255-423, 42-255-356.
2.) Felhatalmazást adó jogszabály: 1992.évi XXXIII.tv Kjt.
3.) Meghirdetett munkahely, beosztás megjelölése:
Kállay Miklós Általános Iskola
Igazgatói (magasabb vezetô) munkakör
4324.Kállósemjén, Kölcsey utca 2.
4.) A megbízás idôtartama : határozott idô - 5 év
Kezdô napja: 2012. augusztus 1.
Megszûnésének napja: 2017.július 31.
5.) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok:
– A jogszabályokban, ( különösen a Közoktatási törvény 54 §-ában meghatározott feladatok ellátása), az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában
meghatározott iskolaigazgatói feladatok ellátása.
6.) Pályázati feltételek:
– felsôfokú iskolai végzettség, - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 17
§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság
– büntetlen elôélet, cselekvôképesség
– pedagógus szakvizsga, a közoktatásról szóló törvény 18 §-ában foglaltak szerint
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
7.) Egyéb kikötés: az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, vagy a
megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történô, határozatlan idôre
szóló alkalmazás.
8.) Juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtási rendeletének rendelkezései az irányadók.
9) A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– vezetôi gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetôi tapasztalat,
10.) Elvárt kompetenciák:
– Jó szintû - vezetési-szervezési készség együttmûködési és kommunikációs
készség, problémamegoldó képesség,
– Jó szintû a szakmai munka terén igényes, precíz, pontos munkavégzés,
11.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülô
fejlesztési elképzelések,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata ( alkalmazás esetén eredeti
oklevél bemutatása,
– erkölcsi bizonyítvány,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt
vevôk teljes körûen megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, -vele szemben a Kjt. 41 §. (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn, - a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történô tárgyalásáról.
12.) A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthetô be.
13.) A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 23.
14.) A pályázat benyújtásának helye, módja :
– személyesen: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Kállósemjén, Kossuth út 112.
– postai küldeményként: Kállósemjén Nagyközség Polgármestere
4324.Kállósemjén, Kossuth út 112.
– A pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton zárt borítékban kell benyújtani 1 fûzött és 1 be nem fûzött példányban, valamint elektronikus adathordozón.
15.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag törvényben elôírt
véleményezési határidejét követôen a pályázatokat az önkormányzat Oktatási
és Kulturális Bizottsága is véleményezi, a pályázókat meghallgatja. Ezután a
képviselô- testület a következô ülésén a személyes meghallgatását követôen
bírálja el a pályázatokat és hozza meg döntését. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának legvégsôbb határideje: 2012. július 26.
A KÖZIGÁLLÁS (www.kozigallas.gov.hu)publikálási idôpontja: 2012. március 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kallosemjen.hu, - 2012.március 12.
– Oktatási és Kulturális Közlöny
Belicza László
Pisákné Páll Ilona
polgármester
címzetes fôjegyzô
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A Védônôi Szolgálat munkájáról
A Védônôi Szolgálat visszaköltözött a felújított Egészségügyi Centrumba, a Kölcsey u. 2. szám alá. Az
átköltözés 2011. decemberben történt. Szép, tiszta környezetben fogadjuk a várandós kismamákat és a
kisgyermekes családokat.

A családgondozás során a várandós anyákat, a 0–6 éves korúakat,
valamint a 6–18 éves otthon gondozottakat segítjük.
Munkánkat a tanácsadóban, a családok otthonában, óvodában, iskolában végezzük. A védônôi munka lényege a megelôzô tevékenység, mely
a tanácsadások, és a látogatások alkalmával valósul meg. Igyekszünk
kellô idôt, értô figyelmet és ôszinte
légkört biztosítani gondozottainknak.
A tanácsadások idôpontjai nem
változtak. Hetente 2 alkalommal védônôi várandós tanácsadást tartunk.
Hetente kétszer csecsemô és kisgyermek tanácsadás van a háziorvosok
részvételével. Havonta egyszer
MSZSZ tanácsadást tartunk gyermekorvos részvételével, 4 hetente szülésznôgyógyász szakorvos rendel.
A védôoltások lebonyolítása folyamatos. Az új védôoltásokra fokozatosan térünk át.
Az óvodában és az iskolában tisztasági vizsgálatokat is végzünk.
Tetvesség észlelésekor a szülôkkel közösen a mielôbbi megszüntetésére törekszünk.
Heteyné Pálfalvi Mária és
Palcsákné Gyene Ágnes védônôk
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Fejlesztési igények és elképzelések
kontra szûkös költségvetés 2012-re
A képviselô-testület 2012. március 6-án tartott ülésén elfogadta önkormányzatunk költségvetését 563.002.000 Ft bevételi, és 659.240.000 Ft
kiadási oldalon szereplô végszámokkal.
A tervezett hiány 96.238.000 Ft,
melybôl a mûködési hiány
58.042.000 Ft. Önkormányzatunk
biztonságos és takarékos mûködésének fenntartásához intézkedési
feladatokat határoztunk meg. Ennek
egyik eleme az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására kiírt pályázat,
amely az idei évben várható utoljára. Kínálkozó lehetôség lehetne még
a helyi adók mértékének a növelése, figyelembe véve azonban a jelenlegi gazdasági helyzetet, a képviselô-testület úgy döntött, nem nehezíti tovább a lakosság helyzetét,
így a helyi adók összege a tavalyi
szinten maradt.
2012-ben életünk szinte minden
területére kiterjedô jogszabályi változások lépnek, illetve léptek hatályba. Új alapra szervezôdik az intézményeink mûködése, valamint
mindazon feladatok, amelyet önkormányzatunk lát el. A közigazgatás
átszervezését követôen továbbra is
mûködik majd hivatal községünkben, önállóságunk megmarad, bár a
dolgozók létszáma várhatóan jelentôsen csökkenni fog.

Közmunka helyett
Startmunka
A közfoglalkoztatásban is jelentôs változások következtek be. A
rövid idôtartamú közfoglalkoztatást
megszüntették, helyette a Startmunka mintaprogramok keretében van
lehetôség a munkanélküli aktív korúak foglalkoztatására. Önkormányzatunk 4 programra pályázott, me-

lyek megvalósítására összesen
60.459.000 Ft állami támogatást kaptunk. (A programok bemutatásával
részletesen a „Startmunka programok Kállósemjénben” címû cikkünk
foglalkozik-a szerkesztô)

Fejlesztési kilátások
A jelenleg érvényes pályázható
Operatív Programok-melyekbôl minél szélesebb körben és összegben
próbálunk forrásokat igényelni- a
2007-2013 közötti idôszakra vonatkoznak, így idén még várhatóan számos lehetôségünk lesz arra, hogy a
felmerülô helyi igények kielégítése
érdekében pályázhassunk. Az idén
elsôként benyújtott pályázatunk a
Kastélykerti volt technika terem és
a volt óvoda Kastély felé esô részének felújítását célozza. A tervek szerint a jelenleg Kossuth úton mûködô Gondozási Központ kapna helyet a felújított épületrészben.
Amennyiben a pályázat nyer, a teljes épületegyüttes felújításra kerülhet, a sportöltözô felôli rész átépítésére ugyanis tavaly nyertünk több
mint 14 millió Ft-os állami támogatást. A sportlétesítmény felújítási
munkálatai a tél folyamán elkezdôdtek, a kivitelezés befejezése nyár elejére várható.
Hosszas pályázati és elhúzódó bírálati szakaszt követôen a helyi általános iskola 5 millió Ft összegû
uniós támogatást nyert a fenntartható életmódot népszerûsítô elôadások
és ahhoz kapcsolódó versenyek
megrendezésére. Az tervezett elôadások egy élhetôbb, „zöldebb”

jövô adoptálásának alapvetô ismereteit kívánják a tanulóknak átadni.
Aktuálisan jelentkezô igény a helyi könyvtár számítástechnikai berendezéseinek cseréje is. Sikerült
olyan pályázati lehetôséget megragadnunk, mely pozitív elbírálás esetén önerô biztosítása nélkül 10 millió Ft-os keretet biztosít informatikai
fejlesztésre. Döntés a nyár folyamán
várható.
Sokat emlegetett, de továbbra is
kiemelt jelentôségû és megoldásra
váró problémánk a szennyvíztisztító-telep kapacitás bôvítése, valamint
az új óvoda építésének kérdése. A
szennyvíz-probléma orvoslására
hamarosan elkészül a benyújtható
pályázati anyag, a jelenleg érvényes
óvoda-felújításra kiírt pályázati lehetôséget azonban nem tudjuk megragadni, mivel a beadás feltétele lenne a csoportok számának növelése
is. Sajnos településünkön éppen a
csoportok létszámának csökkentése
indokolt az óvodáskorú gyermekek
számának folyamatos csökkenése
miatt, így ebben a tekintetben más
lehetôség után kell néznünk.

Költöznek az
orvosi rendelôk!
Bár az egészségház átadása már
tavaly ôsszel megtörtént, és a védônôi szolgálat már hónapok óta a felújított tanácsadóban mûködik, a háziorvosi és fogorvosi szakrendelés
csak április elejétôl történik majd az
új helyén! A költözést követôen elmondhatjuk, hogy egy szépen felújított és akadálymentesített, 21. századi igényeket is kielégítô komplexumban vehetünk igénybe valamennyi településünkön mûködô
egészségügyi szolgáltatást!
Belicza László
polgármester
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Kállósemjén Nagyközség 2012. évi kulturális programja
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
Sokszor hallottuk már azt a kritikát, hogy az itt élô emberek nem
tudnak a községben zajló eseményekrôl. Ezt a problémát próbáltuk
megoldani, amikor elkészítettük a
település 2012. évi programjainak

„naptárát”. Bár a „naptárt” figyelve
hiányosságokat vélnek felfedezni
(egynémely eseménynél hiányoznak
a dátumok), ennek oka csak az lehet,
hogy az idôpont pontos meghatározását más, egyéb tényezôk is befolyásolhatják. Az itt közzétett programtáblázat azonban ad némi támpontot

arról, hogy melyik hónapban milyen
esemény, rendezvény várható.
Kérjük Önöket, hogy figyeljék a
településen elhelyezett hirdetôtáblákat, valamint a község honlapját
(www.kallosemjen.hu) mert ott naprakész információkkal igyekszünk
szolgálni a lakosság részére.

Nem kell Nyíregyházára menni…
..ha háztartási vagy bármilyen más
kisgépet szeretnénk kölcsönözni,
mert ezt már a községünkben is
megtehetjük. Gáll István Batthyány
utcai lakos ugyanis kölcsönzôt nyitott, ezzel bôvítve a településen a
szolgáltatások körét.

A kölcsönzési lehetôségek széles
skálájával várja az ügyfeleket.
Kínálatában megtalálhatók a
barkács- és mezôgazdasági- valamint az építôipari kisgépek. De ha
háztartási gépre, szabadidôs és
sporteszközre, vagy számítástechni-

kai berendezésre van szükségük,
akkor is nyugodtan felkereshetik az
üzletet.
Bízunk benne, hogy az új szolgáltatás sokáig fogja az itt élô emberek
kényelmét szolgálni.
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Szociális rendelet módosulása
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a képviselô-testület a március 6-ai ülésén elfogadta a szociális ellátásokról szóló rendeletét.
A rendeletben szabályozásra került, hogy már nem csak az aktív
korúak ellátását igénylôk, hanem a
lakásfenntartási támogatást igénylô
személyek esetében is vizsgálni kell
a lakókörnyezet rendezettségét.
Ennek következtében a következô feltételeket vizsgáljuk:
a) A lakás állaga nem veszélyeztetheti az emberi életet és testi épséget
b) Az ingatlan udvarán valamint

a lakásban legalább egy-egy szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerû használata
c) A lakáshoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel
az esetlegesen ott található szemét
és lom eltávolítására
d) Az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerû használata, mûvelése
e) Az ingatlan elôtt járda (ennek
hiányában egy méter széles területsáv), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedô teljes területének, legfeljebb az épület 20 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése

f) Az ingatlan valamint a hozzá
tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevôktôl való mentesítése.
g) Az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása
h) A lakás rendeltetésszerû használata: a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, a vizes helyiség és
illemhely rendeltetésszerû használata, rendszeres takarítása, fertôtlenítése.
Amennyiben hiányosságot találnak, felszólítják a hiányosság pótlására 5 napos határidôvel. Amennyiben nem teljesíti a hiánypótlást, a
kérelem elutasításra kerül.

Startmunka programok Kállósemjénben
2012. évben új program a STARTMUNKA mintaprogram, ahol hét terület közül lehetett választani: mezôgazdasági munka - növénytermesztés, állattenyésztés -, mezôgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetô rendszerek kialakítása, karbantartása, patakmedrek rendbetétele, illegális hulladéklerakóhelyek
megszüntetése, biomasszakazán-telepítési program helyhatóságok és
önkormányzati intézmények részére, valamint állami és önkormányzati közutak rendbetétele.
A programok szigorúak, megvalósulásukat a rendôrség és a Belügyminisztérium is folyamatosan ellenôrizni fogja, a pályázatban leírt feladatokat kötelezôen el kell végezni.
Önkormányzatunk 4 programra
pályázott: mezôgazdasági program,
mezôgazdasági földutak rendbetétele, téli startmunka, és belvízelvezetô rendszerek rendbetételére összesen 92 fô foglalkoztatására.
A téli startmunka keretében 22 fô
2 hónapos alkalmazásával az önkormányzati fasorok rendbetételére, fakitermelésre pályáztunk. A program
február 6-tól április 5-ig tart. A pályázati összeg tartalmazza a 22 fô bér
és járulékait 100%-ban, valamint
732.680 Ft közvetlen költséget ( foglalkozás egészségügyi vizsgálat,
motoros fûrészek, védôbakancsok).
Összesen így erre a programra
4.593.496 Ft támogatást kapunk.
A mezôgazdasági program kere-

tében 20 fô 10 hónapos alkalmazásával a Kurja dûlôben 2 ha területen
zöldség termesztést fogunk végezni. A program március 1-tôl december 31-ig tart. A résztvevôk kötelezôen képzésen vesznek rész, mely
végén segéd-mezôgazdász végzettséget kapnak. A pályázati összeg
tartalmazza a 20 fô bér és járulékait
100%-ban, valamint 3.104.513 Ft
közvetlen költséget (vetômagok,
növényvédô szerek, mû- és szerves
trágya, szántás tárcsázás költsége,
fóliasátor kialakításának költsége,
kis értékû eszközök beszerzése).
Összesen erre a programra
16.520.213 Ft támogatást kapunk.
A mezôgazdasági földutak rendbetétele programban március 1-tôl
szeptember 30-ig 20 fô kerül foglalkoztatásra.
A program során megvalósítandó
feladatok:
– mezôgazdasági földutak kátyuzása, árkok helyreállítása, ásása és
takarítása
– útpadka tereprendezés, árok
helyreállítása, takarítás és ásása
A pályázati összeg tartalmazza a
20 fô bér és járulékait 100%-ban,
valamint 3.537.767 Ft értékben közvetlen költségeket ( munka és védôeszközök, kis értékû eszközök beszerzése, betonátereszek költsége,
munkagép bérlés költsége). Összesen erre a programra 15.267.765 Ft
támogatást kapunk.
A belvízelvezetô árkok program

keretében március 1-tôl szeptember
30-ig 30 fô foglalkoztatására nyertünk támogatást.
A program keretében a meglévô
csapadékvíz elvezetô csatornák
rendbetételét, felújítását, valamint a
még hiányzó csatornák kiépítését
tervezzük megvalósítani.
A burkolt (három oldali) csapadékvíz elvezetô árkok létesítéséhez
egy betonelem gyártó gép beszerzését tervezzük, mellyel 40x40-es
betonelemeket akarunk gyártani.
A támogatási összeg tartalmazza a
30 fô bér és járulékait 100%-ban, valamint 5.840.987 Ft közvetlen költséget ( orvosi vizsgálat, munka és védôeszközök, kisértékû eszközök költsége, betonelemgyártó gép és egy
nagy teljesítményû betonkeverô gép
beszerzése, sóder, cement költség).
Összesen erre a programra
24.077.940 Ft támogatást kapunk.
2012-ben így a STARTMUNKA
programokra összesen 60.459.414
Ft állami támogatást kapunk.
Településünk vezetése mindent
megtesz a helyi munkanélküliség
mérséklése és a lakosság anyagi kiszolgáltatottságának csökkentése
érdekében. Jelenleg-rövid távonsajnos csak az idényjellegû start- és
közmunka programok által nyújtott
foglalkoztatás nyújthat segítséget az
érintett családoknak. Bízunk azonban abban, hogy hamarosan elôrelépés történhet a hosszú távon történô, tartós foglalkoztatás ügyében is!
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Aktív korúak ellátásának felülvizsgálata
Ezúton értesítjük az aktív korúak ellátásában ( foglalkoztatást helyettesítô támogatás és rendszeres szociális segély) részesülô személyeket, hogy
az ellátás folyósításának felülvizsgálatát elkezdtük. Ennek következtében azon személyek akiknek kötelezô az ellátását felülvizsgálni, kapnak
egy végzést melyben egy idôpont szerepel amikor a Polgármesteri Hivatal 3.sz. irodájában meg kell jelenniük a felülvizsgálat végett.
Kötelezô a következô iratokat
magával hozniuk:
– személyi igazolvány
– lakcím igazolvány
– TAJ kártya
– Adókártya
– Tartósan beteg, fogyatékos családtag esetén az errôl szóló igazolás
– Középiskolás gyermek iskolalátogatási bizonyítványa
– Családban élôk jövedelemigazolása: családi pótlék szelvény,
nyugdíj szelvény, munkáltatói igazolás stb.
– A családban lévô ôstermelôi igazolvány, és a benne szereplô összegrôl az igazolás
– Földalapú támogatásról az igazolás
– Igazolás arról, hogy 2011. évben legalább 30 nap munkaviszonnyal rendelkezik: ez lehet munkaviszony, közfoglalkoztatási munkaviszony, önkéntes munka, vagy
amennyiben munkaviszonya nincs
akkor 2011-évben a Munkaügyi
Központ által szervezett legalább 6
hónapos képzésben részt vett.
A felülvizsgálatnak része a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata is. Ennek keretében a következôket fogjuk vizsgálni:
a) A lakás állaga nem veszélyeztetheti az emberi életet és testi épséget
b) Az ingatlan udvarán valamint
a lakásban legalább egy-egy szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerû használata
c) A lakáshoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel
az esetlegesen ott található szemét
és lom eltávolítására
d) Az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerû használata, mûvelése

e) Az ingatlan elôtt járda (ennek
hiányában egy méter széles területsáv), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedô teljes területének, legfeljebb az épület 20 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése

f) Az ingatlan valamint a hozzá
tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevôktôl való mentesítése.
g) Az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása
h) A lakás rendeltetésszerû használata: a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerû használata,
rendszeres takarítása, fertôtlenítése.
Amennyiben hiányosságot találnak, felszólítják a hiányosság pótlására 5 napos határidôvel. Amennyiben nem teljesíti a hiánypótlást, az
ellátás folyósítása megszüntetésre
kerül.

Tavaszi nagytakarítás-lomtalanítás
Felhívom a Tisztelt kállósemjéni lakosok figyelmét, hogy a téli havasfagyos idôjárás elmúltával saját portájukat és annak környékét (kiskertet, kerítést, árkokat, csatornákat) a tavaszi nagytakarítás keretében
gyomtalanítani, csinosítani, lomtalanítani, rendezni szíveskedjenek! A
munkálatok elvégzéséhez segítséget nyújt a lomtalanítás is, mely az
idei évben az alábbiak szerint zajlik:
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot,
hogy Kállósemjén Nagyközségben
a

TAVASZI LOMTALANÍTÁST
az
Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
2012. április 18-án (szerdán) és 19-én (csütörtökön)
a kommunális szemét elszállításával
megegyezô napokon végzi.
Az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy a
jármû és gyalogos forgalmat ne akadályozza és a begyûjtô szállítóeszköz által jól megközelíthetô legyen, továbbá ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének elôidézésével!
A lomok közé tilos veszélyes hulladékot kirakni!
Veszélyes hulladéknak minôsül: akkumulátor, szárazelem, festékes
göngyölegek, növényvédô szerek és azok csomagolása, használt
hûtôberendezések, veszélyes összetevôjû tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj,
fénycsô, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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Változik a súlyos mozgáskorlátozott személyek
gépjármûadó mentessége!
A gépjármûadókról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja
alapján a súlyos mozgáskorlátozott
személy, a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú, a cselekvôképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló
súlyos mozgáskorlátozott személyt
rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élô szülô ideértve a
nevelô-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülôt is egy darab, 100 kW
teljesítményt el nem érô, nem
személytaxiként üzemelô személygépkocsija után legfeljebb 13000
forint erejéig illeti meg a mentesség.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl
szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§
a)pontja határozza meg a súlyos
mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy:
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 23.§ (1) bekezdés e) pontja
alapján mozgásszervi fogyatékosnak minôsülô súlyosan fogyatékos
személy,
– a 18. életévét be nem töltött, a
magasabb összegû családi pótlékra
jogosító betegségekrôl és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.)
ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott
mozgásszervi fogyatékosságban
szenvedô személy,
– a BNO kód XIII. fôcsoportjába
(M00-M99) tartozó vezetô diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással
rendelkezô személy.
Az R. 14.§ (4) bekezdése szerint
a korábban hatályos (164/
1995.(XII.27.) Korm. Rendelet 2. és
3. számú melléklete szerinti orvosi
szakvélemény a hatályossági idején
belül, de legkésôbb 2012. június 30áig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl szóló kormányrendelet alapján
megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és
kedvezmények igazolására.

Ebbôl következôen tehát a súlyos
mozgáskorlátozott személyre tekintett 2012. évben a korábbiakban
„hétpontos” I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjármûadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésôbb
2012. június 30. napjáig áll fenn.
Ezt követô határnaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezô igazolja a
fent részletezettek szerinti súlyos
mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok
az alábbiak lehetnek:
– mozgásszervi fogyatékosságot igazoló fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar
Államkincstár) határozat másolata;
VAGY
– 18 életév alatti gyermek esetén
az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet
3. számú melléklet szerinti IGAZO-

LÁS tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermekrôl MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN;
VAGY
– a szakértôi szerv által kiadott
legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezetô diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás. A szakértôi szerv a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal, jogelôdje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi
Intézet.
Kérem az érintetteket, hogy mentességi igényüket és az ahhoz kapcsolódó igazolásokat a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájába mielôbb benyújtani szíveskedjenek!
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményei
A közlekedési támogatásra vonatkozó jogi szabályokról a 102/2011.
(VI. 29.) számú Kormányrendelet
rendelkezik. A szabályozás az elôzô évihez képest megváltozott.
A közlekedési kedvezmények fajtái:
a) közlekedési támogatás
b) személygépkocsi szerzési támogatás
c) személygépkocsi átalakítási támogatás
A közlekedési támogatás kérelemre induló eljárás. A kérelmet 2012.
április 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Ezen határidô
elmulasztása jogvesztô! A kérelemhez mellékelni kell a családban élôk
jövedelmének igazolásait a 2011.
évre vonatkozóan, valamint a szakorvosi-háziorvosi igazolást a mozgáskorlátozottság tényérôl magyarul
és latinul is. Azon személyeknek,
akiknek nem ily módon van kiállítva az igazolás, háziorvosukhoz kell
fordulniuk.
Azoknak a súlyos mozgáskorlátozottaknak, akik a kiadott orvosi

igazolás szerint véglegesen súlyosan
mozgáskorlátozottnak lettek minôsítve, orvosi igazolást nem kell becsatolniuk.
E rendelet nem terjed ki azon súlyosan mozgáskorlátozott személyekre, akik életvitelszerûen ágyhoz
kötött fekvôbetegek, s szállításuk
csak mentô jármûvel biztosítható.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
A személygépkocsi szerzési és
átalakítása támogatás beadási határideje március 31. napja. A kérelmeket a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális ás
Gyámhivatalához (4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5.) kell beküldeni. A
nyomtatvány
letölthetô
a
www.szszbmkh.hu honlapjáról a tájékoztatóval együtt.
Kérem az érintetteket, hogy
amennyiben a kedvezményekkel
élni kívánnak, kérelmüket a fenti
határidôkön belül juttassák el az illetékes Hatóságoknak!
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A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Kállósemjéni Intézményegység szolgáltatásai
(Kállósemjén, Kossuth u. 106 sz.)
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Kállósemjéni Intézményegység vagy ahogy helyben nevezni szokás
„Gondozási Központ” dolgozói évek óta végeznek tevékenységet településünkön. A mai napig tapasztalható azonban, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokat csupán részben, vagy egyáltalán nem ismerik a helyben élôk. Az alábbiakban a Gondozási Központ által nyújtott tevékenységekrôl nyújtunk rövid összefoglaló tájékoztatást.
Az intézmény Kállósemjén közigazgatási területén alapszolgáltatásokat végez.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.

Tanyagondnoki
szolgáltatás
A tanyagondnoki szolgáltatás célja az apró falvak és a külterületi
vagy egyéb belterületi, valamint a
tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredô hátrányainak enyhítése, az alapvetô szükségletek kielégítését segítô szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni,
közösségi szintû szükségletek teljesítésének segítése.
Ellátási terület: Péterhalom, Forrástanya és Újfalurét külterületi lakott helyek.
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes szolgáltatás.

Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak
a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérôl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

2012. március 1-tôl a szociális étkeztetés térítési díja:
a.) Helyszínen fogyasztás és elvitel esetén: 205 Ft+áfa = 260 Ft/
adag
b.) Kiszállítással lakáson történô
étkeztetés esetén: 268 Ft +áfa
= 340 Ft/adag

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a
szolgáltatást igénybe vevô személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében
biztosítani kell az alapvetô gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az
önálló életvitel fenntartásában, az
ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való
közremûködést, a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelôzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
A házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás.

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetô okok
megelôzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megôrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Jelzôrendszeres
házi segítségnyújtás
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élô,
egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segély-

hívó készülék megfelelô használatára képes idôskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott
ellátás.
Településünkön 14 db jelzôkészülék van kihelyezve, az egyre nagyobb igény miatt jelenleg váró lista van életben.
A jelzô rendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás.

Nappali ellátás
A nappali ellátás elsôsorban a saját otthonukban élô, idôs koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére biztosít lehetôséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az elszigetelôdés, az elmagányosodás megelôzésére, valamint az alapvetô higiéniai szükségleteik kielégítésére.
A nappali ellátás térítésmentes
szolgáltatás.
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ helyi
intézményegysége 2012-ben bôvíteni kívánja az általa ellátottak körét. Kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy amennyiben tudomásuk van
olyan rászoruló idôs, beteg emberekrôl, nehéz helyzetben lévô családokról, egyedülálló személyekrôl,
akiknek életvitelén a fenti szolgáltatások igénybevétele sokat segíthetne, netán maguk szorulnak segítségre, forduljanak bizalommal a DélNyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ Kállósemjéni
Intézményegység munkatársaihoz.
Bízunk benne, hogy közös erôvel
sikerül minden segítséget igénylô
számára egy szebb jövôt teremtenünk, és élhetôbb közösséget alkotnunk!
Elérhetôség:
4324 Kállósemjén, Kossuth út 106.
Telefon: 42/255-490
Kóth Jánosné
vezetô
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Természeti értékeink –
Kállósemjéni Nagy Mohos
Községünk határában két Mohos van. Az úszólápjáról is híres Nagy
Mohos és tôle déli irányban 250 méterre a Kis Mohos. Az Aggteleki
Nemzeti Park területén Putnok térségében is van két ilyen nevû, szintén
lápos hely. ( - Tévedésbôl az ottani Keleméri Nagy Mohos légifelvétele
került a mi Mohosunkon található ismertetô táblára! ) Kedvelt kirándulóhelyünk története a távoli múltban kezdôdött.
A Nyírségi táj, benne a Mohos ôsével, a jégkor végén keletkezett.
10.000 évvel ezelôtt felmelegedés
kezdôdött. A fagy szorításából kiszabadult homokból a szél buckás
sivatagi tájat épített. A következô
csapadékos idôszakban a mélyedéseket víz töltötte ki, tavak jöttek létre. A Mohos legnagyobb kiterjedése
3000-4000 évvel ezelôtt volt. Ettôl
kezdve egyre erôteljesebb az ember
hatása, ami fôleg erdôirtásokban
mutatkozott meg. Az 1700-as évek
végéig a táj még természetesnek
mondható. A korabeli térkép szerint
homoki tölgyes koszorúzta a tavat.
Ezután kiirtották az erdôt. Területét
erôsen legeltették, ezért nem újulhatott fel mint korábban. Ráadásul száraz évtizedek következtek. Futóhomokos táj alakult ki. A homokbuckák mozgása 100 év alatt a tó alakját
is megváltoztatta.
A hajdan volt erdô talajának tápanyagtartalma a vízbe kerülve hínár
és más vízinövények elburjánzásához vezetett. A tó egyre jobban elmocsarasodott és az iszap felhalmozódása miatt nagy kiterjedésû úszólápok keletkeztek rajta.
Úszóláp a nádas vagy gyékényes
mélyebb, többnyire nyílt vízzel határos zónájában keletkezik. Itt a növények a laza, vastag alzatban nem
tudnak stabilan rögzülni, ezért felemelkednek. Iszapréteget is hoznak
a felszínre. Ezen újabb növényfajok
telepednek meg. Ezáltal gyökérzetükkel tovább erôsítik az úszó szigetet. Elhalt maradványaikkal évrôl
évre vastagítják a tôzegesedô talajt,
alkalmassá téve ritka lápi fajok számára. A kisebb lápdarabokat még
sodorhatja a szél (ez ma is megfigyelhetô), de elôbb utóbb összekapcsolódva többé-kevésbé egységes

Az 1800-as évek végétôl a Nyírség lecsapolása a Mohost is érzékenyen érintette. A csökkenô talajvízszint miatt az úszólápok nagy része
leült és a rajta elszaporodó rekettyefüzek gyökérzete az alzathoz rögzíegysége szônyeget alkotnak. Ezen tette. Így alakult ki a ma látható haa süppedôs, ringó felszínen kellô talmas bokorfüzes. A futóhomok
megállítására
az
1900-as
évek
elején
akácot és erdei
fenyôt telepítettek. A vízpartra
enyves
éger
került. Ezek
utódai azóta elszaporodtak.
Néhány öreg
éger matuzsálem még megtalálható az út
mentén, jelezve az ültetés
A kilátóról jól megfigyelhetô a zöldellô bokorfüzes és a parti nádas idején jellemzô
közti úszóláp. A tôzegpáfrányos rész smaragdzöldje már április vízborítást.
végén látszik.
Neves botanikusunk Boros
óvatossággal járni lehet, de veszé- Ádám 1926-ban járt itt. Mohosunk
lyes és rongálja a lápképzôdményt.

(Folytatás a következô oldalon)

Új falugazdász várja az ôstermelôket
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Dzsunyák Pál falugazdász nyugdíjba vonult, helyette,
Hornyák Gyulát nevezte ki az illetékes hatóság.
Falugazdászunk a Nagyközségi és
Iskolai Könyvtárban tart ügyfélfogadást, minden hétfôn 9 és 12 óra között.
Elérhetôsége: 06-30-337-4896
Aktuális teendôk:
– Folyamatosan zajlik az ôstermelôi igazolványok érvényesítése. Felhívjuk az ôstermelôk figyelmét,
hogy az elsô értékesítésig feltétlenül
érvényesítsék meg az igazolványo-

kat. Érvénytelen igazolvány esetén
a felvásárló adóelôleget von le az
árbevételbôl.
– Ugyancsak folyamatosan zajlik
a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése, amelynek feltételeirôl a
falugazdásztól kaphatnak tájékoztatást.
– Március végén április elején
megkezdôdik a földalapú támogatások igénylése. Felhívjuk az ôstermelôk figyelmét, hogy az ügyfélkapus
belépéshez szükséges azonosítót és
jelszót hozzák magukkal. Amennyiben nincs meg, újat kell kérni az
MVH-tól.
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(Folytatás az elôzô oldalról)
tudományos értékét munkája nyomán ismerte meg az ország. Azóta
több neves tudós követte.
A múlt század elején, észak felôl
közelítve még széles, homokos part
látszott. Ezen a részen nem volt iszap.
A Kállay család birtokában volt
1945-ig. Nyaralásra, strandolásra
használták. A vízinövények térhódítását rendszeres takarítással fékezték
meg. Ezután egyre jobban eliszaposodott és elborította a növényzet.
A Nagy Mohos védettségét 1954ben nyerte el. A Hortobágyi Nemzeti Park területéhez tartozik. Az
1970-es években még látszott a tündérrózsás nyílt víztükör, de a terjeszkedô nádas egyre jobban eltakarta.
A szárazabbá váló klíma miatt 1983tól rohamosan csökkent az éltetô talajvízkészlet. Mesterséges pótlás kezdôdött a közeli csatorna felduzzasztásával. Sajnos ez tápanyagot hozott
a szántóföldekrôl, ami nem kedvezô a lápi növényzetnek. A tápanyagok csökkentése és az élôhely fiatalítása céljából a bokorfüzest tarra vágták, faanyagát elégették és hamuját
is elhordták. A csapadékszegény
évek miatt a csatorna többször is kiszáradt. Ennek ellenére tovább nôtt
a tápanyagtartalom, mert a kiszikkadt
tôzegbe, a víz helyére, levegô került,
ami meggyorsította a lebontást. Emiatt sûrû csalános alakult ki a kefe-sûrûen felújuló rekettyefüzesben.
1993-tól 1997-ig a Mohos teljesen kiszáradt. A legmélyebb ponton
1996 nyarán, a tófenék alatt, 127
cm-re volt a talajvíz. A védett növények közül eltûnt a szívlevelû hídôr, a hengeres sás, a vidrafû, a tündérrózsa és a nádi boglárka. Végzetesen lecsökkent a csomorika és a
tôzegpáfrány állománya. Az úszóláp
megszûnt. A vízpótlásra más megoldást kerestek. 1992-ben 40 m mély
kutat fúrtak a vadászház közelében.
Elôször a mellette húzódó, Mohosba vezetô csatornába táplálták a vizet, de már az elsô 100 métereken
visszaszivárgott a talajvízbe. Ezután
csôvezetékkel próbálkoztak. Többször meg kellett hosszabbítani az
elôzô probléma miatt Végül a kifolyó 1997-ben a legmélyebb mederrész peremére került. Ezáltal legalább ez a közel 4 hektáros terület
kellô mélységû állandó vízborítást
kapott.
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A kiszáradás idején a nyílt víz
helyét gyékényes foglalta el. Ebbôl
alakult ki az új úszóláp. A kipusztult fajok nagy részét a környezô lápokban tengôdô egyedekbôl sikerült
mesterségesen felszaporítani és

A megújulásban a kút mellett sokat segített a legutóbbi csapadékos
idôszak. Hosszú idô után végre tartósan víz borítja a teljes fûzlápot. Az
égerláp területe is nôtt. Remélhetôen további ritka növények és állatok találnak otthonra.
Tavaly az önkormányzat, az erdôgazdaság és a közmunkások segítségével elkészült az
esôbeálló, a tûzrakó
hely és a kilátó.
Rendszeres kaszálás
biztosítja a rét fennmaradását. A láp
szépségébôl a parton
járva sok rejtve marad. Ezért érdemes
az esôbeállótól déli
irányban 200 méterKöszönet az E-on dolgozóinak, akik segítséget nyújtottak a re levô kilátóra felgólyafészek áthelyezésénél, ezzel elõsegítve egy gólyacsa- kapaszkodni. Ott
lád nyugodt fészkelését.
egy légifelvétel is
visszatelepíteni a Mohosra. Ismét segíti a tájékozódást. Ne felejtsük el,
van virágaival pompázó vidrafû, hogy védett területen járunk. Itt mintündérrózsa, nádi boglárka és den védett! Még a kidôlt korhadó facsomorika.
törzs is, mert sokféle élôlénynek tápA tôzegpáfrány is szépen terjed. láléka és búvóhelye. Az életközösA déli oldal tölgyes szegélyerdeje is ségben minden fajnak megvan a jegazdagodott. Tavasszal tarka virág- lentôsége. A ritka, ezért védett fajok
szônyeget szô benne a télizöld élete más fajoktól függ. Ha ezt fimeténg, az ujjas keltike, a szagos gyelembe vesszük nem okozunk kárt
müge, a széleslevelû salamonpecsét, és jól érezhetjük magunkat.
az ibolya és sok szerényebb virág.
Dr. Vas Mihály

Élelmiszerlavina pályázat
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2012. évben sikeresen pályázott a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek a Syngenta Kft. támogatásával “Élelmiszerlavina” címmel kiírt pályázati felhívásra.
A projekt célja, hogy a kiíró által
nyújtott kezdeti támogatás segítségével helyi összefogással élelmiszereket (zöldséget) termeljenek, a
megtermelt élelmiszereket a környéken élô rászorulókhoz juttassák el
ingyenes adomány formájában.
A pályázaton megnyert vetômagok: Fehér TV paprika 4 zacskó, Karfiol (ôszi) 1 zacskó, Paradicsom (szabadföldi) 10 zacskó, Fejes káposzta
2 zacskó
Ezeket a zöldségeket az önkormányzat tulajdonában lévô földterü-

leteken termeljük meg a rászorulók
közül a feladatot vállaló önkéntesek
segítségével.
A megtermelt zöldségek közvetlenül a rászorulók részére kerülnek
majd kiosztásra.
A cél minden esetben az, hogy a
projekt eredményeként minél több
rászoruló részesüljön élelmiszeradományban. A projekt további célja,
hogy a rászorulók a projektben szerzett gyakorlati tapasztalatukat felhasználva, saját élelmiszer elôállításra is képessé váljanak.
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A húsvét eredete, története és jelképei
A húsvéti ünnep neve különbözô nyelveken más és más. Közös eredete
azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A niceai
zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor
vált el a két ünnep ideje.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó
ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek az év
ugyanazon napjára minden évben.
A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum. Húsvét napja az 1582-bôl származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni elsô vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt
mondja ki a niceai zsinat határozata
is i. sz. 325-ben)
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A
húsvét a legrégibb keresztény ünnep
és egyúttal a legjelentôsebb is az
egyházi év ünnepeinek sorában. A
húsvét ünnepét megelôzô vasárnap,
virágvasárnapon arról
emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengetô tömeg
éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök)
Krisztusnak az Olajfákhegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus
Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a
napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény
világ arról, hogy Jézus - amint azt
elôre megmondta - harmadnap, azaz
húsvétvasárnap hajnalán feltámadt
halottaiból.

Húsvét jelképei
A húsvéti bárány: a húsvéti jelképek sorában különbözô állatokat
találunk. Legôsibb a húsvéti bárány.
Mint jelkép kapcsolatba hozható
azzal a máig közismert vallási tétel-

lel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az
emberiség megváltásáért. Ezért nevezik ôt a mai napig Isten bárányának.

Barka: a tojás mellett a barka a
leggyakoribb húsvéti jelkép. Jézus
Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az
útra. Ezt nálunk a szentelt barka helyettesíti.
Nyúl: a húsvéti nyúl
szimbolikája nehezen
megmagyarázható. Eredetére kielégítô magyarázatot
a
néprajzkutatók sem tudnak adni. De lehet, hogy
e szaporaságáról híres állat a természet ébredése
idején termékenységi
szimbólumként is megjelenhetett.
Tojás: tojás a termékenység, a teremtés, az
újjászületés megújulás,
szerelem, tavasz, öröm,
szabadság, kicsírázó élet jelképe. Az
élet hordozója, amely magában rejti
a múltat és jövôt. A tojásfestés mindig az asszonyok és lányok feladata
volt. A tojások színezésénél leggyakrabban a piros színt használták,

mivel ennek bajelhárító hivatása
volt.
A tojás ma is a húsvét elengedhetetlen kelléke, akár festve vagy
írókázva a locsolóknak adjuk ajándékképp, akár az ünnepi lakást díszítjük vele, akár vacsorára kínáljuk.
Tojásfestési technikák:
Az ember természete már csak
olyan, hogy mindig valami újat szeretne kipróbálni, ezért ajánlunk vállalkozó szellemû olvasóink figyelmébe kétféle tojásfestési technikákat:
Csepegtetett tojás: A megolvadt
viaszból elôször a fehér tojásra csepegtetünk, majd sárga festékfürdôbe
tesszük. Most az egész felülete sárga
lesz, kivéve a petyegtetett részeket.
Szárítás után folytatjuk a pettyezést,
majd piros festékbe tesszük. Most
piros alapon fehér és sárga pettyes
lesz. Újra csepegtetünk és beletesszük
a feketítô fürdôbe (sötétkék), amely
egyben a tojás alapszíne is lesz. Így
sötétkék alapon fehér-sárga-piros
pettyes tojást kapunk. A viaszt gyertya lángjánál megolvasztjuk, majd
ronggyal letöröljük.
Öves tojások: A tojás közepébe
lehet egy tetszôleges széles övet festeni a következô módszerrel: A tojást befestjük egy tetszôleges színnel, majd leszárítást követôen a közepére húzunk egy biciklibelsôbôl vágott 1-2 centi széles
gyûrût. Utána belemártjuk
a másik fürdôbe. Leszárítás után leveszem róla a gumigyûrût.
Természetes festékek
Rendelkezésre
állnak a tojás festéséhez a természetes
festékek is. Ezek
aztán tényleg engedélyezett élelmiszerszínezékek
beige - hagymahéjjal fôzni
kék - áfonya lében áztatni
barna - fekete teában áztatni
zöld - spenót lébe tenni
rózsaszín málnaszörpbe tenni
piros - ecetes cékla lébe tenni
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„Benne az élet volt...”
…halljuk Szent János apostol evangéliumának kezdô soraiban, amit Jézusról a Megtestesült Igérôl mond. Ezeket a szavakat Húsvét szent vasárnapján
olvassuk a Szent Liturgián. Mellbevágók ezek a szavak, mert azt sugallják,
mintha másban nem lenne élet. Pedig az ember igyekszik bizonyítani, hogy
máshol is van élet, és van másféle életforma is mint a krisztusi.
És valóban, az ember, szabad akaratának birtokában számtalan élethelyzetet teremthet magának. A
kérdés csupán az, hogy
valóban boldognak érzie magát benne? Lucius
Seneca Krisztus idejében
megfogalmazta, hogy
vannak, akik „nagy idôpazarlással keresik a fölöslegest, és sokan élték
le az életet úgy, hogy
csak az élet eszközeit
keresték. Vedd szemügyre az egyént, vizsgáld az
összességet: nincs, akinek élete ne a holnapra irányulna. Hogy mi rossz van ebben, kérded? Végtelen sok. Hiszen nem
élnek, hanem élni készülôdnek. Mindent
elhalasztanak. Még ha odafigyelünk,
akkor is lehagy bennünket az élet; így
pedig, ha késlekedünk, elfut mellettünk,
mint valami idegen; az utolsó napon ér
véget, de mindegyiken elvész”.
Valóban vannak, akik úgy élik meg
„életüket”, hogy remélik, majd ezután
jobb lesz. Azt gondolják, hogy életük
boldogságát, sikerét és szépségét magukban kell keresniük és csak magukra számíthatnak. Szentül hiszik, hogy csak
értelem és bátorság kérdése és megtalálják azt a boldogságot, amire vágynak.
Jól ismerjük Krisztus példabeszédét az
Atyáról és a két fiáról, Lukács evangéliumának tizenötödik fejezetében. A fiatalabbik fiú, kikérvén az örökségrészt,
otthagyja az atyai házat, keresi a jobb,
szebb életet. Nem elégszik meg azzal a
ranggal, biztonsággal, amiben része van
az atyai háznál. Megszakítja a közösséget családjával és nagy reményekkel egy
új, szebb életet keres. Amit magával visz
az útra az a „kincs”, amit az atyai háztól
kapott, és amelyet eltékozolva a moslékos vályúnál találja magát. Szebb jövôt
remélt és megaláztatásban lett része.
Szabadságot és önállóságot keresett és
rabságba keveredett. Jobb közösséget keresett és magára maradt.
Sokan állítják, hogy van Krisztus nélkül is élet. És igazuk van. Csak azt nem
Életnek, hanem bizonytalanságnak,
nyugtalan reménykedésnek, kudarcok

sorozatának, elpazarolt idônek és lélekrontó megaláztatásnak hívják.
A bibliai fiatalember
is élni akart, önfejûsége
miatt mégis a halált választotta. Ô ráébredt,
hogy rosszul döntött,
amikor elhagyta az atyai
házat. Emlékei, alázata
és az igazi élet utáni vágya visszavezette az
atyai házhoz. Erre az
útra mindenkinek megvan a lehetôsége. Az
Atya messzirôl is figyel

és hazavár. Nem dorgál és nem büntet,
csak örül ha újra rátalálok valódi méltóságomra.
A keresztény világ Húsvét szent ünnepére készül. Krisztus feltámadásával
megmutatja, hogy Ô valóban az élet ura.
„Benne az élet volt, s az élet volt az
emberek világossága”. Erre a világosságra van szüksége minden embernek,
hogy valóban megtalálja életének szépségét és értelmét.
Keressük az igazi boldogító szép értelmes életet? Jól tesszük! Tudnunk kell,
hogy azt csak a feltámadt Krisztusban
találjuk meg. Aki közénk jött, vállalta
az emberi sorsunkat, örömünket, bánatunkat, szenvedésünket és megígérte,
hogy elvezet bennünket az örök életre.
Ebben a biztos tudatban kívánok mindenkinek áldott húsvéti ünnepet, Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Kocsis Imre
esperes-parókus
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„Szenteld meg azokat akik házad ékességét szeretik”
Ôsi tapasztalat, hogy egy keresztény közösség a településén igyekszik Istenének hajlékot építeni. Ezt a hajlékot a településük központjába építették és tornyot is emeltek, hogy a távolból is lehessen látni az Isten házát.
Az égbetörô magas torony látványa messzirôl erôsítette az éppen a
határban vagy otthonában lévô
emberek lelkét, és onnan lehetett
hallani a harang hívó szavát is. Így
volt ez a kállósemjéni görögkatolikus hívek életében is. Már a
középkorban templomot építettek
Szt. Miklós tiszteletére, amelyet idôvel bôvítettek és szépítettek. A
kállósemjéni hívek még ha elszármaztak is , méltán büszkék templomukra. Ennek alapja, hogy amikor
fontos volt építették és gondozták a

csak kicseréljük. Állíthatom, hogy a
lelkesedés az elszántság és az áldozatvállalás példaértékû. Öröm látni,
hogy egyre többen érzik sajátjuknak
templomukat és készek ezért áldozatot is vállalni. Ez a templom minden kállósemjéni görögkatolikus
temploma az idôk végezetéig.
Mint az egyházközség lelkipász-

tora tisztelettel kérek minden keresztény testvérünket, hogy lehetôségükhöz mérten segítsék ezt a munkát.
Amennyiben anyagilag készek segíteni, azt akár személyesen átadhatják, vagy a nagykállói OTP-nél vezetett 11744120-20011655 számlaszámra is utalhatják.
Áldozatos segítségüket elôre is
megköszönve az egyházközségi
képviselô-testület nevében kívánok
áldott húsvéti ünnepet.
Kocsis Imre
esperes-parókus

Versek hazai (kállósemjéni) szerzôk tollából
Nagy örömünkre szolgál Magyar Sándorné Marika néni Húsvétra íródott
verse, mert elôrevetíti azt az új rovatot, amelyet a következô lapszámunkba
indítunk útjára. Fogadják sok szeretettel ezt a „locsolóverset” és várjuk azokat a költeményeket, amelyet szívesen megosztanának másokkal.
Magyar Sándorné:

Húsvéti vers
Gyászt öltött magára az egész természet,
Midôn az Úr Jézus a keresztfán végzett.
Jámbor tanítványa zokogva siratja,
Mint hû gyermekét a jó édesanya.
Harmadnap múlva megnyílt a sír szája,
És kilépett belôle az élôk királya.
Ezzel megmutatván, hogy lesz feltámadás,
Midôn az Úr Jézus tett még egy sóhajtást.
Lányok, lányok kérvén mi Titeket,
Adván egy pár hímest, kegyelem Tinéktek,
Szívbôl kívánom.
Isten házát. Sokan voltak olyan családok és személyek akik komoly
áldozatot hoztak az Isten házáért. Itt
szeretném megemlíteni néhai Kokas
Miklóst és feleségét , akiknek sokat
köszönhetünk az utóbbi években
elvégzett munkák támogatásáért. Isten jutalmazza meg ôket az örökkévalóságban.
Most érkezett el az az idô, amikor
egy újabb és komolyabb felújításról
döntöttek a kállósemjéni görögkatolikusok. A Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt
pályázaton, a „vidéki örökség megôrzése” jogcímre nyert pénzbôl a
templom utólagos szigetelését valósítjuk meg. A régészeti feltárás után
hozzákezdünk az elhasználódott
padlózat cseréjéhez és egy korszerû
fûtés megvalósításához. A képviselô-testület látva a padok rossz állapotát úgy határozott, hogy egyéni
felajánlásokból és gyûjtésbôl –
amennyire erônk engedi – ugyan-

Locsolkodó versek:
Napjainkban még mindig szokás, hogy húsvét 2. napján útra kelnek a
férfiak, és meglocsolják családjuk nô tagjai, ismerôseiket. A fiatalok, gyerekek kis versikével kérnek engedélyt a locsolkodásra, ezért 2 verssel szeretnénk megkönnyíteni a dolgukat:
1.
Messze földön jártam,
Szép harmatos reggel,
Aranytündér kútvizébôl
Vizet merítettem.
Aranytündér kútvizével
Öntözgetni járok,
Olyan szagos, mint a rózsa,
Gyertek ti is, lányok!
2.
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Fôképp a dolgos szülôk jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenbôl eleget,
Fôképp békességet, egészséget és szeretetet!
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Találkozóra hívjuk a Kállósemjénbôl elszármazottakat
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
Régi elképzelését váltja valóra
Önkormányzatunk akkor, amikor
ebben az évben elsô alkalommal
megszervezi a Kállósemjénbôl Elszármazottak Találkozóját. A rendezvény célja, hogy hazahívjuk azokat a kállósemjénieket, akik már nem
a faluban élnek, de kötôdnek szülôföldjükhöz.

A rendezvényt hosszas gyûjtômunka elôzi meg, ám így sem tudjuk összegyûjteni mindenkinek a
címét, ezért kérjük az itt élô hozzátartozókat, hogy juttassák el hozzánk azon családtagjaik elérhetôségét, akik szeretnének részt venni a
találkozón.
Az Interneten is közzé tesszük a
felhívást, ezért szívesen ajánljuk figyelmükbe Kállósemjén Nagyköz-

„Anno...”
Kedves Olvasó!
Amint látja, új rovatot indítottunk a
Semjéni Krónika hasábjain, „Anno…”
címmel. Ebben olyan fényképeket sze-

40 évvel ezelôtti idôszakra, amikor a
fénykép készült.
Biztosra veszem, hogy minden fiók
aljában akad egy-két olyan felvétel, amely
a köz érdeklôdésére számíthat, és szívesen
megosztanák
velünk, így
arra kérem
Önöket, hogy
juttassák el
hozzánk ezeket
a fényképeket,
hogy a Semjéni
Krónika következô lapszámaiba közzé tudjuk tenni.
A parókia felépülését ünneplik a parókia kertjében
A fényképek leadhatók a
retnénk Önök elé tárni, amelyek fel- Nagyközségi és Iskolai könyvtárban (Koselevenítik a múltat. Lehet az egy osz- suth út 98), Pappné Szegedi Angélának.
tálykép; egy
elsô áldozáson; vagy egy
focimeccsen
készült csoportkép, munkahelyi életkép vagy bármi más, ami
helyi lakosokat ábrázol.
Egy biztos, a
fotókon szereplô személyek biztosan
szívesen emlékeznek vissza
arra a 20-30- A kállósemjéni népdalkör a „Röpülj páva” versenyen

ség honlapját www.kallosemjen.hu
ahol tájékoztatást kaphatnak az érdeklôdôk a rendezvényrôl.
Tisztelt Elszármazott, kedves volt
Kállósemjén-i Lakosunk!
Ezúton köszöntöm nagy szeretettel, azzal a gondolattal, amely Márai
Sándor tollából származik:
„ A világon mindig az a legszebb,
ahol valamikor otthon voltunk”.
A községünk lakóinak részérôl fogalmazódott meg az az elképzelés,
hogy jó lenne, ha az „elszármazottainknak” lehetôséget biztosítanánk
arra, hogy egy rendezvény keretében
találkozzanak egymással és az itt
élôkkel. Ezért a fent említett idézet
és kezdeményezés jegyében, nagy
tisztelettel szeretném meghívni Önt és
kedves családját községünkbe, az I.
Kállósemjénbôl Elszármazottak Találkozójára.
A találkozó ideje:
2012. július 21. (szombat)
A találkozó helye: Kállay Miklós
Általános Iskola (Kölcsey út 2. sz.)
Programtervezet:
15 00-16 00: Érkezés, vendégek
fogadása
16 00-20 00 :
– Köszöntôk
– Kulturális mûsor
– Vendéglátás
– Beszélgetés az elszármazottakkal
Remélem, hogy ezen a napon lesz
alkalmunk személyesen találkozni
és megismerkedni.
A találkozás reményében, üdvözlettel:
Belicza László
polgármester
Kérem, hogy részvételi szándékát 2012. május 31-ig jelezze a
következô elérhetôségeken:
Pappné Szegedi Angéla
Tel.: 06-30-462-2469, e-mail:
pappne.angela@kallosemjen.hu
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Sónyák Ildikó sikere az UKBA-n
Az elmúlt évben már beszámoltunk Sónyák Ildikó cukrász tanuló eddig
elért sikereirôl, ám a legrangosabb versenyen az UKBA-n csak most
volt alkalma megmérettetni magát.
A február 5–8. között Budapesten
megrendezett 17. Nemzetközi cukrászati, sütôipari és gasztronómiai
szakkiállításon és versenyen, Ildikó
a nagyon elôkelô III. helyezést érte
el. A tortadíszítés kategóriában indult diáklány teljesen lenyûgözte a

bírákat a Valentin napi alkalmi dísztortájával, amely egy citromos,
gyömbéres, fehér mandulakrémmel
töltött, és marcipánnal burkolt különlegesség volt. Egyedinek számított
még a hosszúkás forma és az a dekoráció, amelynek elkészítésében

ismételten Vámosné Oláh Krisztina támogatta Ildikót. Az összhang szinte tökéletesen összeállt, így a zsûri bronzéremmel díjazta a kompozíciót,
amelyhez ezúton mi is gratulálunk.
– psza –

Nyírségvíz
ügyeleti telefonszámai

ADÓBEVALLÁS KÉSZÍTÉS ,
KÖNYVELÉS
Egyéni,- és Társas vállalkozások, Egyesületek, Ôstermelôk
részére teljes körû könyvelés,
bér- és munkaügyi ügyintézés,
szabályzatok készítése.
Magánszemélyek részére adóbevallások készítése.
Kedvezô árak, precíz munkavégzés!

Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a településünkön ivóvíz és
szennyvíz-szolgáltatást
végzô Nyírségvíz Zrt.
hibabejelentô telefonszámai az alábbiak:
06-42/523-600, 06-20/268-8905

Pizzéria kiadó!
A Petôfi-közben található,
Pizzéria kialakítására alkalmas üzlethelyiség komplett berendezéssel együtt kiadó!

SONITUS
KÖNYVELÔ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
4324 Kállósemjén, Kossuth út 91.
(az Önkormányzattal szemben)
sonitus@externet.hu
T./F.: 06 42/255-197, mobil: 06 30/452-4000

Érdeklôdni a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában, vagy a
42/255-423 telefonszámon lehet!
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Január 3 -án, a jól megérdemelt téli szünet után, megkezdôdött a félévi
hajrá iskolánkban. Nagyon sokan arra törekedtek, hogy a félévi bizonyítványba minél jobb jegy kerüljön.
Január 13-án zárult le az elsô féléves
munka, a gyerekek január 20-án vehették kezükbe értékelésüket. Iskolánkban
103 tanuló példás, 32 tanuló viszont
hanyag szorgalmú. 137 gyerek példás
magatartású volt, míg 11 tanuló rossz
magatartást tanúsított. 3.-4. évfolyamon
16 tanuló ért el kitûnô tanulmányi ered-
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kiépítésére fordítanak mind a két épületben. Papp János igazgató úr, az
SZMK, valamint a tantestület tagjai ezúton szeretnék megköszönni mindazoknak, akik részt vettek, munkájukkal, fel-

dult meg a vetélkedôk valamelyikén. A
versenysorozatok zárónapján,
január 23-án került sor az eredményhirdetésre. A díjátadó ünnepség egy rendkívüli eseménnyel indult, névadónk
Kállay Miklós születésének 125.
évfordulója alkalmából intézményünk új iskolazászlót avatott. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Dr. Ulrich Attila
megbízott igazgató, testvérvárosunk Avasújváros
polgármestere Ludrócz- A farsangi diszkóban jól érezték magukat a 7.A
ki Sándor, és iskolaigaz- osztály lány tanulói is
gatója Lôkös János,
Belicza László Kállósemjén pol- ajánlásukkal, támogatásukkal segítették
gármestere. A Kállay család kép- a bál célját megvalósítani.
Farsangi mulatság
viseletében megjelent Kállay
Az általános iskola február 17-én renKristóf úr , névadónk unokája,
valamint Kállay Miklós név- dezte meg a farsangot, amely az utóbbi
Az új csapatzászlót a római és református egyház
képviselôi mellett Kocsis Imre esperes-parókus úr adónk dédunokája. Az új zászlót évek legszínvonalasabb mulatsága volt,
Horváth János esperes úr és Ko- mind a jelmezfelvonulás mind az ezt
is megszentelte
csis Imre esperes- parochus úr követô buli tekintetében. Egyéni jelmezményt, s ezen évfolyamokban bukás nem megszentelte, Sipos Brigitta református be zömmel alsó tagozatosok öltöztek,
volt. Felsô tagozaton szintén 16 tanuló lelkész megáldotta és Kállay Miklós, felsôsöknél inkább csoportos jelmez volt
ért el kitûnô tanulmányi eredményt, itt névadónk dédunokája kötötte fel rá az a nyerô. Képes összeállításunk is tükröviszont 21 tanuló néhány tantárgyból elsô szalagot.
zik a csodálatos és igényesen elkészített
Jótékonysági bál
jelmezeket, valamint a fantasztikus hansajnos elégtelen osztályzatot kapott.
Az általános iskola életében mindig gulatot. A jó zene szép számmal idevonKállay- napok tanulmányi és
kiemelkedô eseménynek számít a jóté- zotta a gyerekeket és a buli végéig jósportrendezvény versenysorozatai
Tantestületünk elhatározta, hogy ta- konysági bál, hiszen ekkor jelentôs anya- kedvvel táncoltak.
nulmányi és sportversenyek rendezésé- gi forráshoz jut az invel tisztelgünk Kállay Miklós, név- tézmény. Február 11-én
adónk emléke elôtt. Az idén azért vált (szombaton) szép szákülönlegessé rendezvényünk, mert név- mú vendégsereg érkeadónk 125 évvel ezelôtt született, s en- zett a táncmulatságra.
Vacsora elôtt a gyermenek tiszteletére már januárban negyekek produkcióit nézdik alkalommal rendeztük meg a Kállay hették meg, mely megNapokat.
alapozta a remek hanJanuár 13-án kezdôdtek a versenyek. gulatot. A vacsora elAlsó tagozaton sorversenyt, nyelvtan- fogyasztása után az
helyesírás, szavaló és ének versenyeket, SZMK meglepetés
felsô tagozaton rajz, matematika, nyelv- mûsorát láthatták,
tan- helyesírás, ismerd meg szülôfalu- mely hatalmas sikert
dat, történelem, ének, szavaló és angol aratott. A bál bevétele
szavaló versenyeket rendeztek. Büszkén 587 ezer forint lett,
mondhatjuk, hogy 590 versenyzô for- melyet riasztórendszer Jótékonysági bál – keringô
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Törpicur Gyerekház hírei

A Földgömb a legjobb jelmezek
egyike volt...
Egyebek
A Diákönkormányzat szervezésében
iskolánk részt vett a „Szemétért virág”
akcióban. Az összegyûjtött hulladékért,
18.ezer Ft értékben választhatnak növényeket az iskola szépítéséhez.
Hejôkeresztúron került megrendezésre az Országos táblajáték verseny regionális fordulója. Iskolánk közel 20 tanulója közül 8 gyerek jutott tovább az országos döntôbe.
Emlékezés 1848 hôseire
Március 14-én színvonalas irodalmi
mûsorral emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.

Az ünnepi mûsort a 6.b és 5.b osztály tanulói adták elô
Az ünnepség után az intézmény valamennyi tanulójával az emlékmûhöz vonult, ahol elhelyezték a megemlékezés
virágait.
Mi várható…
10 éves lesz a Mûvészeti Iskola, ennek évfordulójára, valamint a Comenius
program zárására készülünk. Záró rendezvényünk május 23-án lesz.
KEOP pályázaton 4,9 millió forintot
nyert az iskolánk. Környezetvédelemmel
kapcsolatos elôadásokat fogunk meghallgatni, vetélkedôket lebonyolítani ebbôl
a pénzbôl.
Beindulnak tavaszi versenyeink, melyen szintén szép számmal és aktívan
vesznek részt minden évben tanulóink.

Az elmúlt hónapokban gyerekházunk múlt 30 hónapban 116 gyermek fordult
izgalmas programokkal várta a meg nálunk. Kisgyermekes családok szákállósemjéni családokat. December hó- mos programjainkon vettek részt. Kiránnapban mikulás ünnepség alkalmából dulunk a nyíregyházi Vadasparkban, a
anyukáink bábelôadással kedveskedtek gyerekeiknek.
Édesanyák által készített mikulás zsákokat finomabbnál
finomabb édességekkel rakta meg a jóságos Télapó. Karácsonyi ünnepségünk
alkalmával ismert
karácsonyi énekek
csendültek fel, amelyet kicsik nagyok
együtt énekeltek. Az
asztalnál jellegzetes
ünnepi ételek sokasodtak, amelyeket Jelmezbe öltöztek az apróságok a Törpicur Gyerekház faraz anyukák készítet- sangján
tek. Ezúton szeretném megköszönni a szülôknek odaadó kótaji Kis Táltos Lovas udvarban. Tarmunkájukat, felajánlásukat, melyekkel talmas délelôttöt töltöttünk el a
otthonossá varázsolták a gyerekek szü- nyírmadai és a göröszállási gyerekhálôk kedvelt közösségi terét. Február a zaknál. Babazsúrokat, mikulás ünnepséfarsang jegyében telt. Farsangi hangu- get, karácsonyi ünnepséget, anyák napi
latba varázsoltuk a Gyerekházat, színes ünnepség, családi rendezvényeket szerlampionokkal, álarcokkal, bohócokkal veztünk.
Ezúton szeretném megköszönni a
díszítettük fel a helységeket. Február
21.-én sült fánk illata lengte be a Gye- kállósemjéni kisgyermekes családoknak,
rekház helységeit, picurkáink szebbnél hogy megmutatták településünkön léteszebb maskarákat öltöttek magukra. Iz- zik egy olyan közösségteremtô hely, ahol
galmas ügyességi játékokkal, buborék- különbözô társadalmi rétegekbôl szárvadászattal, cukorkát rejtô papírmaséból mazó családok együtt töltik a délelôttökészült bohóc fej bontással, tombolával ket, szülôket, édesanyákat érintô témáktelt el a délelôtt. 2012. 02. 28-án a ban kezdeményeznek beszélgetéseket.
Törpicur Gyerekház szervezésében a Hiszen társadalmunk roma és nem roma
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház családokból tevôdik össze. A Gyerekház
neves mûvészei adták elô az Árgyélus esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szeKirályfi és Tündérszép Ilona címû ze- génységben élô gyermekek is a lehetô
nés mesejátékot. Az eseményre a Gye- legkorábbi életkorban megkapják azt a
rekház meghívásából ellátogattak a támogatást, ami segíti képességeik kikállósemjéni Ficánka Óvoda gyermekei, bontakozását és megalapozza sikeres isés a helyi általános iskola alsó tagozatos kolai pályafutásukat. A Biztos Kezdet
tanulói. Az elôadást az iskola tornater- program célja, hogy az esélyegyenlôség
mében közel százan tekinthették. Tavasz elvét szem elôtt tartva minden gyermek
beköszöntével Biztos Kezdet Gyerekház számára biztosítsa e szolgáltatásokhoz
elérkezett a program befejezô hónapjá- való hozzáférést, továbbá hogy a diszkhoz. Április elsejétôl fenntartási idôszak riminációmentes, esélyegyenlôség-elvû
veszi kezdetét, változatlan nyitva tartás- szemléletet elterjessze, megerôsítse a kissal várjuk a kisgyermekes családokat. gyerekekkel foglalkozó szakemberekben
Gyerekház munkatársunk részt vesz a és a helyi közösségben.
Továbbra is szeretettel várjuk a kismárcius elsején indult Biztos Kezdet Isgyerekes családokat!
meretek és Készségek címû képzésen.
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói:
Törpicur Gyerekház 2009 októberéÉva, Andrea, Erzsike
ben nyitotta meg elôször kapuit. Az el-
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Tavasz a Ficánkában
A tavasz érkezésével óvodánkban is megsokszorozódtak a programok. Felpezsdült az
élet a Ficánka oviban is.
A ballagó gyermekek szüleinek
márciusban szülôi értekezletet tartottunk, melyen részt vett az Iskola
igazgatója és a leendô elsôs tanító
nénik. Betekintést nyújtottak az iskola életébe, a leendô iskolások mindennapjaiba, és a szülôkre váró feladatokba. Úgy gondoljuk, megfelelô tájékoztatást kaptunk az iskolai
feladatokról, teendôkrôl. Ezúton szeretnénk megköszönni vendégeinknek a részvételt és a tájékoztatást.
Mind a szülô, mind a gyermek számára izgalmas, ugyanakkor sok
szempontból nem könnyû idôszak
ez. A szülônek felelôsen döntenie kell
egy olyan kérdésben, mely komolyan
befolyásolja gyermeke életét. Vigye
el iskolába gyerekét, vagy maradjon
még egy évet az óvodában? Mit vegyen figyelembe? Hogyan tud a legtöbbet segíteni gyermekének?
Mit jelent az iskolakezdés a gyermekek számára?
Életformaváltást, új kihívásokat,
nagyobb terhelést. A viszonylagos
szabadságot biztosító, játékos óvodai foglakozásokat felváltja a tanulás. Az iskolai idôbeosztása szoros,
de azért a tanítónôk tekintettel vannak a kicsik fáradékonyságára, éppen ezért lehetôséget biztosítanak a
gyerekek számára a pihenésre, kilépést egy fárasztó helyzetbôl, ahogy
az ô ritmusuk megkívánja. Nagyon
komoly jelentôsége van annak, hogy
a gyermek érdeklôdjön az iskola
iránt, készüljön, legyenek kérdései.
Ezt azonban semmiképpen nem szabad sürgetni. Rá kell bízni a gyermek természetes kíváncsiságára, az
új élethelyzettel kapcsolatos izgatott
várakozására. Ha sokszor és sokat
erôltetjük a gondolatot, akkor óhatatlanul szorongást válthatunk ki
benne. Nagyon fontos, hogy ha
gyermekünk az iskoláról kérdez,
akkor mindenképpen igazat mond-

junk neki. Ne fessünk egyoldalúan
rózsás képet az iskoláról,
hanem
meséljük el neki mi
vár rá, a jót is, a
nehezet is. Ha következetesen készítik fel a szülôk
gyerekeiket, akkor
nagy valószínûséggel zökkenômentes lesz az intézményváltás.
A húsvéti készülôdés minden évben nagy örömet jelent a gyermekeknek. Évrôlévre igyekszünk változatos tojásfestési technikákkal megismerkedni,
és feleleveníteni a húsvéthoz tarto-

zó népszokásokat. Most sem volt
ez másképp. A csoportokban új ötletek új technikákat alkalmazva
készültek a gyerekek a Húsvét ünnepére.

RAJZPÁLYÁZAT
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások és középiskolások részére:
„KÁLLÓSEMJÉN
50 ÉV MÚLVA”
Milyennek szeretnéd látni
lakóhelyedet felnôtt korodban?
– címmel.
Várjuk azokat a papírra vetett fantáziadús elképzeléseket, amelyet
bármilyen rajzolt, festett, ragasztott
- technikával és méretbeli megkötés
nélkül de minimum A/4-es méretben készíthettek el.
A rajzok hátulján mindenképpen
tüntessétek fel:
– neveteket
– életkorotokat
– a kép címét
– levelezési címeteket
– telefonszámotokat
– e-mail címeteket (ha van).

Jó lenne, ha az alkotók egy pár
szóban összefoglalnák a kép tartalmát és a gondolataikat azzal kapcsolatban, hogy miért lenne jó, ha az
általuk rajzolt álom valóra válna. Az
értékelésnél befolyásoló tényezô,
hogy mennyire tükrözi a realitást a
beadott pályamunka.
Alkotásaitokat
2012. május 15-ig adhatjátok le a
Nagyközségi és Iskolai
Könyvtárba
(Kossuth út 98.sz.)
Pappné Szegedi Angélának.
A legszebb pályamûvekbôl kiállítást rendezünk a Közösségi Házban, amelynek ünnepélyes megnyitóján kerül sor az eredményhirdetésre és díjátadásra is.
Reméljük, hogy a pályázat felkeltette az érdeklôdéseteket és sok beküldött rajzot értékelhetünk!
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Teremfoci helyett kispályás tornát szervez a Nôszirom Egyesület
Attól még, hogy régen olvastunk a Nôszirom Egyesület munkájáról, az
egyesület tagjai nagyon is aktívan töltötték el az elmúlt hónapokat. Az
Adventi gyertyagyújtást követôen (ahol két alkalommal is mûsort adtak)
harmadik alkalommal tartották meg a „Karácsonyi Börzét”.

Kirándulás Bánkúton
A vásár bevételébôl a Községi
Könyvtár által szervezett Olvasópá-

lyázat díjainak
megvásárlásához járultunk
hozzá 10 000
Ft-tal. A nyárra tervezett kirándulásból
téli lett, így
egy családi
nap keretében
februárban
férjeinkkel,
gyerekeinkkel
együtt Bánkútra mentünk
síelni és szánkózni. Bár a
hóviszony már nem volt ideális, de
ez nem hátráltatott minket abban,

hogy megismerkedjünk a téli sportokkal, így a síeléssel, szánkózással,
és a snowboardozással. A képes beszámoló azt hiszem, magáért beszél.
A kirándulás remek alkalom volt
arra, hogy a társaság tagjai jobban
megismerjék egymást és, arra is,
hogy megújult erôvel kezdjük el terveink megvalósítását, amelyben szerepel egy Kispályás Labdarúgó
Torna megszervezése, amely az
„Amatôr teremlabdarúgó bajnokság”-ot váltja fel. Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a
programot egy jeles napon, – május 1-én (szombaton) – rendezzük
meg, amelyre nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a focit.
A rendezvény pontos programjáról,
a részvétel feltételeirôl a késôbbiekben plakátok útján tájékoztatjuk a lakosságot!
Pappné Szegedi Angéla
egyesületi elnök

Megkezdte tavaszi szereplését a kézilabda csapat
A nôi kézilabda csapat februárban
kezdte meg a tavaszi idényt. Ôsszel
a 4. helyen zártunk, az idény végére szeretnénk feltornázni magunkat
a dobogóra. Három mérkôzésbôl
eddig két gyôzelmünk van.
Március 15.-én Szeghalomra utazunk, remélem onnan is gyôztesen
térünk haza.
A tavalyi évben minden elérhetô
díjat megnyert a csapatunk, 2011.Év
Kézilabda csapata lett. A csapat két
játékosa lett az év kézilabdázója:
Marczi Katalin; Frank Petra Ebbôl is
látszik, hogy a csapatunkat nemcsak
megyei szinten, de országosan is ismerik és elismerik.
Szeretném felhívni az általános
iskolás korú gyerekek figyelmét,
hogy bôvíteni szeretnénk az ifjúsági csapat létszámát. Aki kedvet érez
hozzá, hogy egy nagyon jó csapat
tagja legyen és kellôen tehetséges is,
annak várjuk jelentkezését!
Szeretnénk a támogatóinknak

megköszönni,
hogy mellettünk
állnak:
– Szabolcs Takarék Szövetkezet
– Zöldfa Vendéglô
– Pappné Dr.
Vass Anikó
– Papp János
iskola igazgató
– Borsi Miska
bácsi Nagykálló
– Herczku János húsbolt
– Molnár Piroska
Szeretnénk megköszönni minden
kedves meghívottnak, hogy jelen
voltak a februári bálunkon, és részvételükkel illetve tombola ajándékukkal is segítették a kézilabda csapatot. Külön köszönettel tartozunk
a Polgármester Úrnak, a jegyzô
nônknek és a képviselô testületi tagoknak, hogy döntéseikkel, és taná-

csaikkal a hátunk mögött állnak.
Hazai és idegenbeli mérkôzéseinkre is sok szeretettel várjuk a szurkolókat!
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek Boldog
Húsvéti Ünnepeket kívánjak a kézilabda csapat nevében!
Herczku Sándorné
egyesületi elnök
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Megkezdôdött a tavaszi pontvadászat
A 2011/2012. évi futball bajnokság ôszi fordulója, sajnos nem a terveinknek megfelelôen alakult, ugyanis felnôtt csapatunk csak a 15., míg
ifjúsági csaptunk a 10. helyen várja a folytatást.
Balszerencsés sorozaton vagyunk
túl, hiszen a bajnokság folyamán
mintegy nyolc, egy gólos vereség-

kormányzat által bérbe adott sportpályán játsszuk.
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
A labdarúgó csapat vezetôsége
ezúton kéri a jövedelemadót fizetô
lakosokat, hogy a fizetendô adójuk
1 %-át ajánlják fel a Kállósemjéni
Sport Egyesület javára. Önöknek
mindössze annyi feladatuk van,
hogy az adóbevallásukat készítô személynek adják oda a következô adószámot: 19856902-1-15. Ezzel a felajánlással a labdarúgó csapat mûködését segítik, amelyet elôre is köszönünk.
Szeretnénk megragadni az alkalmat és megköszönni településünk
polgármesterének és jegyzôjének,
valamint a képviselô-testület tagjainak, hogy a szigorú költségvetés ellenére is biztosítják az egyesület
mûködéséhez szükséges anyagi hátteret.
További köszönettel tartozunk a
következô segítôinknek:
– Pappné Vass Anikónak
– Tóth Györgynek
– Rétközi Andrásnak
– Dirbász Jánosnak
valamint mindazoknak, akiket itt

hiszen valamennyien régi-új játékosok: Bécsi Richárd; Király Tibor és
Fodor György. Új igazolással: Szûcs
István erôsíti a csapatot.
Az ifjúsági csapat
irányítását továbbra is
Nistor Róbert végzi,
míg az U-7; U-11 és
az U-13-as korcsoportos gyerekekkel a
„Bozsik Program” keretén belül továbbra is
Lipcsei János foglalkozik.
A nagykállói Sportegyesület februárban
ifjúsági csapatok réAz U-19-es bajnokcsapat
szére Labdarúgó Torgel végzôdô mérkôzést játszottunk. nát szervezett, amelyen két koroszA viszonylag gyengébb szereplést tályos csapatunk is részt vett. Az Ukövetôen a felnôtt csapat vezetô- 19-es játékosok, 8 csapat közül az
edzôje Lipcsei János felajánlotta le- I. helyezés szerezte meg, míg az Umondását, amelyet a vezetôség el- 13-as csapatunk a IV. helyen végfogadott. A tavaszi idényt már az új zett. Ezúton is gratulálunk nekik!
Mint azt már említettük a sportpáedzô, nevezetesen Várnai Róbert irányítja. Célunk, a megyei II. osztály lyán felújítási munkálatok folynak.
Díjözön csoportjában való minél Ennek keretében,
eredményesebb szereplés, a játékos- már ôsszel letárállomány jelenlegi összetétel mellett. csázásra és felCsapataink tavaszi felkészülését, szántásra került a
alapozását kissé megnehezítette az terület. Jelen pillaa tény, hogy a sportpálya felújítás natban a pálya
alatt van. Mivel nem állt rendelke- s z i n t e z é s e ,
zésünkre „kinti” pálya, ezért heti 2- gréderezése meg3 alkalommal az általános iskola tor- történt, ezt követi
natermében végeztük az erônléti majd a simítás,
edzéseket, kiegészítve azzal a 3 mûtrágyázás, tamérkôzéssel, amelyet Nagykálló- lajfertôtlenítés, fûban, a Kálló II. futballcsapatával ját- magvetés, hengeszottunk eredményes. Ami a játékos- relés és öntözés.
Még sehol egy fûszál – gréderezik a pályát
állomány változást illeti, eligazolt a Bízunk
benne,
csapattól: Papp Norbert; Nagy Sán- hogy ôsszel már használatba vehe- név szerint nem említettünk, de évek
dor és Hornyák György. Befejezte a tô lesz a pálya, amely a kor követel- óta anyagilag, szállító eszközzel, és
játékot Nyisztor Roland; Tóth Dá- ményeinek megfelelô minôségû já- nagyon sok szervezôi és egyéb munvid, valamint Kosztonyák János, téktér lesz.
kával segítik, támogatják a csapatot.
akik pedig érkeztek, már nem ismeA pályafelújítás miatt a „hazai”
retlenek a hazai közönség részére, mérkôzéseket Máriapócson, az ÖnKSE vezetôsége
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Húsvéti hobbi kiállítás és vásár
Tisztelt kállósemjéni lakosok!
Nagy szeretettel várjuk Önöket az
„ARANY ALKONY” NYUGDÍJAS KLUB
által szervezett

HÚSVÉTI HOBBI KIÁLLÍTÁSRA ÉS VÁSÁRRA
2012. április 2–4. között (hétfô-szerda),
8.00–16.00 óráig a
KÖZÖSSÉGI HÁZBA.
Portékáink között nagyon szép, horgolással készített apró ajándéktárgy –
butellák; terítôk, tojások és kosarak található, amelyek méltán lehetnek
lakásuk díszei.

Házassági évfordulók
Minden egyes házassági évforduló ünnep, de mégis van köztük néhány
nevezetesen kerek, kiemelt jubileumi.
A közelmúltban, községünkben 2 házaspár is szép kerek házassági évfordulót ünnepelt családtagjai körében, amelyhez Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának nevében is gratulálunk, és jó egészséget, boldogságot és békességet kívánunk az elkövetkezô években.

55. házassági évfordulóját (smaragd
lakodalmát) ünnepelte 2012. január
26-án Páll Péter és felesége Kóth Ilona

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta
Oszlánszki
Benett

Elek László és felesége Korányi Mária
2011. december 24-én ünnepelte
házasságkötésük 50. évfordulóját

Bukta Liza

Elhaláloztak
Tancsics Józsefné
(szül: Berki Erzsébet)
Garai András
Hegyes Sándor
Blazsán Péter
Czimbalinecz Györgyné
(szül: Ferenczi Ilona)
Rézmûves Gusztávné
(szül: Sarkadi Ilona)
Dajka Jánosné
(szül: Nagy Julianna)

Papp György
Magyar József
Páll László
Rinyu Zoltán
Tündik György
Pál Sándorné
(szül: Molnár Mária)
Áncsák Sándorné
(szül: Tindik Mária)
Jakab Ferencné
(szül: Petromán Veronika)

Bukta Máté

Szabó Kornélia
Sarkadi Brendon

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.
Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente
Felelôs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztôség: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.
Elérhetôség: 42/255-423; kronika@kallosemjen.hu
Készült: Mohácsi Art Kft., Nyíregyháza – Tördelés: Soltész Attila

Házasságot kötött
Pinte Kornélia – Szabó István

