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Emlékezés ’56 hôseire

„– a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.”

Az Önkormányzat és az általános iskola közös ünneplése 13 órakor kezdôdött az intézmény tornatermében, a
Himnusz hangjaival, majd ezt követôen a 8. évfolyam
tanulói kulturális mûsorral elevenítették fel az 57 évvel
ezelôtti eseményeket. Belicza László polgármester úr ünnepi beszédét követôen az emlékparkba vonultunk, ahol
az intézmények és civil szervezetek képviselôi elhelyezték az emlékmûnél a megemlékezés virágait.

Az ünnepi mûsort a 8. évfolyam tanulói adták
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc dicsô napjaira és hôseire emlékeztünk október 22-én (kedden) a
Kállay Miklós Általános Iskolában.

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az
öntudat és a gyôzelem napja volt. A történelem kezdete
óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az
ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat,
amit követel.”
John F. Kennedy (1960)

Köszöntöttük az idôs lakosainkat
1991-ben az ENSZ, október elsejét az Idôsek Világnapjává nyilvánította. Ebbôl az alkalomból
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata is köszöntötte azokat az embereket, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött, így
2013. október 21-én (hétfôn) immár második alkalommal rendeztük meg az „Idôsek Napja” ünnepségünket. Erre az eseményre hivatalos volt településünk minden 70 évet betöltött lakosa.
A rendezvénynek – amelyre közel 150 fô fogadta el
a meghívásunkat- a Kállay Miklós Általános Iskola adott
helyet. A jelenlévôket Belicza László polgármester úr
köszöntötte, és méltatta azt a tevékeny életet, amelyet
minden ünnepelt már maga mögött tudhat. Ezt követôen a Kállay Miklós Általános Iskola tanulói mondtak
el egy-egy verset, majd Bognár Rita és Tihanyi Tóth
Csaba mûvészházaspár „Te légy az álmom” nóta és operett mûsorával kedveskedtünk a vendégeinknek.
Ünnepségünk keretein belül köszöntöttük azokat a
házaspárokat is, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük 50., 55. vagy éppen 60. évfordulóját.
50. házassági évfordulójukat ünnepelte:
Udvari Mihály és felesége Újfalusi Mária Piroska
Borsi Miklós és felesége Metercsik Margit

A nóta és operett mûsor nagy tetszést aratott
55. házassági évfordulójukat ünnepelte:
Sári Sándor és felesége Benô Julianna
Domokos Árpád és felesége Orha Mária
60 évvel ezelôtt mondta ki a boldogító igent:
Katona Ferenc és felesége Orosz Julianna
A köszöntô után az egyházi áldást történelmi egyházaink képviselôi kérték minden jelenlévôre. A vacsora elfogyasztása után a rendezvény zárása következett. Reméljük, hogy minden kedves jelenlévô jól érezte magát, s
bízunk benne, hogy jövôre még több szépkorú lakosunk
fogadja el meghívásunkat az ünnepségre.
– psza –
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Itthon vagy! Magyarország szeretlek!
Önkormányzatunk nagy örömmel kapcsolódott be az
„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” Szent Mihály napi programsorozatba, amelynek keretében a
településen 2013. szeptember 28-án (szombaton) 18.00
órai kezdettel SZÜRETI BÁLT, 29-én (vasárnap)
21.30 órától SZENT MIHÁLY NAPI TÛZGYÚJTÁST
szerveztünk, amelyre szertetettel vártuk a település
lakosságát.
12.00 órától a régi piactérrôl induló lovas fogat bejárta a
település utcáit és a fogaton ülôk a bálba toborozták a lakosságot. A báli közönség 18.00 órától gyülekezett a Közbiztonsági Központban, amely egykoron is a bálok helyszínéül szolgált. A mûsort az Arany Alkony Nyugdíjas
Klub népdalköre nyitotta, kedvenc dalaikból összeállított
csokorral kedveskedtek a résztvevôknek. Ezt követôen a
néptáncos fiatalok vajdaszentiványi és szilágysági táncokat táncoltak. Belicza László polgármester úr köszöntôje
után kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás, amelyet csak
a vacsora és a tombolasorsolás szakított félbe egy rövid
idôre. A hangulatra nem volt panasz, hiszen a talpalávalót
a Karaván együttes szolgáltatta.
Másnap, vasárnap 21 órától kezdtünk gyülekezni a Szent
Mihály Napi máglyánál, amelyet pontban fél 10-kor gyújtott meg polgármester úr. Talán a késôi idôpontnak, vagy
a zord idôjárásnak köszönhetô, hogy alig több mint ötvenen gyûltünk össze a tûzgyújtásra, de aki eljött, az biztosan nem bánta meg, hogy részese volt az eseménynek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Páll István fogathajtónak, Kôrizs Tibor „kisbírónak”, Pintér István tangóharmonikásnak valamint a néptáncos fiataloknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény színvonalának emeléséhez. Külön köszönet a Ficánka Óvoda óvónôinek, akik az
ízléses dekoráció elkészítésébôl vették ki részüket, valamint
az Önkormányzati
konyha dolgozóinak, akik olyan finom töltött káposztát készítettek, hogy
még hetek múlva is
emlegették a bálozók.
Reméljük,
hogy jövôre sokkal
nagyobb érdeklôdésre számíthatunk
a lakosság részérôl,
s örömteli számunkra az a tény,
hogy nagyon sok fiatal vett részt a rendezvényen.
Gyönyörû látványt nyújtott az égô máglya
– psza –

Indul a fogat

A kisbíró – Kôrizs Tibor – a bálba invitálta a falu lakosságát

Szilágysági táncok Bota Csilla- Horváth Péter és Papp
Olívia–Papp József néptáncosok elôadásában

A közönség egy része

3

2 0 1 3 . N OV E M B E R

2013. évi pályázatok ôsszel
Nagyközségi Piac:

Közbiztonsági Központ:

Támogatás:
29.855.266 Ft
Önerô:
3.317.253 Ft
Beruházás összköltsége:
33.172.519 Ft
A pályázati forrást a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
biztosította, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, mint közremûködô szervezeten keresztül. Kállósemjénben

Támogatás:
10.000.000 Ft
Önerô:
2.500.000 Ft
Beruházás összköltsége:
12.500.000 Ft
Az átadó ünnepség 2013. augusztus 24-én volt, mellyen Dr. Vinnai
Gyôzô kormánymegbízott avatta fel
az új épületet. Az épületben helyet
kapott egy nagy terem is, ahol kisebb rendezvényeket, elôadásokat
lehet megtartani. A beruházást Belügyminisztériumi pályázati forrásból
sikerül megvalósítani.
A Közbiztonsági Központ az átadó
óta rendszeres helyszíne a közösségi
eseményeknek. Többek között itt került megtartásra a Szüreti Bál is, melynek elsô alkalommal történô megrendezése is már nagy sikert aratott.

Az elsô vásárlók a piacon Dr. Budai
Gyula Államtitkár Dr. Karakó
László Járási hivatalvezetô és Dr.
Viski József fôosztályvezetô volt
1993 óta mûködik piac, melynek
elsôdleges szempontja az volt, hogy
a helyi termelôk a megtermelt termékeket ott értékesíthessék és ez a
faluközpontjában kapjon helyet.
Ezen elképzelés megvalósult, mûködöt, de már a mai kor igényeinek
nem felelt meg. Az elsô piac megnyitásának 20. évfordulójára sikerült
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának az új Piac beruházást
megvalósítania. Az új épületben kényelmes és már a mai kor követelményeinek megfelelô piac létesítményben várják mind az eladókat,
mind pedig a kedves Kállósemjéni
lakosokat, mint vásárlókat.
Ez épületben helyet kapott, egy
piac felügyelô iroda, egy gombavizsgáló, vizesblokk (akadálymentes WC, Nôi és férfi mosdó), szemetes kuka tároló, kazánház.
Jelenleg a mûködési engedély
megérkezésére várunk, amint megérkezik a piac az új épületben és a
megújult környezetben lesz használható.

síkágyas szkenner, az ezekhez tartozó 12 db LCD monitor, 12 db mikrofonos fejhallgató szett, ezekhez 1
db wifi router, 1 db hálózati adattároló egység. 1 db notebook, 1 db
projektor és ezekhez 1 db vetítôvászon. Beszerzésre kerül még 2 db
vonalkód leolvasó és ezekhez
szükséges állvány. Valamint 1 db
Epson W425D típusú multifunkcionális nyomtató illetve 1 db plotter,
mely nagyméretû plakátok nyomtatására alkalmas. Ezen számítógépekhez természetesen a szoftverek is
beszerzésre kerültek: 13 db operációs rendszerek, MS OEM OFFICE
2010 –es irodai programcsomag,
ESET NOD 32 vírusirtó, 5 db Nero
12 Box DVD író szoftver,1 db Grafikai szoftver, szerkesztô szoftver,
dokumentum feldolgozó. Valamint
a fogyatékkal élôk számára 1 db
Magic 11 típusú Képernyô nagyító
szoftver, mely a gyengén látók szá-

A Közbiztonsági Központ átadó
ünnepségén jelen volt Dr. Vinnai
Gyôzô Kormánymegbízott és Dr.
Karakó László Járási Hivatal vezetô is

A Kállósemjéni Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
szolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése:
Támogatás:
7.962.110 Ft
Önerô:
0 Ft
Beruházás összköltsége:
7.962.110 Ft
Azonosító szám:
TIOP 1.2.3-11/1-2012-0047
A pályázat során beszerzésre kerül:
11 db asztali számítógép, 1 db digitalizáló PC és a hozzá kapcsolódó

A plotter plakátok, térképek és
tervrajzok nyomtatására is alkalmas készülék
mára nyújt segítséget az olvasásban. Illetve a könyvtár akadálymentesítésének köszönhetôen a
mozgáskorlátozottak is meg tudják
közelíteni, valamint kipróbálni és
használni is tudják ezen informatikai eszközöket.

(Folytatás a következô oldalon)
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(Folytatás az elôzô oldalról)

Fecskeház kialakítása:
Támogatás:
7.000.000 Ft
Önerô:
1.890.000 Ft
Beruházás összköltsége:
8.890.000 Ft
A kivitelezési munkálatok a befejezéshez közelítenek. Bár a munkálatok már márciusban elkezdôdtek,

Utolsó simitásokat végzik a Fecskelakon és a Kiállító termen
de rajtunk kívül álló okok miatt a
kivitelezés számos helyen késedelmet szenvedet. Az elénk gördülô
akadályokon sikeresen túlléptünk,
így remélhetôleg az elsô „fecskepár”
már idén beköltözhet. Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzata is próbál mindent megtenni azért, hogy
segítse a fiatal párokat, közös jövôjük elôrehaladásának megkönnyítésére. Ezen indítatásból helyezte ezen
projektet elôtérbe. A Fecskelakban
közös életútjuk elsô lépéseit tehetik
meg. A közös családalapítást kezdhetik meg saját lábaikra állva.
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is tudna több dolgot elmondani a
kiállítási tárgyakról, mint azok akik
személyesen is találkoztak vele
használatának idején.

„In asperis et prosperis’’
– 800 év Magyarország és
Szabolcs megye szolgálatában –
A Kállay kúria versenyképes
turisztikai attrakciófejlesztése
ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0005
Támogatás:
774.848.562 Ft
Önerô:
4.487.438 Ft
Beruházás összköltsége:
779.336.000 Ft
A Kállay család 1750 körül építtette Kállósemjénben azt a kúriát,
melynek késôbb Kállay Miklós miniszterelnök és a családja is lakója
volt. Az épület ugyan mûemléki és
természeti védettséget élvez, állapota a II. világháború óta eltelt évtizedekben igen csak leromlott. Az Önkormányzat azonban elhatározta,
hogy megmenti és megújítja a történelmi emléket jelentô épületeket, a
hársfasorral szegélyezett hatalmas
parkot és a magtárként használt
Wolkenstein-kastélyt. A beruházással olyan sokrétû turisztikai kínálat
jön létre, mely vonzó lesz a legszélesebb érdeklôdôi csoportok számára: a kisgyermekes családok számára régi játékokat felelevenítô játszóházat, a történelem iránt érdeklôdôknek a Kállay-család tárgyi emlékeit

Kiállító terem kialakítása:
Támogatás:
4.954.351 Ft
Önerô:
1.337.675 Ft
Beruházás összköltsége:
6.292.026 Ft
Szintén MVH forrásból megvalósuló beruházás. Az építkezési munkálatok az elôbbi projekttel párhuzamosan haladnak a Kossuth u. 93.
sz. alatt. Elôreláthatólag az Arany
Alkony Nyugdíjas Klub egyesületi
székhely lesz az újonnan felújított
épület. Az épület „tájházként” fog
funkcionálni, melyben a Klub tagjai végzik a tárlatvezetést. Hiszen ki

Ma még ez a látvány tárul a kúria
dók szeme elé
bemutató kiállítást, sôt kutatószobát
hoznak létre, a kor hangulatát felidézendô pedig a 20-es 30-as évekbôl származó korabeli autót, moto-

rokat és kerékpárokat tekinthetnek
meg és próbálhatnak ki az érdeklôdôk. Hogy a turisztikai szolgáltatások ma már elengedhetetlen eleme,
a vendéglátás se hiányozzon, a kúriában különleges nosztalgiakávézó
nyílik majd: a korhû bútorokkal berendezett teremben a vendégek címeres csészékbôl ihatják a kávét,
teát. A felújított épületben helyet kap
majd egy rendezvényterem is, mely
reprezentatív helyszínként alkalmas
lesz kulturális, közösségi, céges
vagy családi rendezvények megtartására, a szintén megújuló park pedig a település legfontosabb közösségi terévé válik.
A projektnyitó ünnepség 2013.
április 17-én volt, amelyen a Kállay
család tagjai és az ÉARFÜ képviselôi mellett Dr. Budai Gyula Államtitkár Úr is megjelent, beszédében
hangsúlyozta a kiemelt projektünk
jelentôségét a térségre vonatkozóan.

Civil szervezeteink
pályázatai
Kállósemjéni Polgárôr
Egyesület
Községi Közpark (kemence):
Támogatás:
850.000 Ft
Önerô:
0 Ft
Beruházás összköltsége:
850.000 Ft
Kállósemjén Nagyközség területén szeretnénk a környezetvédelemre még nagyobb
hangsúlyt fektetni. A
jelen program megvalósításának egyik sarkalatos pontja a zöldterület növelése.
Az egészséges környezetben való élethez nem elég álmodoznunk, aktívan és
fizikailag is tennünk
kell érte. A park egyik
részébe egy fedett kemellett elhala- mencét szeretnénk
építeni, ahol a helybeli
lakosok vagy idelátogatók egy kellemes délutánt tudnának eltölteni családi és baráti társasággal, természetesen bográcsozási
és szalonnasütési lehetôséggel
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együtt. A fedett rész alá az esetleges
csapadékos idôjárás esetén is be tudnának húzódni a csoportok, illetve
nagy melegben is hûsítô árnyékot
tudna adni. A park másik oldalán egy
egyszerûbb játszótér kapna helyett,
hintákkal és homokozóval. Jelen
helyzetben nincs olyan nyilvános
játszótér a községben ahol a kisgyermekes családok egy kellemes játékkal egybekötött délutánt tudnának
eltölteni, ezen szeretnénk mi változtatni. A két részt egy keskeny
térkô sétánnyal szeretnénk egybe-

A sétány megvalósításával a központi teret egységesítô közlekedési
teret hoznánk létre, ahol az ügyeiket intézô, vásároló, vagy munka
után hazatérô helyiek és a hozzánk
ellátogató turisták, elszármazottak
kényelmesen, biztonságosan közlekedhetnének a turisztikai látnivalók
és üzletek között.
A 4911-es úttal párhuzamosan elhelyezkedô korzó, kellemes és biztonságos közlekedést tesz lehetôvé
a gyalogosok, és kerékpárosok számára. A sétány kialakításával és az
ehhez kapcsolódó tereprendezés
során, a terület karbantartása válik
egyszerûbbé, és a közbiztonság is
nô. A települési önkormányzat a
Wolkenstein-kastély és Kállay-kúria
felújítására nyert pályázat megvalósításával jelentôs turisztikai fellendülést fog eredményezni, amellyel a
további forgalomnövekedés biztonságosan a sétány kialakításával biztosítható.
A kivitelezési munkák megkezdôdtek, a várható befejezés 2014
tavasza.

Közbiztonsági Központ
Eszközfejlesztése:
Már tetô alatt van az új kemence
amely a Községi Piac épülete mellett épül
kötni, valamint ugyanilyen módszerrel szeretnénk a Községi Közparkot a település infrastruktúrájába bekapcsolni. A megvalósítás
tervezet befejezésének idôpontja
2013 vége.

„Integrált közösségi sétány
kialakítása a faluközpont
egységesítéséért”
Támogatás:
4.832.502 Ft
Önerô:
0 Ft
Beruházás összköltsége:
4.832.502 Ft
MVH-s forrásból a helyi LEADER
HACS-on keresztül nyert pályázati
forrásból valósul meg.

Az Önkormányzat által újonnan
felújított volt Mozi épület, a kállósemjéni Közbiztonsági Központ
funkciót kapta. A polgárôrség nagy
örömére, akik annyi év hányattatás
után, végre kulturált bázissal rendelkeznek mára immáron.
A pályázat keretében bútorokkal
és kis értékû eszközökkel szeretnék
felszerelni a felújított épületet. A
beszerzés keretein belül székekkel
és asztalokkal rendezik be a Központ
tágas elôadó termét, teljes felszereltséget kap a konyha, illetve új irodabútort kap a Polgárôr Iroda is. A pályázat összköltsége 2.000.000 Ft.

Arany Alkony Nyugdíjas
Klub Egyesület
Ôszköszöntô:
Mint településünk lakói észrevehették az idei évi falunapi rendezvénysorozatba az Arany Alkony

Nyugdíjas Klub Egyesület is becsatlakozott, mely által egy nagysikerû
rendezvényt bonyolítottak le a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1.000.000.- Ft-os támogatásának segítségével. Az est fénypontját
a Korda György és Balázs Klári élôkoncert adta.

Kállósemjéni Ravatalozó
Felújítása:
A Kállósemjéni Köztemetôben
található Ravatalozó épület eléggé
elhanyagolt állapotban van. Bár
igen idôszerûvé vált a rekonstrukciója, mégis sajnos az Önkormányzatnak nincs rendelkezésre
álló saját forrása az épület helyreállítására. A pályázati lehetôségek
kiaknázásával és közös együttmûködéssel az Arany Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatával
és Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata közremûködésével
az épület felújítására a Klub egy
közel 10 millió Ft-os pályázatott
nyújtott be az MVH-hoz, melynek
elbírálása folyamatban van. Nyertes pályázat esetén, az épület teljes külsô rekonstrukciója fog megtörténni, illetve a szociális blokk is
átalakításra kerül.

„NÔSZIROM”
Kállósemjéni Nôk Egyesülete
Futballtorna és
nyárbúcsúztató táncház:
A Nôszirom Egyesület aktív tagja a kállósemjéni közösségi életnek. Sikeresen pályázott a ’48-as
emlékmû és környezetének felújítására, melynek átadó ünnepsége
sajnos a márciusi szélsôséges idôjárás miatt meghiúsult. Augusztusban a Labdarugó emléktorna megszervezésében és lebonyolításában
vállaltak fôszerepet, az MVH-hoz
benyújtott 1 millió Ft-os támogatási összegébôl.
Kállósemjén, 2013. október 17.
Belicza László
polgármester
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Tisztelt Adózó Állampolgárok!
A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásából megállapítottuk,
hogy sajnos jelentôs nagyságrendû, lejárt esedékességû adóval tartoznak az adóalanyok.
Felhívom figyelmüket, hogy a
fennálló adótartozást a legrövidebb
idôn belül szíveskedjenek rendezni.
Amennyiben erre nem kerül sor a
hátralékok kiegyenlítésére végrehajtási behajtást kezdeményezünk
2013. november 20. napjától: letiltás, incasso, ingatlanra történô jelzálogjog bejegyzés, gépjármû foglalás és gépjármû forgalomból történô kivonása, vállalkozói engedély
visszavonásának kezdeményezése.
A hátralék befizetését rendezhetik a Szabolcs Takarékszövetkezetnél, a megfelelô adószámlára történô megfizetéssel a korábban kiküldött befizetési lapon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
adóirodájában.
TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES
ADÓNEMEKRÔL:
IPARÛZÉSI ADÓ:
Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó
mértéke: az adóalap 2,0%-a (2010.
01. 01-tôl)

Mentes az iparûzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek
a vállalkozás szintû adóalapja nem
haladja meg az 1 millió Ft-ot.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel
végzett tevékenység utáni iparûzési adót legkésôbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni. A
fizetendô adó naptári naponként kerül megállapításra, melynek összege:
– A Htv. 37. § (2) bekezdésének
a) pontja vonatkozásában legfeljebb
1.000 Ft/nap piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatóknak
– A Htv. 37. § (2) bekezdésének
b) és c) pontja vonatkozásában legfeljebb 5.000 Ft/nap építôipari tevékenységet folytatóknak.
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA:
Adókötelezettség keletkezése a
használatba vett építmény illetve, a
tulajdonszerzés idôpontját követô év
elsô napja. Az adó mértéke 6.600
Ft/év/adótárgy.
Bevallást az adókötelezettség keletkezésétôl számított 15 napon belül
kell benyújtani: eladás-vétel, öröklés.
Kérem az elhunytak örökösét,
örököseit a kommunális adóbevallást külön felhívás nélkül megtenni
szíveskedjenek, az erre a célra
rendszeresített bevallási nyomtatványon, amely az önkormányzat

honlapjáról (www.kallosemjen.hu)
is letölthetô, személyesen vagy levélben kérhetô az adóirodában.
GÉPJÁRMÛADÓ:
Adókötelezettség változását: eladást-vételt, a Nagykállói Járási
Hivatal Okmányirodájánál (Nagykálló, Kállai Kettôs tér 1.) kell bejelenteni!
Az adó alapja személyszállító gépjármûvek esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve, amely:
a gépjármû gyártási évében és
az azt követô 3. naptári évben 345
Ft/kW
– gyártási évet követô 4-7. naptári évben 300 Ft/kW
– gyártási évet követô 8-11. naptári évben 230 Ft/kW
– gyártási évet követô 12-15.
naptári évben 185 Ft/kW
– gyártási évet követô 16. naptári évben és az azt követô naptári
években 140 Ft/kW.
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges
vontató, tehergépjármû, autóbusz
esetén 850 Ft (2013. július 1-tôl)
– a felsoroltakhoz nem tartozó
gépjármûvek és pótkocsik esetén
1380 Ft.

Elhunyt nagykállói Kállay András
Apja dr. Kállay Kristóf(l9162006), anyja Vásárhelyi Vera (l920–
2000), nagyapja dr. Kállay Miklós
miniszterelnök. Budapesten született 1944.január 5-én. Karon ülô
gyermek, amikor szüleivel Olaszországba menekült, középiskoláit
Svájcban végezte, a glioni Turistaiskola diplomása. l956 óta osztrák
állampolgár, vállalati magántisztviselô Svájcban. A Svájci Máltai Szövetség segélyszolgálatának vezetôje 1979-1990 között; a lourdesi
magyar zarándoklatok szervezôje.

Kállay András(balra) testvérével Kállay
Miklóssal (a fotó eredetije a Kállay
Gyûjtemény tulajdona)

1970-ben lett a Szuverén Máltai
Lovagrend tagja, 1993 óta engedelmességi lovag.

Friburgban (Svájc), hosszas betegség után 2013.augusztus 19-én
megtért Teremtôjéhez. Három
gyermeke (Katica, Krisztina és
Kristóf), és fiúunokája (Kállay
Jules) Svájcban élnek. Testvére,
dr. Kállay Miklós (*1946), gyakran hazalátogat Rómából, és vesz
részt a semjéni rendezvényeken,
találkozik itteni barátaival.
Kállay András temetésérôl (kállósemjéni családi kriptában) a család késôbb intézkedik.
Dr. Lakatos Sarolta
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„Anno...”

Továbbra is várjuk azokat a képeket,
amelyet megosztanának olvasóinkkal!

Kollégisták Szlovákiában
Ezt a képet Kóth Jánosné a Gondozási Központ vezetôje juttatta el hozzánk. A kép egy kb. 35 évvel ezelôtti kirándulást idéz fel
emlékeinkben. A diákotthon ezidôtájt rendszeresen szervezett
nyári olvasótáborokat, amelynek keretében Csehszlovákiában (ma
Szlovákia) volt kirándulni a népes csapat. Sajnos nem mindenkit
ismerünk már fel, de jó néhány név azért eszünkbe jutott:
Guggolnak(balról):
Kovács János; n.n. (név nélkül); n.n; Hamza Mária (Bagoly
Sándorné); Gyulai Erzsébet (Hornyák Józsefné); Szalmási Gyöngyi;
Winkler Mária(Tóth Györgyné); Tóth Margit (Andicsku Ferencné);
Brátán Ilona (Baloghné); Jakab Borbála; Szentmihályi-Szabó Edit.
Állnak(balról):
n.n.; n.n.; Estók Károlyné; Nagy Mária (Kissné); Elek Erika
(Urné); n.n.; Terdik Mária; Bihari Valéria (Bíró Ferencné); Seres
Margit; Hajdu Anna (Harsányi Józsefné); Gyulai Zsuzsanna (Kóth
Jánosné); Graholy Mária (Tóth Józsefné); Ari Erzsébet
(Patakiné);Sári János; Asztalos Éva (Volosinyóczki Györgyné); Kovács József (Rigó); Ferenczi József; Jakab Erzsébet; Dani András;
Görög Tibor; Szôke János.

A második kép egy Tokaji osztálykiránduláson készült,
és az akkori 3. osztályt örökítette meg:
Balról: Bartha Zsolt; Lengyel Miklós; Tündik György;
Kôrizs István; Teremi János; Balla János; Dzsunyák Zoltán; Orosz Barna; Derzsi Andrea; Papp Szilvia; Pertomán
Viktória; Magyar Mariann; Terdik János; Szabó András;
n.n.; Dajka Enikô; Molnár Ágnes; Molnár Andrea; Homoki
Edina; n.n.; Dirbász Tünde; Tóth Enikô; Orosz Mariann;
Brátán János csoport vezetô; Horváth Erzsébet; Varga Csaba; Tréfa Enikô
Remélem képeinkkel sikerült egy-két ember arcára
mosolyt csalni, látva akkori önmagát.

Meghívó
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata és a
„Nôszirom” Kállósemjéni Nôk Egyesülete tisztelettel
és szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a 2013. évi adventi gyertyagyújtásokra és záró
rendezvényére, a karácsonyi ünnepségre.
A gyertyagyújtások idôpontjai:
z
z
z
z

November 30.(szombat) 17 óra
December 7.(szombat) 17 óra
December 14. (szombat) 17 óra
December 21.(szombat) 17 óra

18 órától: Karácsonyi ünnepség
a görög katolikus templomban
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Újra becsengettek a diákoknak...
Szeptember másodikán 242 tanulóval kezdtük meg az iskolai
tanévet, köztük 30 kis elsôs diáknak szólt elôször a csengô,
akik egy osztályközösséget alkotnak.

megköszönni nekik a több éves kitartó, eredményes, odaadó munkájukat.
Az új tanév legfontosabb célkitûzése a minél jobb tanulmányi eredmény elérése.
Ha visszatekintünk egy kicsit a
nyárra, az elôzô tanév végét követôen 2 hétig a gyerekek táblajátékos
foglalkozásokon vehettek részt ,
mely nagyon vidáman telt el, miközben fejlesztettük a gyerekek képességeit és logikai gondolkodásukat.

Az angol nyelv oktatása heti 2
órában zajlik 1.-3. évfolyamon. Jóval több felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek
részt a gyerekek, reméljük ezáltal
még nagyobb mértékben javul a tanulmányi eredményük is. Ismét részt
vehetnek a gyerekek
logopédiai valamint
fejlesztô foglalkozásokon is. Beindult a
mûvészeti oktatás is.
1-2. és 5-6. évfolyamokon testnevelés óra
heti 5 alkalommal
van, ezáltal fejlesztjük
a gyerekek állóképességét, növeljük
erônlétüket, erôsítjük
szervezetüket.
Szeptember 27-én
sportnapot tartunk
verébavatóval egy- A bajnok csapat a bátorságpróbán
bekötve, ahol már az
Augusztusban Erzsébet Táborban
elsôs tanulók is megmérethették
magukat az egyes akadálypályá- Fonyódligeten voltak a gyerekek.
A közel 1300 férôhelyes Erzsékon.
A hónap 3. hetében tartottuk az bet Tábor Fonyódligeten közvetleidei tanév elsô szülôi értekezleteit, nül a Balaton partján fekszik, Foahol tájékoztattuk a szülôket az éves nyód és Balatonboglár között találprogramunkról, feladatainkról.
ható . A tábor nyújtotta kikapcsoA nyolcadikos diákjaink készül- lódási lehetôségek mellett a tábonek a továbbtanulásra, pályaválasz- rozók kirándulást tehettek a közeli
Fonyódon és Badacsonyban, sétatási kiállításokon vesznek részt.
Iskolánk igyekszik kihasználni hajókáztak Balatonboglárra. A váminden lehetséges pályázati forrást. rosban sétálva megnézhették a HaAz elôzô tanév végével nyugdíj- jóállomás díszes épületét, valamint
ba vonult Homoki Jánosné és Po- meghallgathatták a Zenapagoda halyák Andrásné ,ezúton szeretnénk rangjátékát is.

A gyermektábor területén egy turistaszállón és több faházban biztosították a vendégek elhelyezését. A
táborhoz saját sportpályák is tartoztak, melyeken futball-,strandröplabda-, strandkézilabda- mérkôzéseket
rendeztek. Az asztalitenisz játszmáknak is nagy sikere volt. Az 1,3 kilométer hosszan húzódó szabad strandon élvezhették a gyerekek a strandolást, valamint a vízi vidámpark
nyújtotta szórakozási lehetôséget.
Az egyik nyaraló diákunk véleményét
szeretném
megosztani Önökkel:
„Nagyon jól éreztem magam a táborban, hiszen barátaim,
osztálytársaim körében felejthetetlen napokat tölthettünk el.
Igaz, korán kellett
kelnünk, mert a tábori
élet ezt követelte meg,
de mindezért kárpótoltak az érdekes, színes
és tartalmas programok.
A szállás és az étkezés kifogástalan volt.
Nekem a legjobban
a Ki Mit Tud? vetélkedô tetszett, melyen barátnôm is fellépett és nagy sikert aratott. Nagyon
jó volt a fiúk futball mérkôzése is,
melyet más településekrôl érkezett
csapatok ellen játszottak, ebben 4.
helyezést értek el.
A Bátorság próba izgalmas volt,
mert éjszaka kellett a különbözô feladatokat végrehajtani, itt 1. helyezettek lettünk.
Ezúton szeretném megköszönni iskolánknak, tanárainknak a lehetôséget, hogy az idén a Balatonon nyaralhattunk!”
Csurpek Melinda
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Élelmiszersegély

Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programot a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében
az uniós forrásból elôállított élelmiszereket az MVHval szerzôdött segélyszervezetek, így például a Katolikus Karitász közremûködésével juttatják el a magyarországi rászorulók részére. 2013. november 13-án 659
család részesült az élelmiszer segély csomagban.

Kállósemjéni Önkéntes
Tûzoltó Egyesület
Több mint egy éves huzavona után 22
fôvel újra szervezôdött a Kállósemjéni
Önkéntes Tûzoltó Egyesület. A hivatalos munkálatok még folyamatban vannak a cégbírósági bejegyzéshez. Az egyesület új elnöke Hollósi József,
elnökhelyettese Tóth Tamás, titkára Kozma Mihály lett.
A régi tagság számos új taggal bôvült, és az elhivatottságukon már látszik, hogy a szervezet még a jelenleginél is aktívabb tagja lesz a település közösségi életének. Sikeresen mutatkoztunk be falunapon a község
lakói számára, ahol a focitornán is képviseltettük magunkat, másnap pedig a fôzôversenyen az elôkelô 3.
helyezést érte el a csapat. A tagok toborzása folyamatos, minden kedves érdeklôdô kállósemjéni lakost szívesen látunk az egyesület tagjai között.

Egész életen át tartó tanulás – Mit jelent?
Mit is jelent ez a manapság is sokat hangoztatott kifejezés?
Röviden annyit, hogy a tanulás, ismereteink bôvítése, saját magunk képzése nem ér véget sem az elsô szakma, sem az elsô
diploma megszerzésével. Ahhoz, hogy a modern munkaerôpiacokon hasznosítható, versenyképes tudással rendelkezzünk, folyamatosan fejlesztenünk kell képességeinket, bôvítenünk kell
ismereteinket.
A magyar felnôttek 63 százaléka tervezi, hogy a következô
néhány évben tovább képezi magát - derül ki a Szonda Ipsos
közvélemény-kutatásából. Az emberek négytizede azt fontolgatja, hogy saját foglalkozásán belül keres majd valamilyen, a
fejlôdését szolgáló tanfolyamot, 24 százalékuk pedig új szakmát kíván tanulni. A fiatalok vannak leginkább lendületben,
32 százalékuk akarja elmélyíteni jelenlegi tudását, és 23 százalékuk szeretne teljesen új foglalkozást elsajátítani, miközben
22 százalékuk egyszerre mindkettôben gondolkodik.

Szerencsére településünkön sem ismeretlen az élethosszig
tartó tanulás fogalma és gyakorlata. Hogy ne menjünk messzire
az általános iskola pedagógusai közül jó néhányan tettek
mestervizsgát ezen a nyáron, és egyre több emberrôl hallani,
hogy iskolába, OKJ-s tanfolyamokra járnak, azaz átképzik
magukat. Igaz az is, hogy „kényszer szülte helyzet”, mert
meglévô szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni, így elsôsorban olyan képzéseket választanak, amely munkahelyet is
garantál nekik. Ha nem is nyugdíjig, de legalább néhány évre
biztos keresetet tudhatnak magukénak. Így volt ezzel Nagy
Sándorné (szül:Torkos Éva) is, aki 56 évesen ült iskolapadba
és a cipôfelsôrész készítô szakma elsajátítása mellett még számítógépes ismeretekkel is gyarapította tudását. A legjobb tanulóknak – így Neki is – 2 éves tovább foglakoztatást ajánlottak fel, így számára megerôsítést nyert, hogy érdemes tanulni.
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Színes programok a II. Kállósemjéni Fesztiválon
Kállósemjénben a Falunap 2 napos eseményként
épült be a köztudatba. Nem volt ez másként ebben
az évben sem, még is eltért a megszokottól a II.
Kállósemjéni Fesztivál névvel fémjelzett rendezvény. A pénteki napon ugyan is nem csak a futballtorna került megrendezésre, hanem különbözô színes programokkal vártuk a vendégeket.
Az Emléktornát követôen a színpadi mûsor 18 órakor kezdôdött az EVERDANCE Táncszínház produkciójával, majd Kocsis Janika szórakoztatta a közönséget. Az éjfélig tartó táncházban Bohács Brigitta és Éder
Róbert néptánc pedagógus oktatta a táncolni vágyó
gyerekeket, fiatalokat és felnôtteket egyaránt. A talpalávalót a Görice népi zenekar húzta egészen éjfélig. A
rendezvény jó alkalom volt ismerkedésre, generációk
találkozására, valamint arra, hogy megôrizzük népi
kultúránk ezen részét az utókor számára.
Másnap a hagyományoknak megfelelôen zajlottak az
események: fôzôverseny; szent mise; majd végezetül
az Önkormányzati ünnepség. A programban átadásra
került a Közbiztonsági Központ, amely ezen túl a
Kállósemjéni Polgárôr Egyesület otthona is lesz. A gyerekeket-felnôtteket kézmûves foglalkozással vártuk,
amelyet ebben az évben a Nagykállói Népmûvészeti
Egyesület tartott. A színpadon sorra követték egymást
a jobbnál-jobb mûsorok: a helyi fellépôket követôen
színpadra lépett a Csiribiri és a Cairo együttes, valamint Josh és Jutta. Megmutatták néptánctudásukat testvértelepülésünk Avasújváros fiataljai, és tapsolhattunk
a Kállay Kettôs néptáncegyüttesnek is. Az est sztárvendége Balázs Klári és Korda György volt, akik felejthetetlen hangulatot varázsoltak a Kastélykertben,
majd pedig DJ. Szatmári zenéjére táncolhattak a fiatalok egészen éjfélig.
– psza –

Testvértelepülésünk Avasújváros képviselôi helyi
gyûjtésû népdalokat énekeltek az ünnepségen

A Kállósemjéni Gyöngyszemek két ifjú táncosa
Balogh Evelin és Rézmûves Krisztofer

Gyakorlott lovasként üli meg a lovat Kékesi Richárd;
Magyar Roxána; Bokri Dániel és Kékesi Bence

Már délután jelentôs nézôsereg gyûlt össze a színpad
elôtt

A Nôszirom Egyesület sátránál csülökpörkölt fôtt az
üstben
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Új helyszínen várjuk a táncolni vágyókat
Október elsô hetében újra megnyitotta kapuit az a Táncházi
programsorozat, amely már
több mint egy éve várja azokat
a családokat, fiatalokat, akik
tartalmasan szeretnék eltölteni
a szabadidejüket, vagy egyszerûen csak egy kis felüdülésre
vágynak.

el a csöppnyi kis teremben, ezért a
második táncházat már a Közbiztonsági Központba (volt mozi épülete) hirdettük meg. Nagy örömünkre a régiek mellett sok új arc is feltûnt és szinte teljesen betöltöttük a
táncparkettet.
A néptánc alapjaival továbbra is
Bohács Brigitta és Éder Róbert nép-

A hangulatra senkinek nem lehet panasza

tánc pedagógusok ismertetik meg az
érdeklôdôket. Brigitta és Róbert ez év
augusztus 20-án vette át Budapesten
a „Népmûvészet Ifjú Mestere” kitüntetô címet a néptánc területén élért
kimagasló teljesítményükért, amelyhez ezúton is gratulálunk.
A táncház kéthetente szerdánként
a Közbiztonsági Központban lesz
megtartva. Ilyenkor este fél 7-tôl várunk mindenkit, akik szeretnének egykét táncot megtanulni, vagy éppen
csak egy kis felfrissülésre vágynak.
Most a mezôségi táncok alapjait lehet
elsajátítani, de folyamatosan ismételjük az eddig megtanult lépéseket, ami
azt jelenti, hogy bárki bármikor be tud
kapcsolódni a munkába. Legközelebb
december 4-én (szerdán) lesz táncház, az esetleges idôpontváltozásokat pedig a legnépszerûbb közösségi oldalon – facebook – közzétesszük.
– psza –

Az elmúlt egy évben megismerkedtünk a moldvai táncok java részével és betekintést nyertünk a vidékünkre jellemzô, nyírségi táncokba is. Elsajátítottuk a széki táncok
néhány lépését is, majd az évet egy
nyárköszöntô táncházzal zártuk.
A nyári szünetet követô elsô alkalommal a Sportcentrumban gyûlt
össze a kis csapat. Már ekkor látszott, hogy legközelebb nem férünk

A 2013. év díjazottjai. A kép jobb
szélén Bohács
Brigitta és Éder
Róbert néptáncos
pár, akik nagy
lelkesedéssel oktatják a táncokat
minden egyes
alkalommal.

Téli és Értékteremtô Startmunka
A tavalyi évhez hasonlóan 2013
évben is sikerült a Téli és Értékteremtô Startmunka programot
megnyerni.
A dolgozók egy része a TIG telepen betonelem gyártással foglakozik, ahol a munkavégzés 2013. március 1. óta folyamatos 8 fôvel törté-

Készülnek a betonelemek

nik. Jelenleg 28.500 db térkô; 1100
db szegélykô és 120 db 40X40-es
beton burkolólap van raktáron,
amelynek túlnyomó többsége Kállósemjén közterületein kerül majd felhasználásra. Térkôbôl 700 db, szegélykôbôl 150 db, 40x40-es burkolólapból pedig 120 db készül el egy
nap alatt átlagosan.
A brigád másik része, 10 fô a Petôfi köz 2. szám alatti épületben mint
kézmûves csoport az aktuális ünnephez kapcsolódó ajándéktárgyakat
készítenek (díszüveg, hûtô mágnes,
rongyszônyeg, gyöngy szerencsefa,
fenyô, ékszerek, képkeretek, agyagedények). Ezek árusítása bevételi
forrást jelent az önkormányzat számára.

Széles skálán mozog a kézmûves
csoport tevékenysége
A programban foglalkoztatottak
között egyes dolgozók az Intézményekben (Óvoda, Konyha, Egészségház) kisegítô tevékenységet végeznek.
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Tájékoztató a kommunális hulladékszállítás
szabályainak változásáról
Ezúton értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Kállósemjén
Nagyközség területérôl a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. a minôségi
munkavégzést biztosítva 2013.
október 14. napjától a kommunális hulladékot kizárólag:
– az ingatlan tulajdonos
által biztosított 1 db szabvány méretû 120 literes gyûjtôedénybôl
– vagy a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerzôdésben rögzített ûrtartalmú és
darabszámú gyûjtôedénybôl, illetve a szabvány gyûjtôedény ûrtartalmát meghaladó
mennyiségû hulladék esetén
– a Társaság emblémájával ellátott,

a Társaságtól megvásárolt szürke hulladékgyûjtô zsákból szállítja el. (Az
emblémás zsák ára tartalmazza az elszállítás költségét is, az plusz terhet
nem jelent a lakosságnak!)
Nem kerül elszállításra a
kommunális hulladék:
– egyéb, a lakosság
által gyûjtôedényként
használt tárgyakból
(hordó; doboz; embléma nélküli zsák), valamint
– a Társaságtól származó szelektív gyûjtésre szolgáló színes (kék; sárga) zsákokból, illetve ha
– a gyûjtôedény szemmel láthatóan rossz állapotban van.

A szabványméretû gyûjtôedények, megvásárolhatók a mûanyagipari termékeket forgalmazó kereskedelmi egységekben, illetve a Társaság telephelyén (Nyíregyháza,
Bokréta út 22. sz.) is.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt
Lakosságot, hogy:
– a bio(zöld) kukákat november
hónapban még minden héten elszállítják, december hónaptól kezdve
azonban csak a hónap 2. hetén viszi el a szolgáltató, valamint
– 2013. január 1. napjától a Szolgáltató évi egy alkalommal szervez
lomtalanítás.
Segítô közremûködésüket elôre is
köszönjük!

Készülhetünk a madáretetésre
kell körbevágni! Felhajtva eresz
képzôdik, ami védi a magvakat a beázástól. A kupakot ugyanezért hagyjuk rajta. Fél méter zsineggel macsA zord idô beálltával elkezdhet- káktól, ragadozómadaraktól védett
jük a vendéglátást. Fontos, hogy fo- helyre függesszük ! Legjobbak erre
lyamatos legyen az ellátás. A hely- a fenyôk, tuják és sûrû koronájú fák.
hez szoktatott madárcsapat az ete- A zsineggel való felfüggesztés mités felfüggesztése után ugyanis nem att az etetô leng és forog. Ezzel a tolakodó házi veréb
tud elég gyorsan
sereg nem tud
újabb “vendéglôt”
megbirkózni. A
találni és sokan
kisebb, mozgékoéhen pusztulhatnyabb mezei venak.
réb néhány hét
Madáreleségnek
alatt megtanulja a
napraforgómagot,
cinegétôl a megfetökmagot, dióbelet
lelô mozgásmóés sótlan szalonnadot.
darabot adhatunk.
Mind a két veAki marhafaggyút
rébfaj védett! Nem
is be tud szerezni
kevés számú fiómadárkalácsot is
kájukat rovarral
készíthet. A feloltáplálják, ezzel
vasztott fagygyút Dúc etetô a Nagymohoson
nyáron hasznot
papírformába (sajtos doboz) érdemes önteni és bele- hajtanak. Az etetôn azonban erôszakeverni az imént felsorolt olajos kosak és nagyon megnehezítik a cimagvakat. Megdermedve vízálló, jól negék és más fajok táplálék szerzését.
csipegethetô kalács lesz.
A településektôl távolra nem meEgyszerû és célszerû etetô ásrészkedik a házi veréb. Az erdôkbe
ványvizes palackból készíthetô.
Az aljától 7-8 cm-re egy felfelé ezért érdemesebb alulról nyíló dúc
nyíló 5 x 5 cm-es ajtót vágunk. Nem etetôt. telepíteni. Ezekbe akár több
Közeleg a tél az itt maradó kis
énekesmadaraink nagy erôpróbája.

heti eleség is elfér. A képen egy ilyen
etetô látható. A Nagymohoson üzemelt az 1980-as években. Iskolánk
tanulói készítették és rendszeresen
feltöltötték.
Dr. Vas Mihály

Gólya-hír

A klímaváltozás miatt egyre
kevesebb a gólya Magyarországon. Ezért jó hír, hogy Kállósemjénben a Kossuth u. 13. elôtti
fészekben ritkaságszámba menô
négy fióka nevelkedett. A szorgalmas szülôknek köszönhetôen
mindegyik jó erôben és felkészülten indulhatott a nagy útra. A képen egy vízisiklóért folyik a küzdelem. Végül a nevetô harmadik
nyelte el.
Dr. Vas Mihály
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November 27. a Véradók Napja: a csendes hôsök köztünk élnek!
Hétköznapiak, mégis különlegesek. Mert önzetlenül segítenek.
Rajtad, rajtam vagy épp a koraszülött gyermeken.
Véradók, akik karnyújtásnyira
hozzák a boldogságot. A csendes
hôsök köztünk élnek! Köszönet a
véradóknak, akik önzetlen adományukkal a társadalmi felelôsségvállalás legszebb és legigazibb formáját választják! November 27. az ô
napjuk. A véradóké.
A nap meghatározása annak emlékére történt, hogy 1954. november 27-én adományozott elôször a
legfelsôbb állami testület kitüntetéseket sokszoros véradóknak és kiváló véradó szervezôknek. Magyar

Vöröskereszt VII. Kongresszusa
(1987. XII. 5-6.) határozott úgy,
hogy november 27-e legyen a véradók napja, és adjon ismétlôdô lehetôséget a véradók társadalmi megbecsülésének intézményes kifejezésére.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta
vesz részt a térítésmentes véradás

Felhívás
Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint a
kállósemjéni köztemetô üzemeltetôje, ezúton
tájékoztatja a temetôlátogatókat, hogy az
1989 év elôtt betemetett sírhelyek megváltási
ideje lejárt.
A sírhelyek újraváltását a rendelkezésre jogosultak Papp Mihály temetôgondnoknál tehetik meg.
Telefon: 06-30/501-4550
Rendelkezésre jogosultak: a sírban nyugvó
utoljára elhelyezett elhunyt temettetôje, illetve
törvényes örököse.
Az újraváltáshoz szíveskedjenek magukkal hozni
személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat,
valamint 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: 25 évre
2 795 Ft
Fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.
(Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete 13/2011. (X.27.) határozata alapján)
Az újra nem váltott sírhelyek értékesítésre
kerülhetnek.
Kegyeleti Szolgáltató Kft.
üzemeltetô

szervezésében. A biztonságos hazai
vérellátáshoz évente 500.000 egység vérre van szükség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Nagyon fontos tehát, hogy minél
több embertársunk véradó legyen.

Lakossági tájékoztatás
esetleges katasztrófavédelmi helyzetben
követendô magatartásokról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemrôl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet 28.§ (1)-(2) alapján nagyközségünkre, település veszély-elhárítási terv készült. A terv alapján lakossági tájékoztató kiadvány készült, mely a
településünkön jelentkezô veszélyeztetô hatásokról és a rendkívüli helyzetekben betartandó magatartási formákról, teendô intézkedésekrôl szól.
A lakossági tájékoztató önkormányzatunk
weblapján a www.kallosemjen.hu oldalon, valamint
a nagyobb forgalmú közintézményeinkben megtalálható és tanulmányozható.
Belicza László
polgármester
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Az ôszi könyvtári napok eseményei a
Dr. Erdész Sándor Könyvtárban
Valamint az elért pontok sorrendjében Vécsei Erika, Molnár József,
Sári András, Kovács Gréta, Netri
Dorina Bella.
3. osztály:
1. Domokos Bianka
2. Gulyás Patrik
A Nemzeti Kulturális Alap támo3. Kapitány Lilla
gatásával a könyvtárak ilyenkor küvalamint Sándor Viktória, Papp
lönbözô programokkal hívják fel a
Gréta, Csordás Flóra, Varga Attila
figyelmet arra, hogy milyen fontos
4. osztály:
szerepe van a könyvtáraknak az ol1. Kovács Dominika
vasás, a tanulás folyamatában. A ren2. Papp Marcell
dezvények szlogenje évente válto3.Orosz Réka
zik, ebben az évben az
valamint Somos Zsóemberi kapcsolatokra
fia, Somos Eszter,
hívta fel a figyelmet.
Rozsnyai Luca, Udvari
Könyvtárunk minden
Krisztina, Fignár Kinga,
évben kapcsolódik a
Papp Elek, Májer Ádám,
programokhoz.
Szabó Anikó, Csonka
Október 10-én csüMiklós, Tündik Kiara
törtökön délelôtt láttuk
5. osztály:
vendégül a „Törpicur”
1. Domokos Evelin
Gyerekházat. Már ha2. Molnár Mária Boggyomány, hogy ilyenlárka
kor meghívjuk a könyv3. Lipcsei Szabolcs
tárba a három éven aluvalamint Lipkovics
li gyermekeket szüleikFanni, Bodnár Bence,
kel együtt. Az idén is jól
Sári Zsanett, Kovács
érezték magukat náAnna Viktória(Budapest)
lunk.
6. osztály:
Csütörtök délután az A sok gyermek izgatottan várta az erdményhirdetést
1. Pánger Fanni
„Egészségedre!” címû
2. Somos Zsuzsanna
könyv bemutatóján vehettek részt az a könyvtár facebook oldalán tekint3. Bukta Kinga
1-4. évfolyamos általános iskolás di- hetik meg az érdeklôdôk.
valamint Tóth Kinga, Lipkovics
ákok. Ez a könyv egy egészségneAz ôszi könyvtári napok rendezvelô, foglalkoztató, szórakoztató ki- vényeinek költségéhez a Móricz Kinga, Pucsok Fanni, Tálas András,
advány elsô kötete, amit a szerzôk Zsigmond Megyei és Városi Könyv- Gergely Krisztina, Popovics Panna,
(Kelemen Ágnes és Sági István) mu- tár 25 ezer Ft-al , a Kállósemjéni Elek Viktória, Hollósi Kristóf, Fartattak be játékos formában.
Önkormányzat az ajándékkönyvek kas Krisztina
7. osztály:
Péntek délután az új Közbizton- vásárlásával mintegy 70 ezer Ft-al
1. Kiss Ildikó
sági Központban (régi mozi épüle- járult hozzá.
2. Blazsán Kristóf
te) került sor Lantos Gábor 100 nap
3. Fignár Alexandra
északon címû könyvének bemutaVégül következzen az olvasó pá8. osztály:
tójára.
lyázat résztvevôinek listája:
1. Papp Anna
A országos könyvtári napokhoz
2. osztály:
2. Bota Zsuzsanna
kapcsolódva könyvtárunk már ötö1. Kovács Marcell (Szentendre)
dik alkalommal hirdette meg az idén
2. Papp András
Hollósi Istvánné
nyári olvasópályázatát, aminek ered3. Kántor Babett
Október 7–13. között immár ötödik alkalommal hirdette meg az
Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári
Napokat.

ményhirdetését hagyományosan
ilyenkor tartjuk. Nagy örömünkre az
idén is szép számban, 52-en csatlakoztak a pályázathoz. Péntek délután
a Pál Gyula Közösségi Ház iskolásokkal, szülôkkel, nagyszülôkkel és
pedagógusokkal telt meg. Minden
résztvevô könyvjutalomban részesült, amit Belicza László Polgármester adott át. Ezután egy kis harapnivalóval vendégeltük meg a résztvevôket.
A rendezvényeken készült fotókat
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„Itt van az ôsz, itt van újra!”

Elmúlt a
nyár, itt
van az ôsz a
Ficánka Óvodában is.
Az óvodában az élet a nyári szünetben sem állt meg, rengeteg tennivaló várt a dolgozókra és az önkormányzat munkásaira egyaránt. A
balesetek megelôzése érdekében térburkolóval lett lerakva a kocsibejáró az udvaron. Ezzel nem csak
egyenletesebb, de esztétikusabb is
lett az udvarunk. Sajnos az elhasználódásnak köszönhetôen 2 db udvari játékot el kellett bontatnunk,
mert már nem felelt meg az elôírásoknak. Reméljük lesz rá lehetôségünk, hogy pótoljuk ezeket újabb
eszközökkel.
Az Önkormányzat pályázatot
nyújtott be, amivel nyertek óvodánknak egy vegyes tüzelésû kazánt. A „B” épület fûtését már ezzel
a kazánnal kezdtük meg, azt remél-

ve, hogy melegebb lesz az épület
télen, és nem utolsó sorban jelentôsen csökken majd a gáz felhasználásunk is, ami nagyon megterhelte a
költségvetésünket.
Csökkentett létszámmal, de egész
nyáron nyitva tartott az óvoda - kivéve a jún. 17-28-ig tartó fôzési szünetet. Nyári munkarendünk szerint,
a gyermeklétszámtól függôen egy,
illetve két csoport mûködött. Dolgozóink nyári szabadságának ütemezésében nagy segítséget nyújtott az
önkormányzat által az óvoda számára a közmunka program keretében
biztosított 2 fô gyermekfelügyelô.
Ismét 5 csoporttal kezdhettük meg
az új tanévet. Bár 90 fôre csökkent
a gyereklétszám, de a képviselô testületnek köszönhetôen maradt az öt
csoport, mert 2014. szeptember 1tôl minden 3. életévét betöltô gyereknek kötelezô lesz az óvodába járnia. Errôl azonban késôbb még az
óvoda tájékoztatja a kedves szülôket.
A nagykállói szakszolgálat szakemberei elvégezték az óvodás gyerekek logopédiai meghallgatását és
mérését. A vizsgálati eredmények
alapján fogják a gyerekeket javasolni fejlesztésre vagy logopédiai fog-

lalkozásokra. Arra ösztönözzük a
szülôket, hogy használják ki ezeket
a lehetôségeket, mert fizetni a szülônek nem kell a foglalkozásokért
ugyanakkor ezzel gyerekük fejlôdését segítik elô.
Az elôzô évekhez hasonlóan az
egyházakkal szorosan együttmûködve nagycsoportosaink és középsôseink hitoktatásban vesznek részt
heti 1 alkalommal.
Szeretnénk gyerekeinket minél
több élményhez juttatni, ezért helyben is szervezünk különbözô elôadásokat a gyerekek számára, a nagyobbakat pedig a nyírbátori színházba is elvisszük egy-egy érdekes
elôadás megtekintésére. Minden alkalommal élményekben gazdagon
térnek haza.
Az óvoda SZMK szervezete már
megkezdte munkáját. Túl vagyunk
a „Vitamin napon”. Sok gyümölcs,
jó étvágy, még jobb hangulat volt
jellemzô erre a napra. Tervezzük és
szervezzük már a következô programokat: Mikulás, Családi adventi
délután, Karácsony. Reméljük, az
elkövetkezô idôszak az élmények és
a várakozás kellemes idôszaka lesz
gyerekeink számára.
Ficánka Óvoda

Szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja, a népmese napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben
élô bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a
kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja. A népmese napját elsô ízben
2005. szeptember 30-án rendezték
meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónôk, a pedagógusok
és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszeretô gyerekek és felnôttek ezen a napon meg- A
különböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.
„Ôseinktôl kincsekkel teli tarisz-

feltétlenül megôrzendô, mesebeli
kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)
Ezeket a nemes gondolatokat mi
magunk is valljuk, így természetes
volt, hogy ebben az évben is megünnepeljük a Népmese Napját.
2013. szeptember 27-én (pénteken)
zsúfolásig megtelt a Közbiztonsági
Központ színházterme, ahol a nyíregyházi Burattino Bábszínház: Vitéz László és a csodatévô malom
címû interaktív bábelôadásával kedveskedtünk oktatási intézményeink
tanulóinak. Könyvtárosaink a gyeterem zsúfolásig megtelt gyerekekkel rekeknek még ajándékot is készísét. Vegyük birtokba, ismerjük meg, tettek, amelyet a színdarab végén
fényesítsük újra és adjuk tovább az nagy örömmel fogadtak az óvodáeleinktôk kapott, élethosszig érvé- sok és iskolások egyaránt.
– psza –
nyes, értékes, unokáink számára is
nyát kaptunk örökségbe, de mintha
egyre gyakrabban tétlenül néznénk
ennek háttérbe szorulását, elfelejté-
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Ünnepelt a 20 éves Debrecen–Nyíregyházi
Egyházmegyei Karitász
A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász, és a Kelet
Karitász Alapítvány 20 éves évfordulóját ünnepelte 2013. október 26án, szombaton Debrecenben.
Ebbôl az alkalomból Bosák Nándor megyéspüspök 10 órakor hálaadó szentmisét mutatott be Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke,
Majnek Antal, a Munkácsi Római
Katolikus Egyházmegye püspöke
konccelebrálásával a Szent Anna
Székesegyházban. A szentmisét követôen egész napos hangulatos ünnepség következett a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon kápolnájában,
ahol a részvevôk az elmúlt 20 év ese-

ményeirôl beszámolókat hallhattak.
A találkozó végén Bosák Nándor,
az egyházmegye fôpásztora és
Gégény Béla karitászigazgató megköszönték az önkéntesek kitartó,
buzgó, fáradhatatlan munkáját, valamint kitüntetéseket adtak át a
karitászban példamutatóan tevékenykedô plébánosok és karitászvezetôk, tagok részére.
Ezen ünnepség keretein belül
kapott díszoklevelet Pisák Péterné,
a kállósemjéni Római Katolikus
Karitászcsoport tagja, aki áldozatos tevékenységéért méltán került
a kitüntetettek sorába.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata nevében ezúton is gratulálunk a kitüntetettnek, és karitatív

Bosák Nándor átadja a díszoklevelet

munkájához további jó egészséget
és sok sikert kívánunk.
Forrás: Kovács Ágnes
Debrecen–Nyíregyházi
Egyházmegye

Nyári történések a kállósemjéni református gyülekezetben
Június 8-án gyülekezeti kirándulás keretében Szlovákiába utaztunk.
Elsôként
a
Betléri -kastélyt néztük
meg, ahol szinte érezni lehetett egy letûnt
idô
illatát.
Majd
az
Andrássy - mauzóleumba
mentünk be,
ahol egy külö- Családi nap
nös és szép házasság szeretetbôl emelt kegyhelyénél gyönyörködtünk a kifinomult
„halotti” pompában. Kassán fejezôdött be az utunk, ahol igyekeztünk
felfedezni a belváros neves emlékhelyeit.
Június végén a Vakációs Gyerekhetünk került megrendezésre. Egy
héten keresztül csaknem egész napos programmal vártuk a gyerekeket. Felnôttekkel együtt mintegy 40en vettünk igénybe ezt a rendezvényt. A sok játék, ének, kézmûves

kus templomban, Gyöngyösön a kastélyban, Kékestetôn, Mátrafüreden a
palócmúzeumban. Parádon az ólomkristály csiszolását figyelhettük meg.
Adrenalin parkban élvezhették a kihívásokat a fiatalok. S ezek mellett
Dániel könyvének két részletét tanulmányoztunk a Bibliából, hangsúlyozva a fiatal hívô emberek Istennek való engedelmességét és abból
származó örömét.
A nyár utolsó hónapjának a közepén családi napot tartottunk a parókia udvarán. Közös istentisztelet, közös fôzés,
közös ebéd, közös játék
és beszélgetés adta a családi hangulatnak és
együttlétnek a keretét. S
annyira jól éreztük magunkat, hogy tervbe vettünk a rendezvény évenkénti megismétlését.
Tartalmas és építô alkalmainkért Istené legyen
a dicsôség!
Sipos Brigitta
lelkész
Vakációs Gyerekhét

mûhely adott keretet annak a lelki
tartalomnak, amit a bibliai történetek jelentettek. A lelki
házépítés volt
a téma és
mind az öt
történet a ház
egyik részéhez kapcsolódott. Ezen túl
megismerkedtünk ide-

gen népek kultúrájával
és vallásával.
Augusztus elején
az ifjúsági bibliaóra
résztvevônek körével
mentünk el egy kétnapos kirándulásra. Mátraházán volt a szálláshelyünk és onnan barangoltuk be mindazt,
ami 48 órába belefért.
Jártunk Gyöngyöspatán a római katoli-
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Közigazgatási szervek elérhetôségei
és ügyfélfogadási rendje
1. Polgármesteri Hivatal Kállósemjén, Kossuth út 112. Központi telefon/fax: 42-255-423
Polgármester: 42/255-356, jegyzô: 42/255-733, anyakönyvvezetô: 42/555-011
E-mail: hivatal@kallosemjen.hu, honlap: www.kallosemjen.hu
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfô
7:30-12:00,
12:30-17:00
Kedd
7:30-12:00,
nincs ügyfélfogadás
Szerda
7:30-12:00,
nincs ügyfélfogadás
Csütörtök
7:30-12:00,
nincs ügyfélfogadás
Péntek
7:30-12:00,
nincs ügyfélfogadás
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatala
Címe / levelezési címe: 4320 Nagykálló, Kállai Kettôs tér 1.
Telefon: 06-42/563-122, 06-42/563-123, 06-42/563-051, fax: 06-42/563-050
E-mail: jarasi.hivatal@nagykallo.szszbmkh.gov.hu
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfô
8:00-12:00,
12:30-16:00
Kedd
8:00-12:00,
12:30-16:00
Szerda
8:00-12:00,
12:30-16:00
Csütörtök
8:00-12:00,
12:30-16:00
Péntek
8:00-12:00
nincs ügyfélfogadás
Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfô
8:00-12:00,
12:30-16:00
Kedd
8:00-12:00,
nincs ügyfélfogadás
Szerda
8:00-12:00,
12:30-17:00
Csütörtök
8:00-12:00,
nincs ügyfélfogadás
Péntek
nincs ügyfélfogadás
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Nagykálló
Címe: 4320 Nagykálló, Bátori u. 36. Levélcím: 4320 Nagykálló, Pf. 59
Telefon: 42/563-540, fax: 42/563-543 E-mail: SzabolcsMMKNagykallo@LAB.HU
Ügyfélfogadás:
Hétfô
8:00-12:00,
13:00-15:00
Kedd
8:00-12:00,
nincs ügyfélfogadás
Szerda
8:00-12:00,
13:00-15:00
Csütörtök
8:00-12:00,
13:00-15:00
Péntek
nincs ügyfélfogadás
3. Járási Földhivatal Nyíregyháza
Cím: 4400 Nyíregyháza Báthory u. 13, levélcím: 4401.Nyíregyháza, Pf. 11. Telefon:42/523-200,
fax: 42/414-139, e-mail: nyiregyhaza@takarnet.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök Péntek
Térképmásolat kiadása, földmérési beadványok
benyújtása, információ
8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-15:00 8:00-12:00 8:00-12:00
Tulajdoni lap másolat kiadása, ingatlan-nyilván8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-12:00
tartási beadványok benyújtása, információ
Földhasználati lap másolat kiadása, földügyi
8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-15:00 8:00-12:00 8:00-12:00
beadványok benyújtása, információ
Pénztárak
8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-12:00
Sorszámkiadás az ügyfélfogadási idô vége elôtt 30 perccel befejezôdik.
Nyírbátor Rendôrkapitányság
Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2–4. Posta cím: 4301 Nyírbátor Pf.: 24. Telefon: 42/281-666, fax: 42/281-666
Rendôrôrs Máriapócs
Cím: 4326 Máriapócs, Báthory u. 27. Telefon: 42/385-781, e-mail: vargaz@szabolcs.police.hu
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Tisztelt Fogyasztóink!
Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltûnt a lefolyón,
amit levitt a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult,
bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis
ártalmatlanítani fog minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem
igaz. Éppen ezért felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag a háztartási-, mosó-, és WC használat során keletkezett
szennyvizet vezessék a szennyvízcsatornába, ezzel az üzemzavar, dugulás a szennyvízelvezetô rendszeren elkerülhetô!
Amit SZIGORÚAN TILOS a csatornába ereszteni:
– mérgek,
– gyógyszerek és növényvédô szerek,
– nehézfém tartalmú folyadékok,
– tûzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék stb.,
– lebomlásuk során vagy tûzveszélyessé váló anyagok.
Vannak anyagok, amelyek ÜZEMZAVART okoznak, ezért
nem szabad ôket a csatornahálózatba juttatni:
– bármilyen eredetû fa, kô, csont, mûanyag háztartási eszköz,
fémkupak, mûanyag és üvegpalack stb.,
– macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez),
építési törmelék, homok, kavics,
– vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon
stb.),
– egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag,
szárnyasok tollazata, szôr stb.).
Szerves szennyezôanyagok
– állattartásból származó híg trágya,
– háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),
– zsírok, olajok,
– háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl.: halfej, emlôsök belsôsége stb.
– elpusztult kisállatok tetemei,
– emésztôkbôl szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a
szolgáltató engedélye nélkül.
Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pontján, vagy berendezéseinél rongálást, meghibásodást észlelnek, kérjük azonnal jelezzék munkatársainknak, tel.: 42/ 523 -600
Mindannyiunk érdekében számítunk az Önök, az itt élôk
felelôs gondolkodására, odafigyelésére, kevés odafigyeléssel
sok kellemetlenséget elôzhetünk meg!
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Tisztelt Fogyasztóink!
A hidegre forduló idôben ne feledkezzenek meg a vízóraaknák téli szigetelésérôl, a vízórák szétfagyás elleni védelmérôl.
„Ne feledjék, télen az Önök vízórái is fáznak!”
Mit tehetnek Önök a fagykárok elkerüléséért a télen is lakott ingatlanoknál?
– A hiányzó akna fedôlapot pótolják, ha sérült cseréljék ki!
– Óvják a vízmérôt, ezért gyôzôdjenek meg arról, hogy jól
záródik-e az akna fedele!
– Az aknát és a vízmérôt leszigetelhetik hungarocellel, pléddel vagy kartondoboz-darabokkal.
– Fontos, hogy a tél folyamán állandóan ellenôrizzék nincse víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva!
– A pincében és a zárt helyen lévô vízmérôk, vízvezetékek
esetén ellenôrizzék a pinceablak épségét, szigetelését és
tartsák azt zárva!
– Azon vízvezeték szakaszokat, amelyek kevéssé védett helyen (tûzfalban, pincében, ill. falon kívül futó vízvezetékek) vannak, célszerû szintén szigetelôanyaggal védeni.
Mit tehetnek Önök a fagykárok elkerüléséért a télen nem
lakott ingatlanoknál?
– Az aknában zárja el a mérôtôl az utca felé levô fôcsapot.
– Nyissa ki a házban levô összes csapot és a kerti csapot!
– Zárás után a víztelenítô csonkon vagy csapon keresztül folyassa ki a belsô hálózatból a vizet!
– Ellenôrizze, hogy már nem folyik a víz a víztelenítô-csonknál!
– Takarja le a vízmérô akna fedlapját is!

Figyelem! A vízmérôben a víztelenítést követôen is maradhat víz, ezért a vízmérô szigetelését mindenképpen meg kell
oldani!

Köszönjük, hogy odafigyelnek vízmérôjük állapotára, hiszen a vízmérôk rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk!
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Arany Alkony Nyugdíjas Klub élete
Az Arany Alkony Nyugdíjas
Klub élete mint minden évben az
idén is nagyon mozgalmas. Nagyon sikeres a Népdalkörünk.

napi sátorban bemutatjuk a nagymamáink szôttesei mellett az általunk
készített kézimunkákat, szôtteseket.
A falunapi fôzôversenyen már másodízben szereztük meg az elsô helyet. Mostanában pedig készülünk
az adventi gyertyagyújtáson való
fellépésre.
Kocsis Jánosné

Februárban Hajdúszoboszlón
részt vettünk az Országos Nyugdíjas „KI-MIT-TUD” elôdöntôjén. áprilisban Harkányban a középdöntôn, majd májusban Siklóson a döntôn,
ahol ezüstérmesek lettünk.
Májusban Erdélyben
töltöttünk 3 napot, ahol
mezôségi népdalokkal és
a népmûvészettel ismerkedtünk.
Júniusban a Tarpán
megrendezett Országos
minôsítô népdalversenyen már másodízben Az Országos Ki-Mit-Tud döntôjét Harkány„Aranyminôsítést” kap- ban rendezték meg. Képünk a Termál hotel
tunk.
elôtt készült a csapatról
Júliusban megrendeztük a szokásos „Szépkorúak Találkozóját” s egyben megünnepeltük fennállásunk tízedik évfordulóját, a kistérségi nyugdíjasklubok részvételével.
Pályázaton nyert pénzbôl februárban vásároltunk 3 db szövôszéket,
melyet sikeresen mûködtetünk. Sok szép darabot
készítettünk már azóta.
„Nagymamám Konyhája” címmel fôzôtanfo- Falunapon 200 fônek sütöttek csörögefánkot
lyamot indítottunk, ahol a a klub tagjai
régi ételek elkészítésének
módját ismertetjük meg a
fiatalokkal. A Biztos Kezdet Törpicur Gyerekház
igényei szerint rendszeresen megyünk a kért ételek
elkészítését megismertetni. Mindezek mellett rendszeresen részt veszünk a
községi rendezvényeken.
Népdalkörünk fellép úgy
a helyi, mint a szomszédos települések kulturális
rendezvényein.
Kiállításokkal is színesítjük a falu életét. A falu- A legszebb sátor idén is a nyugdíjas klubbé volt

Advent
Ködös hajnalon
Kinézek a tájra,
Advent éjszakán
A kis Jézust várva.
Várom, hogy égi jel
Tûnjön fel az égen,
Újra eljön a kis Jézus,
Éppen úgy mint régen.
Amikor elôször jött
Üstökös jelezte,
Angyalok seregei
Kísérték le a földre.
Ô megváltást hozott
Az emberiségnek,
A földön minden ember
Kedves az Istennek.
Békességet, szeretetet
Ajánlott minekünk,
Sok bûneinkért
A pokolba ne menjünk.
Kis Jézus téged várunk
Mi a szeretetre vágyunk.
Béke legyen a földön nekünk,
Így éljük le az életünk.
Jöjj el, jöjj el én Jézusom,
Amíg nem jössz, védd otthonom.
Úgy várom az érkezésed
Nyugalmamat add meg nékem.
Legyen béke a szívekben
Forró vágy a szeretetre,
Ne legyünk mi kárhozottak,
Tudom mennybe visz az utad.
Karácsonykor a föld népe
Gyertyafénynél vár a földre.
Advent idejében várva,
Gyertyát gyújtunk egyre másra.
Fény, Istenem a te országod
Fény élteti ezt a nagyvilágot
Ha meghalok, jöjj el értem,
Örök élet a reményem.
Advent este rád gondolok
Kezem imára kulcsolom,
Mi Atyánkot mondok néked
Istenem, áldalak míg élek.
Magyar Jánosné
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Új edzô a Bozsik-Program élén
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
ôszi iskolakezdéssel egy idôben
szeptemberben ismét beindult a
Bozsik-Program, azaz az ifjú focistapalánták nevelésével foglalkozó edzéssorozat. A gyakorlásokat a külföldön munkát vállaló Lipcsei János helyett immár
Papp Gergô vezeti.
– Nagyon örültem a felkérésnek,
hiszen nem titkolt régi vágyam volt,
hogy gyerekekkel foglalkozzam,
hogy tanítsam ôket, s megszerettessem velük ezt a csodálatos sportot –
mondta lapunknak az új tréner. –
Sajnos erre eddig nem volt lehetôségem, hiszen családommal Debrecenben laktunk, azonban a nyáron,
kisfiam születését követôen hazaköltöztünk, így ez az akadály elhárult. Nagy lelkesedéssel vágtam bele
a feladatba, hiszen hatalmas kihívást
jelent számomra ez a munka.
– A szeptember eleji toborzást
követôen több mint negyven, 2001
és 2008 között született gyerek jelentkezett a focisuliba, akik között
szép számban találunk lányokat is.
A már korábban is mûködô U7-es,
U9-es és U11-es korosztályon kívül sikerült beindítani az U13-as
korcsoportot is. Mindegyik csoport
heti két edzéssel készült a versenyekre, amelyek Nagykállóban és
Nyírbátorban kerültek megrende-

zésre. A foglalkozásoknak az iskola tornaterme ad otthont, azonban
amikor az idôjárás megengedte,
akkor a füvespályát is igénybe tudtuk venni. Ki szeretném emelni,
hogy a foglalkozásokon a gyerekek
80-90%-a rendszeresen megjelenik,
a lemorzsolódottak száma csupán
néhány fôre tehetô.

A jövô reménységei
– Ami a tornákat illeti: az U7-U9U11-es korcsoportok az ôsz folyamán három alkalommal mutathatták
meg képességeiket Nagykállóban,
ahol rendre ügyesen és eredményesen szerepeltek. Az U13-as korosztály hat tornán vett részt Nyírbátorban. Bár a sikerek eddig még elmaradtak, azonban a gyerekek kedve
és lelkesedése egy cseppet sem
csökkent. Valamennyi alkalommal
sikerült kivívnunk magasan jegyzett
szakemberek dicséretét és elismeré-

sét – például egy-egy támadásvezetés, gól vagy védés után –, ami arra
ösztökélte a fiúkat, hogy a következô tornán még jobbak legyenek.
– Az egyesületi program mellett
sikerült beneveznünk a Bozsik Intézményi Programba is, ami azt jelenti, hogy az óvodások és az iskola
1-4. osztályos kis focistái további
négy tornán bizonyíthatják
ügyességüket. Sajnos a csapadékos idôjárás miatt az ôsszel
csak az ovisok számára rendezték meg a focifesztivált, az
iskolások az elmaradt tornát
tavasszal pótolják.
– Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását, ami az MLSZ hozzájárulásával kiegészülve lehetôséget biztosít a program
további biztonságos és eredményes mûködéséhez. Továbbá szeretném megköszönni a szülôk
támogatását és segítségét, akik nem
kevés áldozatot vállalva rendszeresen biztosítják a gyerekek edzésen
és tornákon való megjelenését, valamint köszönöm valamennyi gyereknek az edzéseken és versenyeken
nyújtott lelkes részvételt, sportszerû
játékot és az általuk nyújtott maximális teljesítményt.
A Kállósemjéni Sportegyesület továbbra is várja a foci iránt érdeklôdô gyerekeket, hiszen sosem késô
bekapcsolódni a munkába.

A Kállósemjéni Sport Egyesület
rúgnák a labdát a hazai pályán, haebben a szezonban a Szabolcszai közönség elôtt.
Szatmár-Bereg megyei III. osztály
A Kállósemjéni Sport Egyesület az
Arany Fácán – Nyírség csoportjában
elkövetkezendô idôszakban Közkezdte meg a bajnoki idényt. A 10 azokkal a játékosokkal, akik ma még gyûlést fog összehívni, ahol a vezehazai és 6 idegen légióssal felálló idegenben játszanak, de szívesen tôség megújítása lesz az egyik napicsapat az ôszi forduló után az elôrendi pont. Az egyesület munkáját
kelô III. helyen áll, innen várja a tajelenleg Bogdán Béla megbízott
vaszi hajrát. A csapat edzôje a
szakosztályvezetô látja el.
nagykállói Dán Attila, aki egy héA Sport Egyesület ezúton is köten 2 alkalommal tart edzést a fiúkszöni Kállósemjén Nagyközség Önnak. Céljuk, hogy az eddig elért
kormányzatának a támogatást, ameeredményt minimum megôrizzék,
lyet az egyesület mûködéséhez bizde még inkább szeretnének a dotosított. Bíznak benne, hogy az elbogó legfelsô fokára felállni. Nem
következendô idôszakban sem matitkolt szándékuk az sem, hogy a
radnak segítség nélkül, sôt szeret„külhoni” játékosok számát a minék a szponzorálók körét bôvíteni.
nimálisra csökkentsék. Ennek érde- Nyírlugos ellen, még egy osztállyal felkében megkezdték az egyeztetést jebb küzdöttek a gyõzelemért
– psza –

Futball hírek
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Évfordulók:

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta

Oláh Mihályné augusztus 26-án
ünnepelte 70. születésnapját,
és most ezzel a képpel újra sok
boldogságot és hosszú életet
kíván neki a családja.

Hudák
Bálint
Róbert

Bihari György és felesége
Czimbalinecz Margit 1958. december 20-án mondta ki a boldogító
igent, így ebben az évben ünneplik
házasságkötésük 55. évfordulóját.

Papp László János
Kántor Bíborka
Tomasovszki Dominik
Váradi Renáta

Lipcsei Ferencné
Dzsunyák Margit nénit
köszöntöttük 90. életéve
alkalmából október 4-én
(pénteken).

Kedves Szülôk!

Elhaláloztak
Schvarcz László
id. Katona Gábor
Gyôri Árpádné (Janóczki Irén)
id. Domokos András
Séra Imréné (Kovács Mária)
Balogh Gusztávné
(Rézmüves Anna)
Bencsik Istvánné (Rada Ilona)
Szántai János József
Kovács András

Papp Noel

Nagy Pálné (Horváth Mária)
Papp Andrásné (Lipcsei Margit)
Juhász Ferencné (Lipták Mária)
Páll Illésné (Szabó Piroska)
Bezdán Ferencné (Elek Margit)
Nagy Istvánné
(Ferenczi Margit)
Fábián Jánosné ( Brinda Anna)
Barta Ferenc
Ferencz Sándorné
(Szijártó Piroska)

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 gyermekrôl készített képet. Amennyiben erre nincs
módja és lehetôsége, de szeretné, hogy
gyermekérôl fénykép jelenjen meg az
újságban úgy jelezze felém a következô elérhetôségeken: pappne.angela@
kallosemjen.hu, vagy a 06-30/4622-469es telefonszámon. Ebben az esetben természetesen lefényképezem a babát.

Házasságot kötött
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

Éles Nikoletta–Márkus Gábor
Fábián Anita–Gaál József
Gyôri Beáta–Stekler Miklós
Strohmayer Tímea–Ruha Zsolt
Sándor Bernadett–Varga István
Veres Adrienn–Pisák Péter
Bota Erika–Bencsik Gábor
Kóth Viktória–Lakatos Sándor
Aranyosi Tímea–Kapitány Zoltán

