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Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Alig három hónapja még a karácsonyra készültünk, ma pedig
már a nagyböjt idôszakát éljük.
Már csak napok választanak el
az ünneptôl, a feltámadás ünnepétôl.
Húsvét közeledtével megsokasodnak a feladataink, mert nem csak
az ünnep, hanem
az éledô természet is egyre több
munkát ad. A
lágy tavasz szellô, és az életet
adó napsugár kicsalogatja az embereket a természetbe.
Idônk
nagy részét már a
kertekben töltjük.
Felmértük gyümölcsfáink állapotát, megnéztük, milyen károkat okoztak a téli
fagyok. Szinte mindenhol végeztek
már a metszéssel, és a lemosó permetezéssel. A gazdák elkezdték elôkészíteni a földjeiket, s igyekeznek
a lehetô legjobb
feltételeket megteremteni
azoknak a
kultúr-

HÚSVÉT HAJNALÁN
(Túrmezei Erzsébet)

növényeknek, amelyek majd a
földbe kerülnek. Erre mondták az
öregek régen, hogy „Megvetettük
a kovászt”, azaz megtettük az elsô
lépéseket, hogy bôséges termésünk
legyen ebben az esztendôben is.
Igaz a jó terméshez ez még igen kevés, hiszen napról napra nagy odafigyeléssel kell ápolnunk ültetvényeinket, veteményesünket,
gyümölcsöseinket, hogy a befektetett munkánknak valóban
élvezhessük a
gyümölcsét.
Kérjük a jó Istent, adjon erôt és
egészséget ahhoz, hogy minden eltervezett
munkánkat meg
tudjuk valósítani.
Addig is használjuk ki az ünnep
adta lehetôséget. Töltsünk minél
több idôt szeretteinkkel, töltôdjünk
fel szellemileg, lelkileg, fizikailag. A
lakásunk mellett öltöztessük díszbe
a szívünket is, hogy megtisztult lélekkel tudjuk ünnepelni a feltámadt
Krisztust.

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztô, emésztô, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylô sugarat vár
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé ... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester elôttük ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a fôpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe
és suhog a korbács és csattog az ostor,
hol, aki megvédje, a hôs, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra: csakúgy...
úgy mint régen.

Ezen gondolatok jegyében kívánunk a településünk valamennyi lakójának Istentôl megáldott
húsvéti ünnepeket.

Ôk mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal elôtt döbbenve megállni:
feltámadott, élô Mesterre találni.

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának
képviselô-testülete

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevôt.
S még volt, aki gúnnyal nevette Ôt,
amint a tövistôl a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ô ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír fele hárman,
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban.
Hogy látnák szemükben keserû könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.
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Kultúrházak éjjel-nappal…
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ebben az évben
elôször csatlakozott a „Kultúrházak éjjel-nappal” országos
programsorozathoz,
amely
2015. február 13–15. között került megrendezésre.
Az akció meghirdetôje a Magyar
Népmûvelôk Egyesülete volt. Partnereik voltak még a Közösségfejlesztôk Egyesülete és a Kulturális
Központok Országos Szövetsége,
továbbá a Nemzeti Mûvelôdési Intézet, támogató az Emberi Erôforrások Minisztériuma.
A programsorozat célja, a mûvelôdési házak és terek, valamint az
abban folyó közösségi mûvelôdés
népszerûsítése. „Az egész országot
érintô akcióval szeretnénk ráirányítani a figyelmet a közmûvelôdési
terek nyitottságára, az intézmények
és szervezetek sokszínûségére, a
helyi társadalomban betöltött közösségépítô szerepére.” (forrás: http://
www.kulturhazak.hu/felhivas-2015/)

A két év munkája már láthatóan formát öltött a vajdaszentiványi
táncban

élôk számára, hogy betekintést nyerjenek az ott folyó „munkába”.
A péntek este 7-tôl fél 12-ig tartó
rendezvényünk elsô részében
vajdaszentiványi táncokkal ismerkedtek a jelenlévôk, majd moldvai
táncokkal fokozták a hangulatot. A
sort a közönség
kedvenc mezôségi
tánc zárta. A képek tanulsága szerint az este nagyon jó hangulatban telt, és a viselet bemutatót is
nagy érdeklôdés
övezte. Bízunk
benne, hogy a képek láttán többen
veszik a bátorságot és ellátogatnak
hozzánk, a táncházba.
Kalotaszegi templomi viselet
Táncházunk havonta 2 alkalomEhhez a célmeghatározáshoz iga- mal várja a néptánc és népdalok iránt
zodva szerveztük mi is a progra- érdeklôdôket. A szakmai munkát
munkat, és azokat a táncházi alkal- Bohács Brigitta és Éder Róbert irámakat szerettük volna népszerûsíte- nyítja, mindketten a Nyírség Táncni, amely 2012-ben nyitotta meg elô- együttes oszlopos tagjai, és a „Népször kapuit a nagyközönség elôtt. mûvészet Ifjú Mesterei” cím boldog
Rendezvényünkkel alkalmat, és le- tulajdonosai. A két néptánc pedahetôséget teremtettünk a településen gógus mindig nagy odafigyeléssel

és lelkesedéssel irányítja és tanítja a
maroknyi kis csapatot.
Üröm az örömben, hogy minden
igyekezetünk ellenére a csoport létszáma már lassan egy éve stagnál.
Igaz, hogy érkeztek új tagok, de távoztak is a régiek közül, amelynek
oka, hogy a felsôfokú tanulmányaikkal már nehezen, vagy egyáltalán
nem tudják összehangolni ezt az elfoglaltságot. Bár sokak véleménye
szerint az is nagyon szép eredmény,
hogy 3. éve életben tudjuk tartani a
táncházat, s vigasztaló ránk nézve,
hogy – információink szerint – nagyobb városokban is hasonló létszámmal tartanak rendszeres táncházi összejöveteleket, nekünk mégis csak az lenne a cél, hogy minél
többen használják ki a felkínált lehetôséget. Nagyon szívesen látjuk a
más településrôl érkezôket, de szeretnénk egyre több hazai arcot látni! Így tehát várjuk és bátorítjuk
mindazokat, akik szeretik a magyar
népdalokat és néptáncot, s azokat is,
akik eddig még nem táncoltak, de
szeretnék azt megpróbálni! Ajánljuk
azok figyelmébe is, akik csak egy
kis testmozgásra vágynak. Sokan
nem tudják, de egy-egy táncpróba
felér egy alapos edzéssel.
– psza –
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FELHÍVÁS!
Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2015.
évben ismételten megszervezi a Kállósemjénbôl Elszármazottak Találkozóját, amelynek célja, hogy
hazahívjuk azokat a kállósemjénieket, akik már nem
a településünkön élnek, de kötôdnek szülôföldjükhöz, hogy találkozzanak a jelenleg is helyben élôkkel, azaz Önökkel, akik e település múltját, jelenét és
jövôjét hordozzák magukban.
A találkozó ideje: 2015. június 27. (szombat)
A találkozó sikere nagyban függ az Önök segítô
közremûködésétôl, így kérjük az itt élô hozzátartozókat, hogy tájékoztassák családtagjaikat a rendezvényrôl.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben hozzátartozóik részt szeretnének venni a találkozón, akkor azok
elérhetôségét, (postai címét, telefonszámát, e-mail címét) legkésôbb 2015. április 30-ig juttassák el hozzánk.

Bejelentést tehetnek:
– A Polgármesteri hivatalban személyesen, vagy telefonon: 06-42-255-423,
– a Nagyközségi Könyvtárban személyesen, vagy
telefonon: 06-42-255-355,
– vagy Pappné Szegedi Angélánál tel: 06-20-2971197, e-mail: pappne.angela@kallosemjen.hu
(A rendezvény részletes programjáról a késôbbiekben – plakátokon és szórólapokon, valamint a
legnagyobb közösségi oldalon keresztül – adunk
tájékoztatást.)
Reméljük, hogy ezen a napon, egy színvonalas rendezvény keretében, lesz alkalmunk a helyi lakosokkal együtt köszönteni a hazatérôket.
A találkozás reményében, üdvözlettel:
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. március 1. napjától jelentôs mértékben átalakult, melynek
eredményeként az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján.
2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe került át az aktív korúak ellátásának megállapítása. Az aktív korúak ellátása keretében a foglalkoztatást helyettesítô támogatást a járási hivatal fogja megállapítani, a rendszeres szociális segélyt felváltja a járási hivatal által megállapítandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
Az ellátás iránti kérelmet:
– a nagykállói Járási Hivatalnál
– a kormányablaknál
– minden szerdán 8.00 – 12.00 óra
között a kállósemjéni Polgármesteri Hi-

vatalban ügyfélfogadást tartó települési
ügysegédnél lehet benyújtani.
Javasoljuk az ügyfeleknek, hogy
amennyiben már a Munkaügyi Központ
Nagykállói Kirendeltségén vannak, az ott
kiadott iratokkal fáradjanak át a
Nagykállói Járási Hivatalhoz.
A foglalkoztatást helyettesítô támogatás szabályaiban nem történik változás, a jogosultak köre változatlan, és a
havi összege sem változott.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az az
aktív korúak ellátására jogosult személy,
aki
a) egészségkárosodott személynek
minôsül, vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel – feltéve, hogy a családban élô
gyermekek valamelyikére tekintettel más
személy nem részesül a gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemôgondozási díjban- és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben illetve
nyári napközis otthonban, óvodában
vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

Egészségkárosodottnak minôsül az,
a) aki munkaképességét legalább
67%-ban elvesztette, aki legalább 50%os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota
a rehabilitációs hatóság komplex minôsítése alapján nem haladja meg az 50%os mértéket, vagy
b) aki vakok személyi járadékában
részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban
részesül.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a
rendszeres szociális segély összegére
vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani. A támogatás legmagasabb havi
összege 46 662 Ft.
A Nagykállói Járási Hivatal (4320
Nagykálló Kállai Kettôs tér 1.) ügyfélfogadási rendje:
Hétfôtôl szerdáig: 8.00–12.00, 12.30–
16.00, csütörtök-péntek: 8.00–12.00.
A települési Ügysegéd ügyfélfogadási rendje a Kállósemjéni Polgármesteri
Hivatal nagytermében: szerda: 8.00–
12.00.

(Folytatás a következô oldalon)
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Az utóbbi idôk legjobban
várt beruházása a
megvalósulási szakaszba
érkezett!
Az Önkormányzat egyik legnagyobb
és legrégebben várt beruházása a kivitelezési szakaszba lép április hónapban.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata sikeres turisztikai programot
szeretne megvalósítani a 2015-ös év folyamán „A Kállay Kúria Versenyképes
Turisztikai Attrakciófejlesztése” elnevezésû program révén. A közbeszerzési
eljárás a „végét járja” így hamarosan a
kivitelezési munkálatok megkezdésére
helyezôdik a hangsúly.
A munkálatok elôreláthatólag párhuzamosan fognak haladni az összes épületnél.
A beruházás nagymértékben hozzájárul az új településkép kialakításához.
Kállósemjén község egy üde színfolttal
fog gazdagodni a beruházás megvalósítása után. Az új Urbanizációs elképzelések irányába már 2013 óta tesz az Önkormányzat lépéseket, ilyen volt a
„Nagyközségi Piac” és az „Integrált közösségi Sétány” kialakítása a település
központjában. A következô években még
számos olyan beruházás megvalósítása
van betervezve, mely egy új egység és
bárki számára szabadon látogatható, sétányokkal övezet település centrumot
adományoz a nagyközségnek.
Ennek elsô nagyobb kiemelkedésû
lépcsôje a volt Magtár átalakítása és felújítása.
A beruházással egy sokrétû és sokszínû turisztikai kínálat jön létre, mely
vonzó lesz a legszélesebb érdeklôdôi
csoportok számára. A kisgyerekes családok számára játszóházat és sétányokkal övezet parkot, a történelem iránt érdeklôdôknek a Kállay-család tárgyi emlékeit bemutató kiállítást, a kor hangulatát felidézendô pedig a 20-as 30-as
évekbôl származó korabeli autót és kerékpárokat tekinthetnek meg és próbálhatnak ki az érdeklôdôk. A kúriában
különleges nosztalgiakávézó nyílik meg,
valamint egy 100 fô befogadására is alkalmas rendezvényterem kerül kialakításra. Továbbá a Kastély Beruházás révén terveink között szerepel egy több
funkciós szabadtéri park létrehozása a
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Multifunkcionális Közösségi Épület
(volt Magtár) környékén, melyhez tartozna az épületben elhelyezkedô Büfé
helység is, mellyel egyfajta „beülôs”
helyet hoznánk létre az intézményben.
Folyamatosan igyekszünk szabadidôs
programokat létrehozni, ahol a településünk lakossága amúgy is kevés szabadidejét nyugodt környezetben a családdal, barátokkal kényelmesen tudja eltölteni. Ennek egy alternatív megoldása
lenne a Büfé kialakítása és létrehozása.
Ezen szolgáltatás hétvégén is üzemelne,
így a lakosság illetve az idelátogatók
hétvégén is kellemes, nyugodt, szabadtéri környezetben tudnak a családdal a
barátokkal összeülni.

Tájékoztató
az egyes
adónemekrôl
Kállósemjénben:
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 8.000 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,
illetve 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.
Tisztelt adózó állampolgárok!
A Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának adónyilvántartásából megállapítottuk, hogy sajnos jelentôs nagyságrendû,
lejárt esedékességû adó összegével tartoznak az adózók.
Felhívom a kállósemjéni lakosok figyelmét, hogy a fennálló adótartozást a
legrövidebb idôn belül szíveskedjenek
rendezni. Amennyiben erre nem kerül
sor, a hátralékok kiegyenlítésére végrehajtási behajtást kezdeményezünk
2015. május 4. napjától: letiltás,
incasso, ingatlanra történô jelzálogjog bejegyzés, gépjármû foglalás és
gépjármû forgalomból történô kivonása, vállalkozói engedély visszavonásának kezdeményezése.
A hátralék befizetést rendezhetik a
Szabolcs Takarékszövetkezetnél, a
megfelelô adószámlára történô befizetéssel a korábban kiküldött befizetési lapon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal adóirodájában.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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TÁJÉKOZTATÓ
Kállósemjén nagyközség közigazgatási területén történô ebösszeírásról
Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén az állatok védelmérôl és
kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást vezet.
Az eb tulajdonosa, vagy tartója az
összeíráskor köteles a Polgármesteri
Hivatal által kiküldött adatlapon feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ebenként egy adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.
Amennyiben az ebtartó az
ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30
000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– 2013. január 1-tôl - a hivatkozott
törvény szerint - a négy hónaposnál idôsebb
ebeket
transzponderrel
(mikrochippel) megjelölve lehet csak
tartani. A jogszabály megsértése esetén
az ebtartó minimálisan 45 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható, ezért kérem,
hogy aki e kötelezettségének még nem
tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése elôtt azt pótolja.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Fejlesztések 2015!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a jövôt tervezi. Számos olyan
elôkészítô munkafolyamatot, tervezést,
valósít meg az idei év folyamán, melynek hatása nemcsak 2015-ös évben, de
az elkövetkezô 5 év évben szemmel látható és kézzel fogható lesz. Lehetôségeinkhez mérten megpróbálunk minden
energiánkat a Kállay Kúria beruházásra
összpontosítani. A közel 1,1 milliárd
forintos beruházás igen sokrétû és számos megoldásra váró akadályt vett fel,
melynek megoldása igen nehéz és fáradságos, valamint látszólag minden idônket le fogja kötni, de ezt az áldozatott

vállaltuk a támogatási szerzôdés aláírásakor és vállaltuk, hogy megvalósítjuk
ezen államilag is kiemelt turisztikai attrakciót.
Ettôl függetlenül a jövôbe tekintünk.
Újra megpróbáljuk „A Kállósemjéni
szennyvíztisztító telep bôvítése” elnevezésû pályázatott beadni. Ez biztosan 23 éves beruházási és megvalósítási idôintervallumot követel, de hosszú távon
mindenféleképpen megtérülô, illetve
szükséges, a zavartalan szennyvízkezelési és tisztítási folyamat megvalósulásához.
Hasonló folyamat lesz a lakóövezetek útjainak rendbetétele. A tavaly megkezdôdött munkafolyamatokat – Bartók
Béla út aszfaltozása – idén a Füveskert
út, Deák F. utca és a Haladás út zúzott
kôvel történô járhatóvá tétele követte.
Ezen célkitûzésünket megpróbáljuk lehetôségeinkhez mérten hosszabb távra
foganatosítani, és minden évben legalább
2-3 utca rendbetételérôl gondoskodni,
így lépésrôl-lépésre haladva remélhetôleg a településünkön minden közút megfelelô minôségû és járható lesz.
További célkitûzéseink között szerepel a Ficánka Egységes Óvoda Bölcsöde
másik épületének is a nagyobb volumenû felújítása a település központjában
található volt gondozási és volt fogorvosi rendelô épületének felújítása és
megújult funkcióval történô ellátása.
Mindezektôl függetlenül továbbra is
kiemelt hangsúlyt fordítunk a szabadidôs programok számának növelésére,
hagyományôrzô programok megszervezésére. A civil szervezetek a településszintû és önálló rendezvények megszervezésével jelentôs szerepet töltenek be
településünk életében.

Tisztelt eb tulajdonosok!
Több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz, mely szerint az utcákon szabadon
kószáló ebek megtámadják a gyalogosokat, kerékpárosokat, a munkából késô
este hazasietô embereket.
Sajnos hosszú évek tapasztalatai támasztják alá, hogy nagyon sokan nem
fordítanak kellô körültekintést és figyelmet a kutyatarásra, amelynek során számukra is, és a vétlen embertársaik számára is súlyos következményei lehetnek.
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy
az állatok védelmérôl és kíméletérôl szó-

ló 1998. évi XXVIII. törvény 5. §. (1)
bekezdése alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelô és biztonságos elhelyezésérôl, szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A szabálysértésekrôl szóló 2012. évi
II. törvény alapján, aki a felügyelete
alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el, mely harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal
sújtható.
Kérek minden ebtulajdonost, hogy
felelôs magatartással, az állatok megfelelô gondozásával elôzzük meg a szükségtelen konfliktushelyzeteket.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

FELHÍVÁS
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön
LOMTALANÍTÁS LESZ!
2015. április 8-án (szerda) a kommunális szemétszállítással érintett
utcákon, 2015. április 9-én (csütörtök) a kommunális szemétszállítással
érintett utcákon.
A lomokat kérjük az ütemezés szerinti napokon reggel 7 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek. A
gyûjtô autók minden utcán csak egyszer mennek végig.
A lomtalanítás során nem helyezhetô ki: építési törmelék, gépjármû
gumi, elektronikai hulladék, akkumulátorok, veszélyesnek minôsülô anyagok,
vegyszerek és minden olyan hulladék,
amely a begyûjtés során veszélyezteti a
begyûjtést végzôk testi épségét, egészségét építési törmelék.
A lomnak minôsülô tárgyakat az ürítési napnak megfelelôen kell kihelyezni
úgy, hogy az a begyûjtô gépjármûvel
megközelíthetô legyen, s a gyalogos-és
gépjármû forgalmat ne akadályozza. Az
apróbb kisméretû hulladékot bekötözött
zsákokban kell kihelyezni.
„Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért”

(Folytatás a következô oldalon)
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Értesítés
Szippantott szennyvíz szállításáról
Értesítjük a lakosságot, hogy településünk közigazgatási területén a házi
szennyvíztárolókban gyûjtött szennyvíz
szippantását és elszállítását az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzôdés értelmében Kovács János köztisztasági vállalkozó végzi.
A közszolgáltatásért fizetendô díj
mértéke 1500 Ft/m3 + ÁFA, melyet a
szolgáltatást igénybevevô (lakos) fizet
a szolgáltató részére.
A közszolgáltató elérhetôsége: 06-20/
479-5433.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Felülvizsgálatra kerül a
település Rendezési Terve!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének határozata értelmében felülvizsgálatra kerül a
település közigazgatási területére vonatkozó Településrendezési Terv. A terv felülvizsgálatának folyamatába minél szélesebb körben szeretnénk bevonni a lakosságot.
Kérjük Önöket, hogy véleményükkel,
javaslataikkal és észrevételeikkel járuljanak hozzá az eredményes munka végzéséhez és egy minél élhetôbb települési környezet kialakításának megtervezéséhez. Mind az övezeti besorolással,
mind a telekalakítással kapcsolatban felmerülô problémáikat, javaslataikat szóban vagy írásban jelezzék a polgármesteri hivatalnál.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Elkülönített (szelektív)
hulladékgyûjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2015. január 1. napjától közvetlenül törvény kötelezi az ingatlanhasználót az elkülönített, azaz a szelektív hulladék gyûjtésére.
A házhoz menô elkülönítetten (szelektíven) gyûjtött hulladék elszállítását
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2015. évben a lakosok részére kijuttatott hulladékszállítási naptár szerint végzi
a közszolgáltató.
Papír és mûanyaghulladék szállítás
minden hónap elsô péntekén történik,
azaz: - január 2. - február 6. - március
6. - április 3. - május 1. - június 5. július 3. - augusztus 7. - szeptember 4. október 2. - november 6. - december 4.
A háztartásokban keletkezô mûanyag
és papírhulladék gyûjtésére elsôsorban
a szolgáltató által biztosított sárga és
kékszínû zsákot, illetôleg ennek hiányában bármilyen átlátszó zsákot igénybe
vehet a lakosság.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelô hulladékgyûjtô zsákokba csak azonos frakciójú (vagy mûanyag, vagy papír) hulladékot helyezzenek el.
Biohulladék (zöldhulladék) szállítás
idôpontja: áprilistól – novemberig minden hét pénteki napja, január 16., február 13., március 13., december 18.
Tisztelt Lakosok!
Ha tudatosan szétválogatjuk a háztartásunkban keletkezô hulladékot, azaz
szelektáljuk, annak zöme újrahasznosításra kerül, ezáltal nagyon kevés hányada kerül a hulladéklerakóba. Ha már
annyit mi is teszünk környezetünkért,
hogy különválogatjuk a három fô kategóriát, egy lépéssel közelebb vagyunk
az újrahasznosítás terjedése, ezzel együtt
egy élhetôbb élet felé.

Tisztelt Kállósemjéniek!
A tavaszi idôjárás beköszöntével egyre
többen mennek ki a kertbe és kezdik el
a szokásos tavaszi munkálatokat. A növénytermesztéssel kapcsolatos hulladékok kezelésére több lehetôség is rendelkezésre áll. A településen rendszeresen
elszállítják külön a növényi hulladékot.
Aki viszont tápanyag utánpótlásra komposztálni szeretne, természetesen erre is
van lehetôség, hiszen az önkormányzat
korlátozott darabszámban komposztáló
edényeket bocsátott a lakosság rendelkezésére. A harmadik lehetôség környezetünk tisztán tartására, hogy összegyûjtjük a kerti hulladékot és felügyelet mellett elégetjük, ami nem igazán környezetbarát megoldás, de mai napig sokan
mégis ezt a módszert választják.
A tûz gyújtással kapcsolatosan a késôbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében fontos néhány dologgal tisztában
lenni. A szabadtéri tüzek szempontjá-

ból a tavasz a legveszélyesebb idôszak,
hiszen a jó idôben egyre többen választanak szabadtéri programot vagy kezdik
meg a kerti munkálatokat. A veszélyt
egyrészrôl a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan
terjed a tûz. Kockázatot jelent a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek
99 százalékát emberek okozzák. A tûzesetek vonatkozásában külön kell kezelni a belterületen illetve a külterületen
történô tûzgyújtást.
1. Belterületi szabadtéri égetés:
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
értelmében tilos belterületen szabadtéri
égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – önkormányzati rendelet –
megengedi. Kállósemjén Önkormányzatának Képviselô Testülete a közeljövôben fogja kiadni a település belterületi
részére vonatkozó tûz gyújtással kapcsolatos rendeletét. A rendelet megjelenéséig a vonatkozó jogszabályok alapján
tilos a kerti hulladékok égetése. Ha a
helyszínre tûzoltó egység érkezik és
megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést önkormányzati rendelet nem
engedélyezi, felszólítja az égetést végzô
személyt, az égetés azonnali befejezésére, a tûz eloltására, és helyszíni bírságot
szab ki a szabálytalanságot elkövetôvel
szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen
elismeri. Ha nem került sor helyszíni
bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség megindítja az ügyféllel
szemben a hatósági eljárást.
A fentiek alapján a szabálytalanságot
elkövetôvel szemben a kirendeltség
20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedô tûzvédelmi bírságot szab ki.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történô sütés-fôzés a tûz
állandó felügyelete mellett.
2. Az irányított égetés engedélyezése
külterületen:
Külterületen végzett szabadtéri égetést, a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. Kivétel a
vágástéri hulladék égetése.
Az eljárás menete:
Az irányított égetés engedélyezését
írásban kell kérni az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségen. (Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség) Egy
kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthetô be,
és az elsô fokú eljárás lefolytatásáért fizetendô 3.000,- Ft illetéket kérelemként
kell megfizetni.
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A kérelmet legkésôbb az égetés tervezett idôpontját megelôzô 10. napig be
kell nyújtani az engedélyezô tûzvédelmi hatósághoz. A tûzvédelmi hatóság a
kérelmet annak beérkezésétôl számított
5 munkanapon belül bírálja el. Az irányított égetés során a tûz nem hagyható
ôrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha
az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés
csak úgy végezhetô, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után
a helyszínt gondosan át kell vizsgálni,
és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell
szüntetni.
Az égetés során be kell tartani a vonatkozó tûzvédelmi szabályokat, ha az
égetés során tûzoltói beavatkozásra van
szükség a szabálytalanságot elkövetôvel
szemben a kirendeltség tûzvédelmi bírságot szab ki.
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

FELHIVÁS
TISZTELT KÁLLÓSEMJÉNI LAKOSOK!
A tavaszi jó idôjárás megérkeztével
eljött a tavaszi nagytakarítás ideje is.
Tegyük rendezetté, gondozottá lakásunk környezetét és a telkünk elôtti közterületet.
Ne halmozzuk fel ingatlanunkon az
összegyûjtött hulladékot, használjuk ki
a szervezett szemétszállítást, melynek
keretében a kapuk elé kitett kommunális hulladékot szerdai és csütörtöki napokon, illetôleg a biohulladékot pénteki napokon elszállítják
Kérjük akadályozzák meg a dûlôutakon, erdôszegélyeken történô szemét
lerakását.
Az illegális szemetelôkkel szemben
szabálysértési eljárás indul, melynek
során a birság mértéke harmincezer forintot is elérheti.

Változások a szociális
ellátásokban
Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei változásával összefüggésben átalakul a lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítô támogatás
igénylésének feltétele és menete.

Lakásfenntartási támogatás:
2015. február 28. napjával megszûnik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
általi normatív lakásfenntartási támogatás.
2015. március 1. napjától az önkormányzat települési támogatás keretében
biztosít lakásfenntartási támogatást a
szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élô
személyek és háztartások számától.
A továbbiakban lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek
családjában az egy fôre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%át (57 000 Ft), egyedül élô esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át (71 250 Ft), azzal
a feltétellel, hogy a családban élô személyeknek nincs vagyona.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok:
A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelmet a szociális
irodában beszerezhetô formanyomtatványon lehet benyújtani az önkormányzat
szociális irodájában, illetve letölthetô a
www.kallosemjen.hu weboldalról
Szükséges az alábbi mellékletek csatolása:
– a kérelmezô, valamint a háztartásában élô személyek kérelem benyújtását
megelôzô egy havi nettó jövedelemigazolásai:
1. munkaviszony esetén a munkáltató által kiállított nettó keresetigazolás,
2. nyugdíj, nyugdíjszerû ellátás, árva
ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítô levél, valamint
a benyújtást megelôzô egy havi
szelvény vagy folyószámla kivonat,
3. gyes, gyet, családi pótlék esetén a
benyújtást megelôzô havi szelvény
vagy folyószámla kivonat,
4. alkalmi munkavégzésbôl származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelôzô háromhavi átlagjövedelembôl számított egy havi nettó jövedelmérôl nyilatkozata,
5. Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén az ellátást megállapító határozat, valamint az ellátás összegérôl az elôzô egy hónap
szelvénye vagy a folyószámla kivonat,

6. vállalkozó esetén a kérelem beadását megelôzô 12 havi nettó átlagjövedelembôl számított egy havi nettó jövedelmérôl a könyvelô által
kiadott igazolás és a NAV igazolása az elôzô gazdasági évre vonatkozólag,
7. ôstermelô esetén az ôstermelôi igazolvány, valamint a kérelem beadását megelôzô 12 havi nettó jövedelmébôl számított egy havi nettó jövedelmérôl tett nyilatkozata,
8. válóperes végzés, gyermekelhelyezésrôl szóló bírói egyezség fénymásolata, valamint gyermektartásdíj
összegérôl egy hónapra visszamenôleg szelvény vagy nyilatkozat,
9. tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról igazolás
10. albérleti-, lakásbérleti-, lakáshasználati szerzôdés,
11. családi ház esetén a lakás nagyságát hitelt érdemlô módon igazoló
okirat vagy nyilatkozat a lakásnagyságra vonatkozóan.
Az ellátásra való jogosultság elbírálása során az igénylô szociális, vagyoni
körülményeinek vizsgálása érdekében
környezettanulmányt és lakókörnyezet
vizsgálatot kell készíteni.
Lakásfenntartási támogatást 2015.
december 31. napjáig lehet megállapítani.
Új támogatások 2015. március 1. napjától:
Születési támogatás:
Születési támogatás illeti meg a
Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes
lakcímmel rendelkezô, életvitelszerûen
a községben élô szülôket gyermekük
születése esetén.
A jogosultság megállapításához a kérelmezônek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia.
A kérelmet a gyermek születésétôl
számított 1 hónapon belül lehet benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A határidô elmulasztása jogvesztô.
A születési támogatás összege: 10 000
Ft.
A születési támogatást a polgármesteri hivatal szociális irodájában beszerezhetô formanyomtatványon lehet megigényelni.

(Folytatás a következô oldalon)
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Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye
Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye állapítható meg annak a
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezô, a kállósemjéni
oktatási intézményekbe járó általános
iskolás valamint óvodás gyermeknek, aki
a normatív kedvezményekre nem jogosult, vagyis akinek 100%-os térítési díjat kell fizetnie.
A gyermekétkeztetés térítési díj ked-

vezmény mértéke: a térítési díj 50%-a. A
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye tárgyév december 31.napjáig állapítható meg. A gyermekétkeztetés térítési díj
kedvezményre való jogosultságot a hivatal szociális irodájában, az általános iskolában és az óvodában beszerezhetô nyomtatványon lehet megigényelni.
Temetési segély
Azon kállósemjéni állandó lakosnak állapítható meg temetési segély, aki a meghalt személy eltemettetésérôl gondoskodott.

Az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó temetési segély iránti kérelmet a temetési számla keltétôl számított
30 napon belül lehet benyújtani, mely
határidô jogvesztô.
A kérelemmel egyidejûleg be kell
mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi
kivonatát is.
A temetési segély összege: 10 000 Ft.
A temetési segélyt a szociális irodában beszerezhetô nyomtatványon lehet
megigényelni

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
A 2015. évi települési rendezvénynaptár, egy
olyan összefoglaló táblázat, amely az Önkormányzati rendezvényeken túl az egyházak, intézmények,
egyesületek által szervezett programokat is magába
foglalja. Bízunk benne, sokan, sokféle hasznos elfoglaltságot találnak maguknak és családtagjaiknak
egyaránt.

A rendezvényekrôl szóló tájékoztatás nem teljes körû,
hiszen azok menetközben változhatnak – új programokkal egészülhetnek ki, vagy esetleg érdeklôdés hiánya
miatt elmaradnak,- ezért kérjük, hogy figyeljék a település hirdetôtábláit, valamint Kállósemjén Nagyközség
honlapját (www.kallosemjen.hu) ahol igyekszünk naprakész információval szolgálni az Önök részére.

Kállósemjén Nagyközség 2015. évi programja
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Ökumenikus imahét 2015
Isten kegyelmébôl ebben az évben is megtarthattuk Kállósemjénben az ökumenikus imahetet,
melynek lényege, hogy a keresztyének együtt imádkozzanak a
Krisztus-hívôk egységéért. A
2015-ös imahét témáját a brazíliai keresztények dolgozták ki,
mottója Jézus kérése a samáriai
asszonyhoz: „Adj innom!” (János evangéliuma 4,7)

hangzik egy-egy este, ezeket mindig összeköti egy közös motívum.
Vannak könyörgések és imádságok,
amelyek az általános egység témán
túl egészen konkrét, az aktuális világpolitikai, gazdasági, szociális
helyzetre vonatkozó kéréseket is tartalmaznak.
Az idei füzetben olvastuk azt a javaslatot, mely szerint egy tálba öntjük a vizet három különbözô kancsó-

1908-ban tartottak elôször
Imanyolcadot (nyolc estén át tartó
közös könyörgést) az Anyaszentegyház Egységéért. 2004-ben publikálták elôször egységesen az imahét anyagát. Az azóta évenként
megjelenô programfüzetben a liturgiai renden és napi igéken, imádságokon túl vannak olyan megszívlelendô javaslatok, amelyek segítik színesebbé és emlékezetesebbé
tenni az istentiszteleteket.
Természetesen az a gyakorlat,
hogy a liturgia felépítése mindig a
házigazda lelkipásztor feladata. Ô
alakítja a saját rendjükhöz a füzetben fellelhetô elemeket. Egy-egy
napra több igeszakasz javaslattal is
él a programot összeállító bizottság,
amelyek közül 2-3 rendszeresen el-

ból. Ezt mindhárom templomban megvalósítottunk, A víz eleve kapcsolódik a samáriai asszony történetéhez,
hiszen ott Jézus élô vizet kínál egy
bûnös asszonynak. A kancsók sokfélesége az egyházban lévô különbözôségeket jelképezték. A víz egybeön-

tése pedig az egységre való törekvést,
sôt magát az egységet, mert Krisztusban egyek vagyunk. Benne megszûnnek a különbségek. Benne nem számít a liturgia, az öltözet, az éneklés és
imádkozás módja, a szövegek régies
vagy újszerû megfogalmazása. Benne minden keresztyén ember ugyanazt kapja: bûnbocsánatot és örök életet. Ez a kijelentés igaz az év többi idôszakában is, de minden egyes imahéten a közösség vegyes összetétele
miatt hangsúlyozottabbá válik. A víz
az élet egyik jelképe nemcsak az egyházban, valamint a bûnbocsánaté is,
hiszen mindhárom egyházban szentség a keresztség.
Úgy gondolom, lelkésztestvéreim nevében mondhatom, hogy hálásak vagyunk azért, hogy szép
számban együtt lehettünk mindhárom este. Együtt mondhattuk az
énekeket, imádságokat. Egy emberként hallgathattuk a prédikációkat. Együtt épülhettünk ezeken a
közös istentiszteleteken.
Munkálja a Szentháromság Isten az
egységet és közösséget bennünk és közöttünk, s legyen ez áldás mindazoknak, akikkel kapcsolatban lehetünk!
Sipos Brigitta
református lelkész

Nôszirom Egyesület szervezett bulit, a Közbiztonsági Központban.
Mindkét egyesület a vacsorához felajánlásként egy-egy malacot kapott,
amelyet ezúton is szeretnének megköszönni nagylelkû támogatójukA hónap utolsó napján pedig a nak.
A Nôszirom Egyesület élôzenés, vacsorával egybekötött
rendezvényén a Nyírségi Lavina Együttes húzta a talpalávalót. A hangulatra senkinek
sem lehetett panasza, amit mi
sem bizonyít jobban, mint
hogy hajnal 3 órakor még javában húzták a zenészek, s
bizony belekerült egy két cipôsarkába a nagy mulatozás.
Ha jó a zene és finom a vacsora, a jó
Szívesen ajánljuk a zenekart
mindenki figyelmébe ha, igahangulat is garantált
Alig néhány nappal azután, hogy
elbúcsúztattuk az Óévet, a
Nyugdíjas Klub máris újra
összehívta a tagokat egy pótszilveszteri vacsorára.

(fotó: Papp György)

Pótszilveszter itt is, ott is…

Az aranybarára sült malacka
mindenkinek nagyon ízlett.
zán jó bulit szeretnének szervezni,
hiszen változatos zenéjükkel minden
igényt kielégítettek.
Bízunk benne, hogy jövôre is sikerül hasonlóan jó hangulatú estével duplán elbúcsúztatni az óévet.
– psza –
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A húsvéti látás
A feltámadást követôen az üres
sírba másként tekintett az apostolokhoz hasonló Mária Magdolna, Péter és a szeretett tanítvány,
János. Az ott hagyott leplek és a
kendô más-más üzenetet közvetítettek az elsô hívô tanuknak.
Mária, csak nézett. Péter úgy látott, hogy volt némi elképzelése. János látása olyan volt, hogy belátott
a titokba, a felfoghatatlanba, az egészen másba. János megértett, átélt.
Mindhárom személy látása más-más
görög szóval van kifejezve az Írásokban. János”horaó”-val látott./
Ebbôl származik az orákulum szó./
Pál majd ugyanezzel a kifejezéssel
mondja, hogy láttam az Urat. János
volt, aki teljes mélységében élte át a
keresztény húsvétot. Látott és hitt.

Ô döbben rá elôször, hogy Jézus él
és éltet bennünket. Ô már soha meg
nem halhat. Isten mindig többet ad,
mint amit mi kérünk tôle. Ôk halottat kerestek és egy üres, már ôrizetlen, de sértetlen pecséttel ellátott sirt
találtak. Halottat kerestek, de az élettel találkoztak. Jézus meghalt bûneinkért. Ô vállal téged dicsôségében,
ha te is vállalod Ôt és hiszel ígéreteiben, valamint vállalod követésének
feltételeit. Az elsô évszázadokban az
ôskeresztények a keresztség szentségének kiszolgáltatására készültek
a buzgó katekumenekkel. Misztikus
halál a keresztség.
Meghalni a bûnnek és új életre
támadni. A tanuk az igazi látás kegyelmét kapták. A földi emberre a
mennyei dicsôség vár, ha megadja
a választ Isten mindent megelôzô

szeretetére és közremûködik az üdvözülés reá esô részének megtételében. A misztikus test tagjaira éppúgy a felmagasztalás és dicsôség vár,
mint a Fôre, aki elzuhant és meghalt,
de gyôzött is, mint Júda oroszlánja.
A mindenkinél többet és jobban látó
Pál közölte az egész földkerekséggel /oikuméné/, hogy az eljövendô
dicsôség hatalmasabb, mint a megelôzô szenvedés.
Isten nem személytelen, hanem személyes jövôt szán az embernek. Isten
nem unja meg az embert. Közbenjárónk van. Mégis misztérium marad a
materializmus megdöntése. Krisztus
az új teremtés. Kétezer éve hisszük,
hogy a világnak nála kell kikötnie.
Vitorláinkat a Szentlélek feszíti.
Horváth János
esperes-parókus

Húsvéti gondolatok
Reménykedünk a böjti szelek
múlásában és a gyönyörû tavasz
kezdetében, amely vezet minket
Húsvét ünnepe felé. A természet
föléledt és egy-egy földbôl elôbújó csodában látjuk az évszak ígérkezô színeit. Érezzük lelkünkben
is a napfény illatát. A földek és
növények megmunkálásért sóhajtoznak. Teljesen feltöltôdünk a
jókedvet is adó napfénnyel.
A böjti idôszak hamarosan véget
ér és kezdetét veszi egy viszonylag
rövid ünnep. Hogyan érkezünk meg?
Csak belebotlunk a mindennapok
kényszerû folyamából, ezért megállunk és türelmetlenül várjuk a végét?
Engedjük, hogy könnyedén elsuhanjon mellettünk a Húsvét, várva az élhetô hétköznapokat? Vagy megérkezünk gondolatban végigjárva az ünnep legfontosabb állomásait?
Átéljük a nagycsütörtöki bensôséges együttlét kiváltságát. Készülünk
arra a kegyelmi pillanatra, amikor Jézus testének és vérének jelképét magunkhoz vehetjük az úrvacsorában.
Keressük az ige világosságánál, mi az,
amit a kegyelem asztalánál ott hagyhatunk, hogy tiszta szívvel és lélekkel, felszabadultan menjünk ki a

templomból. Megkeressük hitbeli árulásainkat, félelembôl vagy hátratétel
elkerülése végetti tagadásainkat, közönyünket, megalkuvásainkat helyzetünk jelenlegi megtartásáért, valamint
gôgünket és mindezt elhagyjuk.
Mélyen átérezzük azt a felfoghatatlan csodát, hogy az Ô halála a mi
halálunk! Ott a kereszten nemcsak
Jézus függ, hanem Benne, Vele
együtt a mi óemberünk is meg van
feszítve. Ez nem lett volna lehetséges, ha Jézus nem adja meg magát
szelíden és mégis hatalmasan az ellene összefogó erôknek. Nem félünk
elfogadni: „Mind, ami kín s ütés ért,
Magam hoztam Reád; Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád. Feddô
szót érdemelve Itt állok én, szegény,
S kérlek, lelked kegyelme Sugározzék
felém.” (RÉ 341/ 3)
A sírba tétel csendjét, méltóságát
és kilátástalanságát is átgondoljuk,
mintha most lenne az a Nagypéntek
este, mintha mi lennénk a temetést
végzô elbukott tanítványok. Nem
félünk szembenézni a nagyszombati
csenddel. A tehetetlenség bénító erejét átengedjük magunkon, hiszen a
halállal szemben mi tehetetlenek
vagyunk. Lelki gyötrelmeinkkel ahhoz az Istenhez megyünk, aki ed-

dig is mellettünk állt, és szent kegyelmével vezetett.
A csenden, a döbbeneten át megérkezünk a sírhoz. Jézus sírjához,
óemberünk sírjához. Halljuk az angyali üzenetet: Ne féljetek! Nincs itt,
mert feltámadt, ahogy elôre megmondta, ahogyan megígérte, ahogyan eltervezte! S akkor lelkünkbôl
kifakadhatnak a bûn fájó sebei, lelkünk bánatára balzsamként hathat az
úrvacsora közösségében magunkhoz veendô kenyér és bor. Lelkünk
tükrében felragyoghat a gyôzelem
öröme: feltámadt, igen feltámadt!
Feltámadtunk, mi is feltámadtunk!
Aki megérkezik, és átéli az ünnep
szépséges fájdalmát és mély örömét,
annak el is kell indulnia. Vissza a
hétköznapokba! Abba az életbe,
amelybe a Feltámadott Krisztus békességgel küldi az övéit. Mehetünk
vissza azzal az ujjongó örömmel,
amivel az emmausi tanítványok,
akik meg akarták osztani Jeruzsálemben lévô társaikkal a megmagyarázhatatlan, de valóságos csodát,
hogy van élet a halál után!
Áldott Feltámadás Ünnepet kívánok!
Sipos Brigitta
református lelkész
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„Feltámadt Krisztus halottaiból, legyôzte halállal
a halált és a sírban lévôknek életet ajándékozott”
Mai értékvesztett világunkban
ahol az evilági materiális dolgok
mindent megelôznek, fontos
hogy a keresztény ember „hitének szemeivel” láthassa a feltámadás valóságát Krisztus Urunk
feltámadása által.
A lényeg sokszor eltûnik szemeink elôl, az ünnepeinket sokszor kilúgozzuk. Sokak számára a húsvéti
ünnep lényege megreked a húsvéti
nyusziban, a kinder tojásban, a locsolkodásban, a húsvéti terülj –terülj asztalkában stb. Mások számára
pedig jó alkalom egy kis vellneszezésre.
A húsvét ennél sokkal több.
A húsvétra negyven napos böjttel
készülünk, majd pedig negyven napig énekeinkkel és imádságainkkal
emlékezünk a kereszt megváltó erejére, Krisztus örök életet adó feltámadására.
Húsvéti köszöntésünk is erre utal:
„Feltámadt Krisztus – Valóban
Feltámadt”
Ezzel a köszöntéssel üdvözöljük
egymást a húsvét ünnepkörében.
Ez a köszöntés fejezi ki az egész
emberiség egyetemes vágyát, hogy
az Ádámban elbukott és a paradicsomi élet boldogságát elveszített
ember újra visszanyerje régi dicsôségét.
A feltámadási szertartás énekeiben
ennek a valóságnak megéneklésével
valljuk meg hitünket.
„Ez ama jeles és szent nap…”
amelyen Krisztus feltámadását ünnepelve nem mást, mint
„A halál legyôzetését ünnepeljük,
a pokolnak megrontását, más örök
életnek kezdetét…”
Ez a legerôsebb éjszaka! Ez a legtisztább hajnal! Ez a leggyönyörûbb
nap! A föltámadás napja! A Pászka!
Az Úrnak Pászkája! A soha le nem
alkonyodó Fény Uralma!

Merjünk hát ebben az örömben
élni, merjük hát egymást így köszönteni:
„Feltámadt Krisztus – Valóban
Feltámadt”

Görögkatolikus Egyházunk nevében mindenkinek Istentôl Áldott
Békés Húsvéti ünnepet kívánok!
Orosz István
esperes –parókus
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Húsvéti szokások, népszokások
A húsvét ünnepe sok szálon
kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások
nagyrészt nem épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba,
hanem azzal párhuzamosan,
mint a falusi közösségek ünnepi
szokásai maradtak fenn.
A húsvétot megelôzô farsangi idôszak mulatságai a tél legyôzését, a
tavasz megérkezését ünneplik. Európa szerte elterjedt szokás a telet
jelképezô szalmabábu elpusztítása,
elégetése vagy vízbe fojtása. Nálunk
egyes vidékeken a bábu neve kisze,
kice, s virágvasárnapi szokásainkat
teszi színesebbé. A mulatságok és a
böjti idôszak találkozásának jellegzetes népi játéka Konc vajda és Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás
háborúsága volt. A húshagyókeddi
(farsang utolsó napja) játék szereplôi szalmabábok, s a legyôzött Ciberét végigvitték a falun, elégették,
vízbe vetették, vagy keresztüldobták a templom kerítésén, hogy elûzzék a betegséget, az éhséget. A böjt
alatt régen fôleg kenyeret, száraz
növényi étkeket ettek. A hosszú böjti idôszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a
közbeesô vasárnapoknak nevük
volt: a másodiké gulyásvasárnap, az
ötödiké feketevasárnap, a hatodiké
virágvasárnap.
Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A magyar
népszokások ezen a napon a zöldág-hordás, más néven villôzés: a termékenységet segítô eljárás. Az ággal megütögették a fiatal lányokat,
menyecskéket. A barkaszentelés a
keresztény és a pogány szokások
ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot
megelôzô szombaton a gyerekek
barkát szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A
szentelt barkának bajelhárító szerepe van. A moldvai csángók fûzfa

sípot fújnak, habajgatnak, ezzel keltik fel a tavaszt. Sok helyen zajos
határkerülést tartanak, mellyel a rossz
szellemeket ûzik el.
A nagyhét napjainak szokásai a
Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment harangokat a fiúk kereplôkkel helyettesítik. Az étrendbe e
napon valamilyen zöldet, parajt, salátát iktatnak. Pilátus-égetés is e nap
szokása, mikor a Pilátust jelképezô
bábut elégetik, megverik. A böjt régen hamvazószerdán kezdôdött,
mely onnan kapta nevét, hogy ekkor a templomban megszentelik az
elôzô évi barka hamuját, megkenik
vele a hívôk homlokát, elhárítva a
bajokat. Nagyböjt alatt sok helyen
egy nap csak egyszer ettek, olajjal
vagy vajjal fôztek, zsírt, húst nem
ettek, csak száraz növényi ételeket.
Ma már nem ilyen szigorúak az egyház böjti elôírásai, nem követelik
meg a negyvennapos koplalást, a tilalom csak az utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik.
Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdôdik, melynek napjai
Jézus jeruzsálemi eseményeihez
kapcsolódnak. E napon a bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken
barkás ágakkal mennek a templomba. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora és a tanítványok lábának megmosása (a vendégszeretet jelképe)
emlékére szokás volt, hogy Rómában a pápa 12 szerzetes lábát megmosta. (Királyok, nemesek is így
cselekedtek sok országban e napon.)
Nagycsütörtök estéjén a harangok
elhallgatnak, a hagyomány szerint
Rómába mennek. A harangok útjának célja, hogy lássák a pápát; de
van, ahol azt tartották, hogy a tojások gyûjtése is, melyeket azután leszórnak a gyerekeknek, amikor
visszatérnek.
Nagypéntek, Jézus kereszthalálának a napja – gyászünnep.
Az emberek a helységek szélén

lévô kálvária-dombokra vonulnak,
s megállnak az egyes stációkat jelölô kápolnáknál, mintegy eljátszva
Jézus keresztvitelének útját. A Mária-siralmak is ehhez a naphoz kötôdnek. Ilyen Mária-siralom az
egyik legrégebbi nyelvemlékünk:
Világ világa,
virágnak virága.
Keserûen kínzatul,
Vas szegekkel veretül.
A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok hallgatnak.
Nagyszombat a feltámadás jegyében
zajlik. Az esti körmenetek, a templomokban az új tûz gyújtása, mely
Jézus és egyben a remény jelképe,
azt adja hírül, hogy Jézus feltámadt,
a megváltás közel van. Este visszajönnek; a harangok is Rómából.
Nagypénteken a víz mágikus ereje
lép elôtérbe. Ismert mondóka: Nagypénteken mossa a holló a fiát, ez a
világ kígyót, békát rám kiált. A rituális mosakodás jelenik meg a hajnali mosakodásban, melyet csak fiatal lányok végeztek, s mely bajelûzô szereppel bírt. Friss folyóvíz
kellett hozzá, s a következô mondóka: Az én vizem folyjon el, az én
szeplôm múljon el; E naphoz jellegzetes ételek tartoztak - korpából készült savanyú leves, esetleg tojás.
Van olyan vidék, ahol e napon kenyeret sütnek, melyet vagy megôriznek a következô nagypéntekig, vagy
odaadják az elsô koldusnak. Sok
helyen igen elterjedt a forró húsvéti
kalács, melyet fôleg az utcai árusoktól veszik. A nagypénteken sötét,
dísztelen templomokat nagyszombat
reggelére virágokkal, zöld ágakkal
díszítik fel. Ez a nap a másik ôselem,
a tûz ünnepe. Este a templomban az
új tüzet ünneplik, melyet csiholással élesztenek, s a Krisztust jelképezô húsvéti gyertyát ezzel gyújtják
meg. Sok helyen szokás ilyenkor új
ruhát felvenni, vagy legalább kalapot, kesztyût.
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Húsvéti ételeink
A hagyományos húsvéti sonka,
sárgatúró és a töltött dagadó
mellett asztalra kerülnek olyan
ételek is, amely mára már elhagyhatatlanok az ünnepi asztalról.
Ha nem is Húsvét vasárnapján, de
hétfôn szinte minden család asztalán megtalálható a sonkatekercs.
Biztosan mindenkinek megvan a jól
bevált receptje, amelyet évrôl évre
elkészít, de nem árt néha a változatosság, és más ízeket is belecsempészni az apró sonkalapocskákba.
Nézzünk néhány nem mindennapi receptet:

Sonkatekercs hidegtál
Hozzávalók: 12 szelet gépsonka;
6 db tojás; 1 kis
üveg ecetes
tor-

ma; 10
dkg vaj; 0,5
l tej; 15 dkg finomliszt; só; ôrölt fehér bors; 3 ek mustár; Zöldségek: paradicsom; póréhagyma;
kígyó uborka; piros retek;
Elkészítése: A vajból, lisztbôl és
a tejbôl kemény besamelt fôzünk.
A tojásokat megfôzzük. A besamelmártás 2/3 részéhez keverjük a tormát, ízesítjük sóval, borssal. A tojásokat kettévágjuk, sárgájukat szitán vagy szûrôn áttörjük és a maradék 1/3 besamellel, mustárral, sóval, borssal kikeverjük. Habzsák
segítségével a tormakrémet a sonkaszeletek szélére nyomjuk, majd
feltekerjük. Szintén habzsák segítségével a tojáskrémet a fél tojásokba töltjük. A sonkatekercseket és a
töltött tojásokat egy nagyobb tálra
rendezzük és zöldségekkel díszítjük.

Sonkatekercs majonézzel
Hozzávalók: majonéz; torma; tejföl; só, bors; sonka; saláta
Elkészítés: Összekeverjük a majonézt, a tormával, a tejföllel, a sóval és a borssal (ízlés szerint). A lényeg, hogy ne legyen túl folyékony.
Beletöltjük a kiterített sonka közepébe, majd feltekerjük. Fogpiszkálóval rögzíthetjük. Díszítésnek a tetejére egy pici majonézt és petrezselymet tegyünk.

– 4 dl tej
– 2 tojássárgája
– a nyújtáshoz:
– finomliszt
A tepsi kikenéséhez:
– diónyi margarin
– A tetejére:
– 1 evôkanál tej
– 1 tojássárgája

Sonkatekercs tojásos
krémmel töltve
Hozzávalók: 30-40 dkg szeletelt
sonka; 6-7 tojás; reszelt sajt (füstölt)
mustár, majonéz, só, bors, delikát,
csemegekukorica
Elkészítés: a tojásokat keményre
fôzzük, majd egy sajt vagy egyéb
apró lyukú reszelôn lereszeljük. Hozzáadjuk a majonézt, mustárt, reszelt füstölt sajtot. Ízesítjük
sóval, borssal, delikáttal. Arra ügyeljünk, hogy ne legyen
híg
a
massza. Aki szereti a kukoricát, nyugodtan tehet bele, de ízesíthetjük akár gombával is.
Az így kapott tojáskrémet a sonkaszeletekbe töltjük és feltekerjük.
Zöldségekkel díszített tálra rakjuk.
Bizonyára elôfordult már egynéhány háziasszonnyal, hogy elfelejtett megrendelni a húsvéti kalácsot.
Nos, Hölgyeim! Ha netalántán ebben az évben is hasonlóképpen jártak volna, nem kell megijedjenek,
mert itt megtalálják a legfinomabb
húsvéti kalács receptjét.

Húsvéti fonott kalács
Hozzávalók:
– 60 dkg finomliszt
– 7 dkg margarin
– 3 dkg friss vagy 7 gramm száraz élesztô
– 1 kiskanál só
– 1 kiskanál kristálycukor

Elkészítés:
A tésztához 3 evôkanálnyi lisztet a
margarinnal egy mély tálban elmorzsolunk. Ezután az élesztôt, a sót és a
cukrot beleszórjuk. A tejet kézmelegre
langyosítjuk, és ráöntjük. A maradék
lisztet hozzáadjuk, és lágy, a fánkéhoz hasonló tésztává dolgozzuk, közben a tojássárgákat is hozzáadjuk.
Akkor jó, ha hólyagosodni kezd. Ha
túl lágy lenne, kevés lisztet adunk hozzá. A tésztából cipót formálunk, egy
mély, belisztezett tálba vagy kelesztô
tálba fektetjük, és 40 percig hagyjuk
kelni. Ezalatt duplájára nô.
Egy gyúrólapot belisztezünk, és a
tésztát 3 egyenlô részre osztjuk, majd
egyenként kb. 30 centi hosszú rúddá
hengergetjük. Ezeket egymás mellé
fektetjük, a végüket összenyomjuk,
s a szárakat, mint a copfot, befonjuk.
A fonott kalácsot margarinnal kikent
tepsibe fektetjük, ruhával letakarjuk,
és ismét 30 percig kelni hagyjuk. Ha
megkelt újra, tejjel simára kevert tojássárgájával megkenjük, és forróra
elômelegített sütôben (200 fok, 180
fok légkeveréses sütôben) kb. 20 percig sütjük. Ezután a tejes tojássárgájával újra átfényezzük, majd további
10 percig folytatjuk a sütést. Eközben a kalácsnak szép aranybarna
színt kell kapnia. Tûpróbával ellenôrizzük, hogy átsült-e, végül rácsra
fektetve hagyjuk kihûlni.
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Helyzetjelentés a Mohosról
A termôföld hódító XIX. századi lecsapolási láz után a Nyírségben nem maradt jelentôsebb
területû, ritka fajokban gazdag
úszóláp a kállósemjéni Mohoson kívül. Ezért 1954-ben védetté nyilvánították.
A lápok pangó vizes helyeken
alakulnak ki,ahol a az ôsszel elhaló növényi részek, vízbe hullva nem tudnak
teljesen lebomlani .Így
tôzeg keletkezik, ami
természetesen csökkenti a vízmélységet.
Térségünkben azonban felgyorsult ez a folyamat, mert az utóbbi
évtizedekben csökkent a csapadék és nôtt
az éves átlaghômérséklet.
Hosszabbá váltak a
forró nyári aszályos
idôszakok. Talajvízszint egyre gyakrabban
került a láp medre alá.
Már az 1970-es években elkészült egy terv, ami Újszôlôsön keresztülhaladó VII/4-es csatorna vízét juttatná a Mohosba. A
tervet 1981-ben tett követte. Néhány
évig reményteljesen érkezett a víz,
de hamarosan aszályos évek jöttek.
A csatorna egyre kevesebb vizet
szállított. A Mohos az 1990-es évek
közepére tartósan kiszáradt. Ekkor
a legmélyebb területen a talajfelszíntôl 122 cm-re találtam a talajvizet!
Az úszólápok ebben az idôszakban
leültek, a tófenékbe gyökereztek. A
ritka növények eltûntek. Közben
kiderült, hogy a kemikáliákkal kezelt szántók között kanyargó csatorna vízének minôsége az érzékeny
lápi növényzet számra nem ideális.
Újabb terv született. 1992-ben

kutat fúrtak az új vadászház közelébe és vizét a láp felé tartó csatornába juttatták, azonban menet közben elszivárgott. Többszöri vízvezeték hosszabbítás, és teljesítménynövelés után a kifolyó 1997. szentemberében a Mohos északi, legmélyebb területének peremére került.
Ezzel egy 3,5-4 hektáros rész tartós
vízborítása megoldódott. A kút tel-

A kilátóról minden jobban látszik
jesítménye többre nem volt képes,
de így is megindult a regenerálódás.
2000-ben már úszóláp kezdemények alakultak ki. A visszatelepített
növényritkaságok (csomorika, vidrafû, nádi boglárka és tündérrózsa)
és az eddig lappangó tôzegpáfrány
újból elszaporodott más jellemzô
lápi fajokkal együtt. Mára az úszóláp elérte korábbi tulajdonságait.
Területe nagyobb, mint a 1980-as
évek elején. Állatvilága is visszatért.
Néhány éve vidracsaládunk is van.
A lápon járni természetvédelmi
és balesetvédelmi szempontból is
tilos. Télen befagyva még veszélyesebb, mert a legnagyobb hidegben is akadnak eléggé be nem fagyott foltok. Ezeket, különösen

hótakaró esetén, észre sem lehet
venni!
A védett területet az esôbeállótól
délre, az öreg nyárfacsoportban rejtôzködô kilátóról lehet a legjobban
megfigyelni. Innen rálátni mindenre, ami a parton állva rejtve marad.
Kirándulásra május közepét ajánlom. Ilyenkor a legszebb és legbarátságosabb. Az úszóláp tôzegpáfrányos része smaragdszínû, az úszóképességet biztosító gyékényes
kizöldülve jól elhatárolódik az ôt körülölelô,
alvó nádastól. Dél-kelet
felé tekintve a hatalmas
rekettyefüzes és a szegélyerdô frissen fakadó
lombja nyújt páratlan
látványt a madárkórus
kíséretében.
Tavaly nyáron romlott
a kút teljesítménye, javítása csak félig sikerült.
Az apadás kedvezett a
nádasnak, a láp rovására. A vízmennyiség a tél
átvészelésére elég volt,
de nyáron kevés lesz. A meder kiszáradhat. Lehetséges, hogy végleg! Az év száraz télvégével indult és a koratavasz sem látszik
biztatónak . A nemzeti parkok egyre kevesebb pénzzel rendelkeznek.
A Mohossal kapcsolatban is felmerült, hogy fenntartása nem gazdaságos.. Ez azonban nem gazdasági kérdés!
A Föld nevû bolygó nem csak az
emberé! Önzésbôl más „haszontalan” fajok életterét a végsôkig, csökkentettük. A megmaradtak élôhelyeiket meg kell ôriznünk. Az emberiség távolabbi érdekei is ezt kívánják!
Dr. Vas Mihály
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Segíts, hogy segíthessünk!
Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
A Kállósemjéni Polgárôr Egyesület, a daganatos és súlyos egészségkárosult helyi gyerekek megsegítésére, 2015. július 18-án (szombaton)
SEGÉLYEZÔ ESTET szervez,
amelyre ezúton is minden jó szándékú és segíteni akaró kállósemjéni
lakost nagy tisztelettel meghívunk.
A rendezvény fôvédnöke: Belicza
László polgármester
Az est, a mulatós zene kedvelôinek igazi csemegeként szolgál majd,
hiszen a fellépôk sorában megtalálható a Nyírségi Lavina és a Kreol
együttes; valamint Kígyósi Janika és
Tóth Gábor is, de szeretnénk még
más fellépôkkel is színesíteni a rendezvényt.
A SEGÉLYEZÔ EST a Kállay
Miklós Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre, amelyre
2.000 Ft/fô áron lehet belépôjegyeket vásárolni.

A helyszínen büfé lesz, amelynek
bevétele a segélyalapot gyarapítja.
Bízunk benne, hogy tervein megvalósításában Önök is részt vesznek,
és sokan ellátogatnak rendezvényünkre!
Erdei Mihály
egyesületi elnök

A Nyírségi Lavina együttes a
Nôszirom Egyesület Pótszilveszteri buliján is remek hangulatot
teremtett

A Kállay Helén Római Katolikus Karitász
csoport 2015. évi eddigi mûködésérôl
2015. február hónapban a Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei
Karitásztól tartós élelmiszer és ruhanemû adományt kaptunk, amelyet a
rászoruló családok részére osztottuk
ki. A ruhanemûket a Családsegítô
Szolgálat segítségével jutattuk el a
családokhoz.
A templomi ünnepségeken mindig részt veszünk, látogatjuk az idôseket, betegeket.
A Kállay Helén Római Katolikus
Karitász csoport tagjai

„Anno...”

Pisák Pálné Marika néni több éve
igen akívan vesz részt a Caritas
munkájában

Ez a kép, amelyet Dr. Vas Mihály juttatott el hozzánk, feltehetôen
1977 és 1980 között készült, az egykori „Általános Iskola és Diákotthon” dolgozóiról. Az egykor népes tantestület ma már sajnos nem
teljes létszámú, hiszen idôközben kilencen távoztak el az élôk sorából. Bízom benne, hogy a képen szereplô tanároknak és a volt tanítványaiknak egyaránt kellemes perceket idéz ez a fotó.
Guggolnak (balról): Dr. Vas Mihályné;
Tóth Béláné; Turcsák Mária; Szolnoki
Józsefné; Molnár Ferencné
Állnak(balról)
– elsô sor: Kocsis Jánosné; Loss
Lászlóné; Lipcsei Miklósné; Almási
Lászlóné; Horváth Lászlóné; Farkas
Lászlóné; Novák Józsefné; n.n.
– második sor: n.n.; Zsurzsa Józsefné;
Király Józsefné; Horváth Lászlóné; Gyuricska Ilona; Lengyel Éva; Torma Jolán;
Ferencziné Kerezsi Eleonóra; Polyák András; Turcsák László; Tóth Imre; Ilyés Ferenc; Estók Károly;
– harmadik sor: Király József; Loss
László; Zsurzsa József

Remélem nagyon sok ember magára ismer a fotóról és sikerült mindenki arcára mosolyt csalni,
látva akkori önmagát.
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Az I. Világháborús emlékmû története

A településünk központjában, a
római katolikus templom szomszédságában lévô parkban található 4
emlékmû egyike, az I. világháborús
emlékmû. Vajmi kevesen lehetnek
azok, akik tudják, hogy kiknek köszönhetô a léte, amely ma is méltó
emléket állít az I. világháborúban
elesetteknek. A Száz magyar falu
könyvesháza sorozatban megjelent
Kállósemjénrôl íródott könyv is csak
néhány sorban tesz említést a születésérôl. A tavasszal elhunyt fômuzeológus, Dr. Lakatos Sarolta írásából
azonban alaposabban megismerhetjük az emlékmû történetét az elgondolástól, a megvalósításon keresztül
az avató ünnepségig.

Az elsô világháborúban Kállósemjén hatszáz polgára vett részt,
közülük 89 hôsi halált halt, 27
megrokkant. A katonák Galíciában, Bukovinában, az olasz, majd
újra az orosz frontokon harcoltak.
Már 1914 augusztusától jöttek a
hírek, értesítések az 5. közös gyalogezredbeli elesett apákról, férjekrôl, fiakról: Winkler János 18
éves nôtlen, Ádámku István 21
éves nôtlen, H. Tündik György

34 éves nôs, Rabóczki Mihály 26
éves nôtlen, Szabó Ferenc 29 éves
nôs. Majd a 11. és 12. honvéd gyalogezred, a 6., 14. és 15. közös huszárezred, a 65. és 67. közös gyalogezred, a 29. közös vadász zászlóalj, a 23. közös tábori vadász zászlóalj hôs semjéni katonáit gyászolta
a falu. (forrás: Száz magyar falu
könyvesháza –Kállósemjén)
1948-ban a képviselô-testület eltávolította a faluból a múlt politikai

rendszeréhez kötôdô szimbólumokat, többek között az elsô világháborús emlékmûrôl a turulmadarat is, amely csak 1990 után
került vissza, a II. Világháborús
Emlékmû építésekor. Azóta egy
nagyobb felújítás is történt az emlékmûvön. Magyar Zsoltnak köszönhetôen megtörtént az emlékmû feliratainak újra aranyozása és
egy betontalapzattal való megerôsítése.
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Tavaszváró Ficánkások
A téli ünnepek
és
óvodai rendezvények
után már nagyon várjuk a tavasz
beköszöntését. Azért a január és a
február sem telt el izgalmas napok
nélkül. A nagycsoportos óvodásokkal az óvodapedagógusok megcsinálták az iskolaérettségi tesztet. Mint
mindig, most is megerôsített bennünket a teszt, hogy kik azok a gyerekek, akik érettek az iskolai életre,

gyerek vett részt. A nagycsoportos
gyerekek, és örömünkre középsôs
gyermek is mondott mesét. Nagyon

kat a szülôket, akinek van ilyen korú
kisgyermeke, jöjjön majd el az óvodába és iratkozzanak be. Szükséges

Katica farsang

Jázmin mint Csingiling tündér a
Pán Péterbôl
és kik azok, aki még egy évig részt
vesznek a foglalkozásokon, és a
közös játékokban. Szerencsére a
szülôk teljesen elfogadják az óvónôk szakmai véleményét, így közös
megegyezéssel maradnak még az
intézményünkben. A hagyományainknak megfelelôen megrendeztük
az óvodai mesemondó versenyt.
Sajnos a megbetegedések miatt az
idôpontot meg kellett változtatnunk,
de hát ez az óvodában megengedhetô. Ezen a megmérettetésen 17

ügyesek, jól felkészültek voltak.
Köszönet a szülôknek is, akik megtanították a gyerekükkel a mesét.
Íme, az elért eredmények:
I. Bukta Réka
II. Vinkler Máté és
Lipkovics Flóra
III. Tóth Tamás, Teremi Mihály,
Papp Alexandra
Külön díjas lett: Sebôk Alexa,
Gurzó Dávid
Gratulálunk a gyerekeknek!
Túl vagyunk a farsangon is. Vigadalom, jókedv most is volt az óvodában. Minden gyermeknek volt jelmeze, így mindenki nagyon jól érezte magát. Az SZMK-s szülôk nagyon finom fánkot sütöttek, ami a
kiadós ebéd ellenére is elfogyott.
Tisztelt Szülôk !
Már most szeretnénk a szülôk figyelmét felhívni arra, hogy a Köznevelési törvény értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik a 3 évet kötelezô
lesz az óvoda 2015. szeptember 1.
napjától. Május elején lesz az óvodában a beiratkozás, ezért kéjük azo-

iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártya.
Papp Györgyné
Ficánka Egységes Óvoda és
Bölcsôde vezetôje

Lackó jelmezét édesanyja készítette sajátkezûleg
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Január 5-én, a jól megérdemelt
téli szünet után, megkezdôdött a
félévi hajrá iskolánkban. Nagyon sokan arra törekedtek,
hogy a félévi eredményük minél
jobb legyen.
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A több óraszámban tartott korrepetálások, tehetséggondozások és a
különbözô elôkészítô foglalkozások
jóval nagyobb lehetôséget nyújtanak
diákjaink számára, hogy ez által is
jobb eredményt érjenek el félévkor,
valamint év végén.
Farsangi mulatság

iskolánkban a jótékonysági bál. Idén
rendkívül nagy létszámmal vettek
részt, pontosan 205-en. Vacsora elôtt
a gyerekek produkcióit nézhették
meg a kedves vendégek, mely megalapozta a jó hangulatot. Mivel Valentin nap volt, így Barta Beáta egy
szerelmes dallal köszöntötte a vendégeket, Honeybeast: A legnagyobb
hôs címû dalát énekelte el. A 2.a
osztály tanulói Abba slágerre táncoltak. A mazsorett csoportok tagjai
színvonalas mûsort adtak elô. A 4.
és 6. osztályos tanulók rock and roll
stílusban képviselték magukat. A
nyitótánc a hagyományokhoz hûen
a bécsi keringô volt, melyet a 8. osztályos tanulók adtak elô. A vacsora
elfogyasztása után a meglepetés
mûsor következett, mely most is
megnevettette a bálozókat.

Január 16-án zárult le az elsô féléves munka, a gyerekek január 23-án
vehették kezükbe
értékelésüket. Iskolánkban 77 tanuló
példás, 17 tanuló
viszont
hanyag
szorgalmú.
122
gyerek példás magatartást tanúsított,
rossz magatartása 9
fônek volt. Az 1-2.
évfolyamokon a
gyerekek tanulmá- Nagyon ötletes volt a 3. osztályosok manócska
jelmeze
nyi elômenetelét
szövegesen értékeltük: Kiválóan telFebruár 6-án renjesített 1.a osztályban 12 fô, 2. a osz- deztük meg a farsantályban 11 fô. Felzárkóztatásra szo- got, mely ismét fanrul az 1.a-ban 3 fô, a 2. a-ban 1 fô. tasztikus hangulat3-4. évfolyamokon már érdem- ban telt el. A jelmezjeggyel értékeltünk: Ezen évfolyam- felvonulás igen színokon 12 tanuló ért el kitûnô tanul- vonalas volt, sokan
mányi eredményt. Sajnos 1 vagy 2 öltöztek csoportos jeltantárgyból bukott a 3. a és a 4. a mezbe, de láthattunk
osztályokban 1-1 fô. Felsô tagoza- szép, igényes egyéni
ton 22 tanuló ért el kitûnô tanulmá- jelmezeseket is. Iznyi eredményt. 12 tanuló nem telje- galommal várták a
sítette a félév követelményeit.
tombolasorsolást is a A 2. osztály mûsorszámát végig vastaps kísérte
gyerekek, melyen sokan
A bál bevételét idén a gyerekek
nyertek
apróbb szórakoztatására szánjuk, a Nyírajándékokat. Ezt egyházi Sóstói Kalandparkban eltölkövetôen tánccal tendô gyermeknapra, egy egész nazártuk zenés mulat- pos program keretében.
ságunkat. Képes
Papp János intézményvezetô Úr,
összeállításunk árul- az SZMK, valamint a tantestület tagkodik a rendkívül jó jai ezúton szeretnék megköszönni
hangulatról.
mindazoknak, akik részt vettek,
Jótékonysági bál munkájukkal, felajánlásukkal, támoFebruár 14-én ke- gatásukkal segítették a bál célját
rült megrendezésre megvalósítani.
Retro hangulatot idézett a 6. évfolyam tánca
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Versenyek:
A Bolyai Megyei Anyanyelvi versenyen, mely novemberben volt, az
5. a osztály tanulóiból megalakult
csapat 7. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Orosz Réka, Rozsnyai Luca,
Prokob András Benedek, Papp Marcell.
2014. decemberében mesemondó
versenyünk volt alsó tagozaton.

lyen a következô eredmények születtek:
Páll Klára 8.a osztályos tanuló 3.
helyezést, Somos Zsuzsanna Sára
7.a osztályos tanuló 2. helyezést,
Bukta Kinga 7.a osztályos tanuló 3.
helyezést értek el. Felkészítette ôket
Lipcsey Attiláné tanárnô.
Ebben az iskolában angol nyelvû

Ünnepségek:
Március 13-án (pénteken) 13 órától ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hôseirôl.
Az ünnepi mûsort az 5. évfolyam tanulói adták elô. A gyerekeket Katona Györgyné tanárnô készítette fel.
Az ünnepséget követôen a Szabad-

mesemondó versenyen is képviselte
magát egy tanulónk, Kiss Ildikó,
aki különdíjas lett.
A tanulót felkészítette Fodorné Páll
Erzsébet tanárnô.
Körzeti Informatika versenyen
Nyírbátorban
Blazsán Kristóf 8.a
osztályos tanuló 1.
helyezést ért el, akit Egri Józsefné
tanárnô készített fel.
A K&H Vigyázz, Kész, Pénz!
pénzügyi vetélkedô elsô fordulóján továbbjutott iskolánkból az 1.a
osztályból megalakult „Kupecok”nevû csapat, valamint az
5.a osztályból megalakult „Pénznyelôk” csapata, melynek tagjai:
Orosz Réka, Rozsnyai Luca, Papp
Marcell, Papp Elek és Prokob András Benedek. Így nagy örömünkre
szolgál, hogy bejutottak a területi
döntôbe.

ság térre vonultunk, és az emlékmû
talapzatán elhelyeztük a megemlékezés virágait.
Mi várható…
A Kállay-napok rendezvénysorozatunk május 4–május 15. között
lesz.
Többféle verseny áll még tanulóink elôtt, melyekre az idén is szép
számmal jelentkeztek és aktívan
vesznek részt diákjaink, mint minden évben.
Csurpek Melinda
tanítónô

Eredmények:
1. évfolyamon:
I. Domokos Eszter
II. Teremi Bálint
III. Boiskó Dávid
IV. Udvari Péter, Gulyás Kornél
V. Egri Marcell
2. évfolyamon
I. Magyar Lili
II. Stekler Petra
III. Szegfû Dóra
IV. Csákányos Kornélia
V. Bakró Kevin
3. évfolyamon:
I. Papp András
II. Kovács Gréta
III. Fodor Hanna, Udvari Bálint
IV. Herczku Barbara
V. Kékesi Sándor, Sári András
4. évfolyamon:
I. Vinkler Gréta 4.a
II. Barta Beáta 4.a
III. Domokos Bianka 4.a,
Papp Gréta 4.b
IV. Barna Amanda 4.a
V. Gulyás Patrik 4.b
Apáczai megyei helyesírási verseny volt februárban, Nyíregyházán,
melyen Gyulai Dorina 7.a osztályos
tanuló 10. helyezést, Kapitány Lilla
4. b osztályos tanuló 14. helyezést
értek el. A gyerekeket Lipcsey
Attiláné tanárnô, valamint Katonáné
Molnár Ildikó tanítónô készítette fel.
Báthori István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola szavalóversenyén 8 tanuló vett részt, me-
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Könyvtárunk 2015. évi tervei
Év elején a könyvtárban mi is
mindig számvetést végzünk – értékeljük az elmúlt év rendezvényeit, programjait, és új terveket szövögetünk erre az évre is.
Fô célunk és feladatunk természetesen most is az, hogy minél több
olvasót csábítsunk be a könyvtárba,
és hogy a gyerekeket olvasóvá neveljük. Emellett igyekszünk minél
több információval és széleskörû
szolgáltatásokkal kiszolgálni a
könyvtárlátogatók igényeit.
Vannak olyan állandó programjaink, amelyeken az idén sem szeretnénk változtatni, mert az elmúlt
évek tapasztalata azt mutatja, hogy
igény van rá.
A hagyományokhoz híven ebben
az évben is kézmûves foglalkozásokra várjuk a gyerekeket a nagyobb ünnepek – húsvét, anyák napja és karácsony – elôtt.
Már elindult a „Tündérolvasók”
regionális szövegértô levelezôs verseny, amelyhez az idén négy általá-

nos iskolás csapattal csatlakoztunk. A nevezési díjakat és az olvasnivalót könyvtárunk biztosítja.
Július elején immár hetedszer indítjuk útjára nyári olvasópályázatunkat, amelyen évek óta 50-60 általános iskolás diák vesz részt. Minden
évben igyekszünk új, érdekes olvasnivalókkal bôvíteni a kínálatot, ezért
már teljes gôzzel olvasunk és készítjük a feladatlapokat.
Az elmúlt évben a népmese napján játékos vetélkedôt rendeztünk a
kisiskolásoknak. Nagyon jó volt a
hangulat, a gyerekek élvezték a tréfás feladatokat, ezért az idén is szeretnénk valami hasonlót kitalálni.
Már hagyomány, hogy az Országos Könyvtári Napokhoz mi is különféle rendezvényekkel csatlakozunk. Ekkor tartjuk a nyári olvasó
pályázat ünnepélyes eredményhirdetését is.
A könyvtár állományát folyamatosan alakítjuk. Selejtezünk és bôvítünk, hogy frissítsük a kínálatot,
hogy minden korosztály megtalálja

az érdeklôdésének
megfelelô olvasnivalót.
2011-ben indította a Nemzeti Kulturális Alap a Márai-programot. Célja: az olvasás- és könyvkultúra fejlesztése. Ez a program lehetôvé tette, hogy az elmúlt három évben 260
db értékes könyvvel, mintegy 700
ezer Ft értékben bôvíthettük könyvtárunk állományát.
A kölcsönzés mellett többféle
szolgáltatással állunk a lakosság rendelkezésére:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
spirálozás, laminálás, online ügyintézés stb.
A hét hat napján várjuk a kedves
könyvtárlátokatókat a Dr. Erdész
Sándor Könyvtárban.
Blazsán Péterné
könyvtáros

A Kállósemjénért Egyesület 2015. évi programja
Legközelebbi foglakozásunkon
poháralátétet készítünk dekupázs
technikával, amelyre nagy szeretetEgyesületünk fô profilja – mint
tel várjuk az érdeklôdôket. A
arról már korábban beszámolfoglalkozás idôpontja: 2015.
tunk – a kézmûves technikák
április 24.(péntek).
elsajátítása és megismertetése
Kérjük, kísérjék figyelemmel
mindazokkal, akik e mûfaj
a legnagyobb közösségi oldairánt érdeklôdést mutatnak. E
lon a foglalkozásainkra invitácélunk megvalósítása érdekéló felhívásokat, és amennyiben
ben minden hónap utolsó pénidejük engedi és kedvet éreznek
tekén 17.00 órától kézmûves
ahhoz, hogy kipróbálják kézfoglalkozást tartunk a Közösügyességüket, jelentkezzenek
ségi Házban, ahol a résztvevôk
vagy a facebookon, vagy szeaz anyagköltség kifizetése ellemélyesen a Polgármesteri Hivanében különbözô technikával
készített dísz- és használati tár- Ennek a teásdoboznak mindenki örülne, ha talban Dudás Viktóriánál vagy
Elek Józsefnénél.
gyakat készíthetnek, amit azuajándékba kapná
tán természetesen haza is vihetDudás Viktória
nek. A foglalkozásokra minden koszorút, ékszerdobozt, és teás doelnök
hónap harmadik péntekéig lehet bozt készítettünk.
Tisztelt Érdeklôdôk!

jelentkezni. Az eddigi foglalkozásokon szalvétatartót, süteményes
füzetet, cukorkás dobozt, adventi
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Már kisállattenyésztô egyesületünk is van!
2014.11.14-én baráti szervezôdésnek indulva megalakult a
Kállósemjén és környéke Galamb és Kisállattenyésztôk
Egyesülete községünkben.
Az egyesület tagjai a Kállósemjénben és a környéken élô galambászok és kisállattenyésztôk,
akik több éve, évtizede hódolnak
a különféle madarak, díszbaromfik
és egyéb kisállatok tenyésztésének, és most egy hivatalosan mûködô szervezet formájában igyekszenek megmutatni mindenki számára, hogy ez nem csak egy hobbi, de egy nemes feladat is, ilyen
különleges állatokat tenyészteni.
Az egyesület 11 taggal alakult, jelenleg már közel 30 tagja van. Az
alakuló ülésen megjelent tagok elnöknek Harsányi Ferencet, titkárnak Dósa Györgyöt, pénztárosnak
pedig Kovács Tibort választották.
A vezetés mellett az egyesület tagjai a szükséges bizottságokban töltenek be fontos szerepet.
Azt, hogy nem csak egy vegetáló
egyesületrôl van szó, mi sem bizonyítja jobban, hogy mintegy két hét
alatt fáradtságot nem kímélve
2014.12.04-12.07. között egy nemzetközi kiállítást szerveztünk a Közbiztonsági Központban, ami egye-

A kiállított galambok között akadt több százezer forint értékû is
dülálló a térségünkben, mivel még
a nagyobb városokban sem rendeznek ehhez foghatót. Tagjaink áldozatos munkája mellett szeretnénk
megköszönni az Önkormányzatnak,
a Nôszirom Egyesületnek és a
Kállósemjénért Egyesület tagjainak,
hogy segítették a rendezvény megvalósítását.
A kiállításnak nagyon jó visszhangja volt, mintegy 300 db galamb, díszbaromfi és énekesmadár
került kiállításra, és nemcsak a
szomszédos megyékbôl, de a szom-

A hazai csapat

szédos országokból is érkeztek kiállítók, látogatók és még a megyei
média is beszámolt róla. Talán ennek a hatása is, hogy a nyíregyházi
egyesületek jelezték, szívesen beolvadnának a mi egyesületünkbe
(mintegy 200 új tagot jelentene), de
ennek a lehetôségét mi egyelôre elvetettük.
Az élet a kiállítás után sem állt
meg számunkra, hiszen mindamellett, hogy készülünk az újabb tenyésztési évre elkezdtük szervezni
a Kállósemjéni Börzét, amelyet minden hónap ugyanazon vasárnapján
szeretnénk tartani a Községi Piac
területén, ahol az érdeklôdôk nem
csak megcsodálhatják az állatokat,
hanem meg is vehetik azokat.
Pályázni is szeretnénk, ketrecparkot tervezünk vásárolni, amelynek
segítségével még több helyi rendezvényen tudunk részt venni, és még
több állatot tudunk megmutatni az
itt élôknek és az ide látogatóknak.
Kérünk mindenkit, hogy támogassanak minket azzal, hogy minél
többen ellátogatnak a rendezvényeinkre.
A Kállósemjén és környéke
Galamb és Kisállattenyésztôk
Egyesületének tagjai
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Átalakulóban a foci csapat!
Focicsapatunk nagyszerû ôszi
szezonon van túl, hiszen a 2. helyen telelhetett. A téli szünetben
azonban nagy átalakulás történt
a csapatnál, amely remélhetôleg
tovább erôsíti majd a gárdát,
hiszen a vezetôség részérôl egyértelmûen megfogalmazásra került, hogy a cél a megyei II. osztályba jutás.
Az egyik legjelentôsebb változás,
hogy a csapatnál az eddigi vezetés
mellett a szakmai munkáért Nyisztor
Róbert felel, aki mindemellett ha
szükséges játékosként is bevethetô.
Az ô feladata a csapat körüli ügyek
intézése, hogy minden adott legyen
ahhoz, hogy a játékosok a focira tudjanak koncentrálni.
Változás történt a kispadon is, hi-

szen az eddigi edzô Dán Attila úgy
döntött, hogy Geszteréden folytatja
tovább játokos-edzôként, így ez év
februárjától az új edzônk Mészáros
Ákos lett, aki már több éve nálunk
játszik ismeri a játékosokat, hallgatnak rá a fiúk, és reméljük, lelkesedését át tudja adni a játékosoknak.
A legnagyobb változás viszont a
játékoskeretben történt, amely jelenleg 20 fô körül mozog. Sikerként
könyvelhetô el, hogy 11 kállósemjéni játékos tért vissza hozzánk, 5-en
Nagykállóból, 6-an pedig Kislétáról,
így 15 kállósemjéni játékosunk van
már. A csapat fiatal és lelkes, és az
eredmények azt mutatják, hogy erôsödött is, hiszen legutóbb a megyei
II. osztály középmezônyéhez tartozó Napkort vertük meg 3-0-ra.
A bajnokság március 22-én indul,

kérünk minden foci szeretô drukkert,
hogy látogassanak ki a meccseinkre, szurkoljanak a csapatnak, és segítsék a minél jobb szereplésben.
A Kállósemjéni
Sport Egyesület vezetése

Május elsején lesz a Nôszirom Kupa!
A Nôszirom Egyesület ezúton is értesíti a futballszeretô lakosságot, hogy a „NÔSZIROM KUPA” Kispályás Labdarúgó Torna 2015. május 1-én (pénteken) 10
órától a megszokott helyén, a Kállay Miklós Általános
Iskola udvarán kerül megrendezésre.
A program megvalósításában részt vesz a
Kállósemjénért Egyesület, akik kézmûves foglalkozással várják a rendezvényre érkezô kisgyermekes családokat.

A kézmûves foglakozás a gyerekek mellett a
felnôtteket is vonzotta

Az elôkészületek folyamatban vannak, a program
részleteirôl plakátok útján és a legkedveltebb közösségi oldalon (facebook) is tájékoztatjuk a lakosságot.
Csákányos Csaba és Nistor Róbert eddig minden
évben benevezte csapatát a tornára

Pappné Szegedi Angéla
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Szépkorúakat köszöntöttünk!
A 2015. esztendô eddig eltelt rövid idôszakában két szépkorú lakosunkat is köszöntöttük. Belicza László településünk polgármestere, Pócsi

Istvánné született Sónyák Anna és
Orha Jánosné született Fodor Margit részére, 90. születésnapjuk alkalmából az idôsek iránti tisztelet és
hála jeléül adta át Orbán
Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot virágcsokor kíséretében, és kívánt jó egészséget, további
békés, boldog éveket.
E szép, kertek évfordulót ünneplôket ajándékcsomaggal köszöntötte Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzô és Fodor Sándorné
anyakönyvvezetô is.
Kívánunk minden szép
kort elért lakosunknak toOrha Jánosnét 90. születésnapja alkalmából vábbi egészségben eltöltött
Belicza László polgármester úr is köszöntötte békés, boldog éveket!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta
Majosházi
Hanna

Müller
Gréta Klára

Müller
Zalán Jenô

Tamás Márk
Hollósi István és
felesége Tóth
Julianna 50 évvel
ezelôtt – 2014.
novemberében –
mondta ki a
boldogító igent. Az
ünnepeltekrôl
unokáik körében
készült a fénykép.

Sarkadi
Melissza Hanna

Elhaláloztak
Kereskényi Istvánné
Támba Mária
Szegfû Józsefné
Lovász Ilona
id. Miron György
Ujfalusi János
Orosz Sándor

Dósa Mihályné
Lipkovics Mária
Papp Lászlóné
Stekler Ilona
id. Léka János
Jákubec Magdolna
Papp Magdolna

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

Virág Noel Bence
Dósa Laura
Pucsok Petra Zara
Szabó Zsófia

Kedves Szülôk!
A Semjéni Krónika közkedvelt rovata a
Gólya hozta „fényképalbuma”, amely ezen
túl is meg fog jelenni, de szeretném, ha Önök
küldenék el (vagy juttatnák el hozzám) a 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
06-30/4622-469-es telefonszámon. Ebben az
esetben természetesen lefényképezem a babát.

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
Tóth Kitti Zsuzsa–Kovács Gergely

