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Új helyszínen a Falunap
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2015. augusztus 21.-22.
napjain ismét megrendezi a hagyományossá vált falunapi rendezvényét. A kastélykertben folyó építési munkálatok miatt új
helyszínt kellett keresni az eseménynek, ezért ebben az évben a
Kállay Miklós Általános Iskola
udvarára és a Községi Piac melletti zöld területre várjuk majd a
rendezvényre érkezôket.
Sokszínû, minden korosztály számára érdekes programot igyekeztünk összeállítani, amely remélhetôleg idén is, a lakosok megelégedését fogja szolgálni. A pénteki nap
programjával a tinédzsereket és a fiatalokat célozzuk meg, így a színpadon este 6 órától a Múzeum Rock
Band játszik, majd fél 8-tól Essemm
koncert lesz, éjfélig pedig Dj. Dezi
szórakoztatja a fiatalságot. Elôtte természetesen az elmaradhatatlan futball-emléktorna kerül lebonyolításra, és a Kállósemjénért Egyesület jó-

voltából egy Helytörténeti vetélkedôre is várjuk a csapatokat.
A tornára 8 fôs csapattal, a vetélkedôre pedig 4 fôs csapattal már
most lehet jelentkezni, Kozma Mihály és Dudás Viktória szervezôknél, akik a verseny lebonyolításáról
is részletes felvilágosítást tudnak
adni.
Szombaton a hagyományos programok mellett – református istentisztelet; községi ünnepség – lesz kutyás bemutató; tûzzsonglôr produkció; valamint operett elôadás is; de
színpadra lép a V-Zoy együttes, a
Szabolcsi Koncert és Fúvószenekar
és Majorette csoport, valamint a 4
For Dance is. Az est sztárvendége
Koós János és felesége Dékány Sarolta lesz, majd a tûzijátékot követôen utcabálra invitáljuk a közönséget. A jó hangulatról Tóth Janika
nyíregyházi zenész gondoskodik,
hiszen egészen éjfélig ô húzza majd
a talpalávalót a táncolni vágyóknak.
Sajnos helyhiány miatt az idei fôzôverseny elmarad, de azon egyesületek részére, akik mégis fôzni
szeretnének, korlátozott számban
tudunk helyet biztosítani

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata nagy szeretettel hívja
és várja a településen élôket, hogy ünnepeljük együtt a
XIX. Kállósemjéni Falunapot!
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Kállósemjéni Ravatalozó Felújítása
és Lélekharang állítása
A 2014. évi egyik építési beruházásunk fô célja a Kállósemjéni Ravatalozó
rekonstrukciója, felújítása volt
Az épület 1967-ben épült, és az idôk folyamán alapszerkezete, tetôszerkezete meggyengült, a homlokzata lepusztult. A fa nyílászárók az évek során elöregedtek, megvetemedtek, helyenként már nem zártak
rendesen. Önkormányzatunk – látva a felújítás szükségességét – pályázati forrást keresett, és talált a rekonstrukciós munkákhoz. Egyesületek számára nyújtott, 100%-os támogatási intenzitással megvalósuló
pályázatba bevontuk az Arany Alkony Nyugdíjas
Klub Egyesületet és Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatával közös együttmûködésében sikerült
az egész épületet felújítani.
A pályázati támogatás összege 9. 513. 199. Ft állami
támogatás volt, melyhez az Önkormányzatnak 600.000.
Ft önerôt (tervezôi és mûszaki ellenôri díjazás) kellett
biztosítani. A fejlesztés során az épület alapszerkezetét
megerôsítették, valamint a teljes homlokzatot felújították és újraszínezték. A belsô elrendezése is megváltozott, megújult. A tetôszerkezetet teljes egészét le kellett
cserélni. Szükségessé vált a nyílászárók teljes cseréje
is. Összességében elmondható, hogy a felújítás hatására a ravatalozó fenntartása hatékonyabb, és energiatakarékosabb lett.
Az Önkormányzat megpróbálta ezt a beruházást továbbfejleszteni és egy Lélekharang állítását határozta
el. Ezen témában megkereste az egyházakat, hogy
amennyiben lehetséges, szervezzenek adománygyûjtést
a harang elkészítése céljából. Közös összefogással 2015.
május 23-ára 398 000 Ft adományból és az Önkormányzat 748 460 Ft támogatásából megvalósult ezen nagyszabású kezdeményezés. A Lélekharang készítésének,
felszerelésének és automatizálásának költsége 886 460
Ft volt melyet Bukta András harangöntô mester készített el. A haranglábat Udvari Mihály helyi vállalkozó
készítette, Mertz Zsolt, helyi vállalkozó faanyag felajánlásából. 2015. május 23-án 15.00 órai kezdettel a Lélekharang és a megújult ravatalozó is felszentelésre került. Belicza László polgármester úr ünnepi beszéde után,
Sinka Éva: Megkondult a harang az én kis falumban –
verse hangzott el. Ezt követte a harang felszentelése és
megáldása a három egyház részérôl: Horváth János római katolikus esperes – parókus, Orosz István görög

A lélekharang állítását önkormányzatunk álmodta
meg,de amegvalósulását nagymértékben segítette a
lakosság adománya is
katolikus esperes – parókus, Sipos Brigitta református
lelkésznô. A meghívottak között szerepelt Pisákné Páll
Ilona címzetes fôjegyzô asszony, a képviselô-testület
tagjai: Bokriné Polyák Krisztina Alíz, Koczka Edit, Dr.
Boiskó Sándor, Harsányi Ferenc, Páll Csaba és Rétközi
András, az Arany Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület
tagjai valamint Kállósemjén településünk minden kedves lakosa.
A köztemetô fenntartása minden település egyik fô
kötelezettsége. Ez az egyik olyan helyszín, ahol a legtöbb idegen megfordul, ezáltal egy örök életre szóló benyomást szereznek a településrôl.
Nagyszerû példa ezen összefogás arra is, hogy egy
közös elhatározással, egy egész községet érintô probléma megoldható és megvalósítható. Reméljük a projekt
megvalósulásával, tovább erôsítjük a közösségi összefogás fontosságát.
Kállósemjén, 2015. május 23.
Belicza László
polgármester

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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Felhívás gyommentesítésre!
Felhívom minden kállósemjéni ingatlantulajdonos,
bérlô, használó figyelmét arra, hogy minden ingatlantulajdonos, bérlô, használó köteles gondoskodni a parlagfû és más allergiát okozó gyomnövény irtásáról.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletrôl szóló 2008. évi XLVI.
törvény (továbbiakban Törvény) 17.
§-a alapján a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más különösen a szomszédos termelôk növénytermelési, növényvédelmi
biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyezteti. Köteles továbbá az adott év június 30. napjáig az ingatlanon lévô
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
A Törvény 56.§-a alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv a törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott jogsértés esetén intézkedést hozhat,
bírságot szabhat ki, melynek legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
Kérem az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat,
hogy az ápolt, egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el saját területükön, valamint
az azzal határos közterületen a gyommentesítést, és
gondoskodjanak ezen gyommentes állapot folyamatos
fenntartásáról.
Kállósemjén, 2015.07.28.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szennyvízcsatornába kizárólag a háztartási-, mosó-, és WC használat során keletkezett szennyvizet vezessék. Ezzel elkerülhetô az üzemzavar, dugulás a szennyvízelvezetô rendszeren!
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.
ÜZEMZAVART okoznak, ezért nem szabad ôket
a csatornahálózatba juttatni:
– bármilyen eredetû fa, kô, csont, mûanyag háztartási eszköz, fémkupak, mûanyag és üvegpalack
stb.,
– építési törmelék, homok, kavics,
– vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta,
tampon stb.),
– egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szôr stb.).
Mindannyiunk érdekében számítunk az Önök,
az itt élôk felelôs gondolkodására, odafigyelésére, kevés odafigyeléssel sok kellemetlenséget elôzhetünk meg!
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminiszter rendelete
alapján, Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén a közbiztonsági, bûnmegelôzési és bûnüldözési feladatokat, 2015. július 1-tôl
a Nyíregyházi Rendôrkapitányság Nagykállói Rendôrôrse látja el.
Elérhetôségeik:
Nagykállói Rendôrôrs: Nagykálló; Debreceni út 29.
Telefon: 06-42/263-156
A szolgálatban lévô rendôrjárôr száma: 06-20/620-5026
Ügyfélfogadás: hétfôtôl csütörtökig: 800-1600-ig, pénteken: 800-1330-ig
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot arról is, hogy az Országgyûlés döntése alapján az igazságszolgáltatás
illetékességi területén is változás állt be. 2015. július 1-tôl a 2010. évi CLXXXIV. tv. alapján, Kállósemjén
vonatkozásában a Nyíregyházi Járásbíróság illetékes a peres ügyek intézésében.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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Turisztikai Innováció Kállósemjénben
Ma az életben maradásnak feltétele a folyamatos megújulás, fejlesztés valamint a rendelkezésre
álló kapacitásaink még hatékonyabb és energiatakarékosabb kihasználása. Egy olyan településen, mint Kállósemjén, rendkívül
fontos a vidékfejlesztés. Hogy
miért van erre szüksége a községnek? Ezáltal a gazdasági funkciók bôvülni fognak, sokszínûek
lesznek. A falusi turizmus alapja
is ennek köszönhetôen teremtôdik
meg. Vidékfejlesztésnek az elsôdleges célja az, hogy a vidék a társadalomban betöltött funkciók ellátására tartósan képes legyen.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ezen pályára lépett, hiszen
csak így lehet a takarékos gazdálkodásnak és a feladatalapú finanszírozásnak köszönhetôen vállalkozói
szemléletté átállni. Úgy lehet fejlesztéseket megvalósítani, ha hozzá a
megfelelô mennyiségû és minôségû
forrást tudunk rá biztosítani. Ezt
vagy önköltségbôl bevételt generáló vállalkozási tevékenységen keresztül, vagy különbözô pályázati
forrásokon keresztül lehet csak megvalósítani.
Tovább emeli ezen szemlélet és
feladatválasztás szükségességét „A
Kállay Kúria Versenyképes Turisztikai Attrakciófejlesztése” elnevezésû folyamatban lévô beruházásunk.
A Kúria csak úgy lehet mûködôképes, ha sikerül idecsábítani a turistákat. Ehhez pedig azt kell foganatosítanunk bennük, hogy megfelelô
kapacitással rendelkezzünk ahhoz,
hogy élményekkel teli kikapcsolódást tudunk a számukra biztosítani.
A gondolatmenet elsô lépése lenne, hogy Kállósemjénben számos
apróbb helyen több óra hosszas szabadidôs lehetôséget tudjunk biztosítani, mely által az idelátogatók számára egy egész napos attrakciót tudjunk nyújtani.

A vezérfonal lehetne a Kállay
Kúria és az azt körülvevô környezet teljes felújítása, megszépítése,
átalakítása. Ezen beruházás megvalósulásával lehetôsége nyílik majd a
községnek további olyan programsorozatok létrehozására, amelyek
segítségével sikerülhet idecsábíta-

kulturális programokat kínálva az
egyik piacvezetô kulturális attrakciója lesz a régiónak. A megvalósítandó projekt célja Kállósemjén bekapcsolása az idegenforgalomba, turizmusba. A projekt térségi szinten is
fontos, hiszen a megye versenyképességét is javíthatja.

A horgásztó kellemes kikapcsolódást ígér minden korosztály számára
nunk a turistákat, érdeklôdôket. A
kastély átalakítása, már az 1920-as
években elkezdôdött. Azóta folyamatos átalakításokon ment keresztül, majd évekig üresen és romosan
állt. Nem hagyhatta az Önkormányzat, hogy ez a nagy múlttal rendelkezô épület csak úgy odavesszen és
az idô múlásával tönkremenjen. Jelenlegi állapotáról elmondható az,
hogy jelentôs hányadát funkció
vesztett épületek és rendezetlen zöld
övezetek alkotják. A fejlesztéssel
érintett területek a község központjában található, megújulásával a közösség érdekeit szolgálja majd. A cél
egy olyan barokk kori épületegyüttest létrehozni, amelynek központjában a Kállay-kúria áll, illetve a kiszolgáló épülete,amelyet egy történeti park vesz körül. A terület másik
épített értéke, amely felújításra szorul a Wolkenstein-kastély. A projekt
célja egy turisztikai termék létrehozása amely barokk épített örökségre támaszkodva, egy történelmi család szellemi örökségére építve aktív

A kivitelezés megkezdése után 2
hónappal a Wolkenstein-kastélyban
jelen pillanatban kész van a külsôbelsô gépészet és elektronika, szigetelés, berakták az új nyílászárókat,
készül a külsô vakolat, hamarosan
pedig indul a színezés is. Az épület
Multifunkciós Közösségi Épületként
az alábbi funkciókat ötvözi majd:
ajándékbolt, tourinform iroda, jegypénztár, büfé multifunkcionális kiszolgáló iroda. Környezetében burkolt felületek kialakítása, parkolók,
zöldfelületek létrehozása, a településközponthoz méltó dísztér létrehozása a vonzás érdekében került majd
kialakításra.
A Kiszolgáló Bemutató épületben
(volt kis kollégium) szintén hasonló
állapotban van, kontytetôt kapott,
kész a szigetelés és színezés, belül
pedig már csak a festés és burkolás
hiányzik.
A Kállay Kripta-Kápolna külsôleg
megújult, belül a festési munkálatok
folyamatosan készülnek.
A Kállay Kúriában a történeti ki-
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állításoknak teret adó kiállítóterek
kialakítására kerül sor, helyet kap
egy nosztalgia kávéház is. Jelentôs
funkciója még a földszintnek a gyerekfoglalkoztató, amely gyermekmegôrzô funkcióval rendelkezik. A
felsô szinten kerül elhelyezésre bálterem/ rendezvény- és Konferenciaközpont. Továbbá az emeleten kap
helyet egy idôszaki kiállító tér.
Összességében a Kállay-kúria és a
Kastélykert helyreállításával valamint jelenleg a kastélykertben található sportfunkciók humanizálásával,
a történelmi emlékpark méltóságához való felemelésével az alábbi
funkciók kerülnek elhelyezésre:
hangulatos pihenôpark, sétány, zenepavilon, régi idôk focipályája,
olimpia történeti sétány, teniszpálya,
intenzív zöld felületek létrehozása,
tér- és közvilágítás kiépítése.
Mindettôl függetlenül már a ma-

gánszférából is elindultak a fejlesztések a turisztika irányába, hiszen
lassanként mások is becsatlakoznak
az össz kállósemjéni turisztika elkészítésébe:
Alig egy éve számoltunk be arról,
hogy a Keresztón Csoma Zsolt egyéni vállalkozó jóvoltából horgásztó
lette kialakítva. A tó nagy látogatottságnak örvend, így a tulajdonos további fejlesztéseket eszközölt, hogy
a horgászat kedvelôinek szinte minden igénye ki legyen elégítve. Még
több filagóriával bôvült a tavat körülvevô környezet, illetve egy kisebb
rendezvények megtartására is alkalmas fedett filagória is elkészült, ahol
bográcsozni, sôt akár biliárdozni is
lehet. A tóban a haltelepítés szinte folyamatos és a halállomány valamint
a tó vízének minôsége is kiválónak
mondható. Remek lehetôséget kínál
a fanatikus horgászoknak, hiszen

egész napos kikapcsolódással tudd
szolgálni a víz és környezete. A horgásztó folyamatosan várja az ide látogatókat, hiszen éjszakai horgászatra is van lehetôség. A kapcsolódó
horgászturizmus is egyre több új horgásszal és korábban, gyermekkorában volt horgásszal kedveltette meg
ismét ezt a természeti környezetben
folyó hobbit, szabadidô-sportot. A
fiatal korosztály is egyre inkább kedveli, sok baráti társaság jár ki örömmel horgászni és a nappali élmények
mellett sokszor maradnak éjszakai
horgászatra is.
Ennek a hobbinak nagy pozitív
tulajdonsága az, hogy egy olyan
aktivitás, melyben bárki részt vehet
tekintet nélkül korra, nemre, végzettségre, vagy fizikai állapotra. A horgászatban nincs kirekesztés, bárki
megtanulhat horgászni és mindig
van személyes sikerélménye.

Vendégház a Kiscseretanyán
A kormány tanyafejlesztési prog- villany, gáz, napkollektor, internet és
– a faluba érkezô vendégeknek
ramjának köszönhetôen bevezették TV áll a vendégek rendelkezésére. szálláshely biztosítása (pl: lakodalaz
elektromos
áramot
a A munkálatok 2013. decemberében mak távolról érkezô vendégei,
Kállósemjén közigazgatási területé- kezdôdött el, és 2015. májusban egyéb rendezvények vendégei)
hez tartozó Kiscseretanyán. Ezzel készült el a beruházás.
– Mária-úton érkezô vendégek
egy új fejezet kezdôdött el
elszállásolása
a tanya tulajdonosok, A tulajdonos a beruhátöbbek között László Rózást még nem tekinti befebert életében – is.
jezettnek, hiszen távlati ter„Bátraké a szerencse” –
vei között szerepel, egy tatartja a közmondás, és
nyasi udvar kialakítása,
László Róbert helyesen
ahol testközelbôl lehet
gondolkodott, amikor kimajd megszemlélni a házi
használva a pályázat adta
állatok sokaságát. A kerti
lehetôséget és a Nemzeti
bútorok is fejlesztésre szoDiverzikációs program kerulnak még, valamint tervretében 60%-os támogatábe van véve egy bográcsosi intenzitással 55 millió
zó hely, és egy kemence
forintos összköltségû beruépítése is, hogy minél széIgazán inpozáns épület várja a vendégeket
házást valósított meg a Kislesebb lehetôségeket kínálKiscseretanyán
cserén.
janak a vendégházba érkeA 16 fô befogadására
zôket.
alkalmas szálláshelyen 6 szoba (4 db
A beruházás az alábbi célok megA vendégház kialakításával
– 2 fôs és 2 db – 4 fôs, melyek mind- valósítását teszi lehetôvé:
egyúttal munkahely teremtô beruegyikéhez fürdôszoba és WC tarto– nyári táboroztatáshoz szállás- házás is megvalósult meg, hiszen
zik), valamint konyha, étkezô, nap- hely biztosítása (Augusztus elsô hé- július 15-tôl 1 fônek ad munkát az
pali, és galéria került kialakításra. A tében 20 gyerek és 2 felnôtt elszál- épület körüli teendôk ellátása.
teljesen összkomfortos épület az év lásolás fog megvalósulni)
bármely szakában használható. Víz,
– vadászok elszállásolása
– psza –
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Kállósemjén a trianoni tragédiára emlékezett
Június 4-e Kállósemjénben is az
emlékezés napja volt. Az Önkormányzat szervezésében, a település történelmi egyházaival karöltve emlékezett meg közösségünk
a 95 évvel ezelôtti trianoni diktátum aláírásáról, mely hazánk-nemzetünk szétdarabolását eredményezte.

lelki trauma is kiheverhetetlen
mind a mai napig.
Sipos Brigitta református lelkipásztor kiemelte, a nemzetünket a
Kárpát-medencében a sok-sok viharon keresztül az Istenbe vetett hite,
keresztyénsége tartotta meg. Éppen
ezért az elmúlt évtizedekben ezt próbálták belôle kiölni. De ha felekezettôl függetlenül egyek tudunk lenni a hitben, akkor lesz nemzetünknek jövô felôli reménysége.
Az ökumenikus istentisztelet zárásaként a jelenlévôk kállósemjéni
Nôszirom Egyesület Énekkara

trombitaszóló dallamára ünnepélyesen félárbocra engedték nemzeti lobogónkat.
A rendezvény moderátorának,
Pappné Szegedi Angélának felszólítására az emlékezôk együtt elénekelték nemzeti imánkat, a Himnuszt.
Ezt követôen Belicza László, a nagyközség polgármestere osztotta meg
gondolatait a jelenlévôkkel. Elmondta, hogy a párizsi Nagy-Trianon kasDélután, pontban fél ötkor megtély tükörtermében nem egyszerûen
szólaltak a település templomainak
területeket vettek el Magyarországharangjai és 15 perces zúgásukkal
tól, magyarok millióival együtt. Nem
jelezték, Kállósemjén nem megy el
csupán erôforrásainkat, gyárainkat,
közömbösen az évforduló mellett.
természeti kincsein18.00 órától a szinte
ket rabolták el tôteljesen megtelt helyi
lünk. Ha „csak”
református templomennyi történt volna,
ban ökumenikus emléaz már önmagában
kezô istentiszteletre
is történelmünk legkerült sor, melyen a
nagyobb tragédiája
nagyközség mindhálenne, de ezeket kérom felekezetének lelpes volt a nemzet
kipásztora megosztotta
többé-kevésbé mega jelenlévôkkel Triaemészteni és újjánonnal kapcsolatos
szervezni hazáját.
gondolatait Orosz IstÁm voltak, vannak
ván görög katolikus
Trianonnak olyan
parochus, kerületi eskövetkezményei is,
peres arra intett, tudaamelyeket nem letunkba kell vésnünk és
hetett kiheverni 95
gyermekeinknek is át
esztendô alatt sem.
kell adnunk, hogy MaAz istentisztelet után az emlékmû parkba vonult az
Ezek generációrólgyarország és a maemlékezô közösség
generációra hagyogyar nemzet sokkal
mányozódnak
és
valamilyen formáközremûködésével,
Rózsa
Zoltán
több, mint, amilyennek a térkép
vagy a népességi adatok alapján tû- ének-zene tanár és tanítványai gitár- ban minden magyar lelkét egy kinik. Sem a magyar nemzet, sem a kíséretével elénekelték a Székely- csit megnyomorítják. Trianon véste
bele kivakarhatatlanul minden mamagyar föld nem ér véget a jelenle- himnuszt.
Az istentiszteletet követôen a lel- gyar szívébe a keserû bizonyságot:
gi országhatároknál.
Egyedül vagyunk! Trianon óta sulyHorváth János római katolikus kipásztorok illetve az önkormányzat
kolják belénk, hogy kicsik vagyunk,
plébános, kerületi esperes rávilá- elöljáróinak vezetésével fáklyás
kevesen vagyunk, mindig rossz olgított, mekkora veszteségeket oko- menetben vonultak át a település dalon állunk, nekünk kell felzárkózzott a békediktátum Magyaror- emlékparkjába. Ott a Dankó László ni, nekünk kell alkalmazkodni, neszágnak és ezen belül a római ka- ezredes vezette Honvédsuli Egyesü- künk kell bûnhôdni stb. Mindez petolikus egyháznak is. A döbbene- let tagjai álltak díszôrséget és a dig, még ha nem is vesszük észre,
tes mértékû kézzel fogható fizikai Buzga Nándor (a Nyírbátori Bátho- nyomot hagy mindannyiunk lelkéveszteségeken túl a magyar nem- ry István Gimnázium végzôs hallga- ben. Így ahhoz, hogy a nemzet kizet közösségi tudatában okozott tója) által játszott „Il silenzio” címû heverje Trianon traumáját, a magyar
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lelkekben kell rendet teremteni. Észre kell vennünk, hogy nem vagyunk
kicsik! Elég, ha csak a Nobel-díjasainkat vesszük számba, ha megnézzük az olimpiai éremtáblázatokat, ha
világhírû zeneszerzôinket, festôinket, mûvészeinket, orvosainkat
kezdjük sorolni, ha utánanézünk,
mennyi felfedezéssel, találmánnyal,
technikai újítással járultunk hozzá az
emberiség gyarapodásához, ha páratlan népzene-, népmese-, néptánc, népviselet- és gasztronómiai kincseinkre gondolunk, ha megvizsgáljuk a magyar föld termékenységét,
vízkészleteink mennyiségét és minô-

ségét. A fentiekbôl rá kell döbbennünk, hogy sok tekintetben hatalmas
és gazdag a mi népünk! A magyar
ember tehetséges és szorgalmas.
Ha mindezeket jól az eszünkbe
véssük, ha ezek tudatában dolgozunk családunk jövôjéért, ha gyermekeinket is ebben a szellemben
neveljük, akkor bátran bízhatunk
benne, hogy itt, Európa kellôs közepén, ezen az Isten-áldotta földön,
egy gazdag és egészséges lelkû hazában élhetnek gyermekeink és unokáink.
A polgármester szavainak mintegy megerôsítéseként a Nyíregyhá-

„Anno...”

zi Móricz Zsigmond Színház társulata színészeinek (Bende Kinga,
Vaszkó Bence és Tóth Károly) Trianonhoz kapcsolódó zenés irodalmi
összeállítása hangzott el. Ezt követôen pedig a Szózat közös eléneklésével zárult megemlékezésünk.
Úgy hisszük, Kállósemjén méltóképpen emlékezett. A Székely-himnusz éneklésekor egy pillanatra
együtt dobbant a szívünk, és lelkiekben gazdagabban, magyarságunkban megerôsödve térhettünk
haza.
Kész Géza

...rovatunkban,
most három
családi fotót
teszünk közzé.

Régen szinte nem volt olyan család, amelyikrôl ne készült volna családfotó. Egy kép, amely a családfôt, feleségét és gyermekeiket örökítette meg az utókor számára. A
falusi családok általában a ház udvarán fényképészkedtek,
csak nagyon keveseknek adatott meg a mûtermi fotózás.
Ma már szinte ritkaságszámba mennek az ilyen felvételek,
pedig milyen szép emlékeket idéz az ütött-kopott felvétel
már felnôttként kézbe véve. Nagy örömünkre szolgál, hogy
megoszthatjuk ezt a három képet, remélve, hátha visszatér
ez a szokás a családokba.
Az elsô felvételen Papp János és felesége Fodor Erzsébet, valamint gyermekeik, Papp Erzsébet és Papp Csaba látható.
A második fotó Rozsnyai Andrást és családját örökítette
meg. András bácsi elôtt Erzsébet (Domokos Miklósné), jobbján felesége, ölében Klára (Haraszti Sándorné) lányukkal.
Hátuk
mögött
3. Anna (Haraszti
Péterné); Mária
(Katona Miklósné)
és Júlia (Koczka
Andrásné) áll.
A harmadik fotó
a Gurzó családot
ábrázolja. Gurzó
János és felesége
Katona Erzsébet
között leányuk, Erzsébet (Üveges
Miklósné) áll. A
fiúk, (balról) Gurzó
János és Gurzó
Miklós a szülôk
ölében foglalnak
helyet.

1.

2.

Remélem nagyon sok ember
magára ismer a fotóról és sikerült
mindenki arcára mosolyt csalni,
látva akkori önmagát.
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Ismét tánccal köszöntöttük a nyarat
Idén harmadik alkalommal került
megrendezésre a már-már hagyománnyá váló Nyárköszöntô Táncház településünkön. Mint mindig,
most is remek hangulatban telt az
este, annyi különbséggel, hogy a
Kastélykerti aszfalt-pálya helyett
idén a Közbiztonsági Központ
biztosította a mulatni vágyóknak
a helyszínt.
Ez évben is remek táncokkal várt
minket a két tánctanár, Gitta és
Robi. Nem csak azoknak kedveztek a tanárok, akik évközben rendszeresen megjelennek a meghirdetett táncházakon, hanem azoknak
is, akik még csak most próbálgatják szárnyaikat a mûvészet ezen
területén. A táncházakban megjelenô gyakori táncok - mint például a
moldvai vagy mezôségi – mellett
helyet kaptak a kevésbé ismert,
ugyanakkor annál szebb és nehézkesebb táncok is.
De hogy ne csak a táncról szóljon az este – hisz lazítani is kell néha
– ismét különbözô, vicces de
ugyanakkor gondolkodtató feladatokkal vártak minket a szervezôk.
A népi totó kitöltésekor a jelenlé-

Nyírségi táncok nélkül nem múlhat el a táncház
vôk megismerkedhettek a mára már a zenekar minden évben más felálszinte feledésbe merülô régies sza- lásban érkezik hozzánk, mégis azt
vainkkal, s ezzel kellôképpen bô- kell mondjam, hogy a hangulat évvíthették a szókincsüket. A népdal- rôl-évre egyre jobb és jobb. Remélfelismerés elnevezésû játékban a jük, hogy jövôre is megtisztelnek
Görice zenekar volt segítségünkre, minket jelenlétükkel.
akik egy kis csavarral leptek meg
Emellett reméljük, hogy aki kedminket: miután az elsô ember, aki vet kapott a népi kultúra ezen ágáfelismerte az éppen játszott dalt, nak mûveléséhez, az veszi a bátorannak egyúttal azt is meg kellett ságot és eljön szeptembertôl a kétmondania, hogy melyik tájvidékrôl hetente megrendezô táncházba, a
származik az.
közbiztonsági központba, ahol reÉs végül egy pár szóban a zene- mek hangulat, kedves emberek és
karról:
izgalmas táncok várják az érdeklôA Görice zenekar immár harma- dôket.
dik alkalommal kísér minket utunPapp Olívia
kon, ha táncházról van szó. Ugyan
mint résztvevô

Védônôi méhnyakszûrés
A Védônôi Szolgálat munkája új
szolgáltatással bôvült. Eddig a védônô feladata a várandósgondozás
és a koragyermekkori fejlôdés nyomon követése volt. Most a nôvédelmi feladataink is sokasodtak.
A rosszindulatú daganatos megbetegedések visszaszorításában kiemelt szerepet játszó lakossági szûrôvizsgálatok megújítására indított
programot az ANTSZ Országos
Tisztifôorvosi Hivatala. Így a védônôk bevonásával országszerte
közel ezer kistelepülésen válik elérhetôvé a méhnyakszûrés.
Mivel elvégeztem az elméleti,
kommunikációs és gyakorlati továbbképzést önállóan végezhetek
méhnyakszûrést a védônôi tanácsadóban.
A méhnyakrák miatt bekövetke-

zô halálozások száma évek óta nem
változik, évente kb. 400nôt veszítünk el.
A méhnyakszûrés fájdalommentes, egyszerû eljárás: a méhszáj felszínérôl és a méh nyakcsatornájából
az erre szolgáló eszközzel kenetvétel történik, mellyel a méhnyak- tüneteket és panaszt még nem okozó
– elváltozásai felismerhetôk. A méhnyak rosszindulatú daganata kezdetben egészen enyhe elváltozásból,
évek alatt fejlôdik ki. Kezdetben
panaszt nem okoz. Korai felismeréssel, az idôben megkezdett kezeléssel a betegség gyógyítható.
A most felkínált lehetôséggel
azokhoz a fejlett országokhoz csatlakozhatunk, ahol a rendszeres szûrés eredményeként méhnyakrák alig
fordul elô, a betegségbôl eredô ha-

láleset pedig kivételesnek számít.
Ezért kérem a nôi lakosságot,
hogy éljen a lehetôséggel és keresse azt a biztonságot, amelyet a
szûrôvizsgálat nyújt. Az ingyenes
szûrést a 25- 65 év közötti nôk
vehetik igénybe. A szûrés életet
ment. Az egészségtudatos magatartás minden családanya számára fontos.
Tegyen az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szûrésen önmagáért, családjáért!
A méhnyakszûrés a tanácsadóban történik, címe:
Kállósemjén Kölcsey u.2.
Jelentkezni lehet személyesen a
tanácsadóban, vagy telefonon:
42/255-354
Palcsákné Gyene Ágnes
védônô
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„A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol - és mindenütt leszek.”
Reményik Sándor: Végrendelet (részlet)

Lipcsei Miklós
1950-2015
1950-ben született Kállósemjénben. Négy év kivételével itt élte le életét. Ide járt általános iskolába,
itt alapított családot, s feleséget is errôl a településrôl
választott magának.
A gimnáziumi évek után a budapesti Pénzügyi és
Számviteli Fôiskolát végezte el. Tíz évig volt fôkönyvelô illetve közgazdasági elnökhelyettes a helyi Új Élet Termelô Szövetkezetben.
Nagy szerepe volt abban, hogy
a Termelôszövetkezet községünk
elsô jelentôs, az emberek megélhetését biztosító, több száz embernek
munkát adó szövetkezet lett.
Aztán elérkezett a rendszerváltás idôszaka, új közigazgatási rend
váltotta fel az azt megelôzô tanácsrendszert. 1990 októberében az
elsô szabad választásokon a
kállósemjéniek a település elsô számú vezetôjévé, polgármesterré választották, s tették ezt még háromszor. Talán az is motiválta a település lakosságát, hogy Lipcsei Miklós soha, egyetlen pártnak sem volt
tagja. Ôt – iskolai végzettségéhez hûen – a gazdaság, az emberi érték, az értékteremtô munka, a fejlôdés érdekelte. Szemmel láthatóan gyarapodott is a
község az eltelt tucatnyi év alatt. 16 éven keresztül
élvezte a lakosság bizalmát, amikor is 2006 ôszén
nyugdíjba vonult.
Munkássága 16 éve alatt olyan beruházások, fejlesztések történtek, melyek az itt élôk életminôségét,
komfortérzetét növelték. Nagymértékû útépítési, gáz, szennyvíz, - telefon beruházások történtek. Néhány
kivétellel elfogytak a sáros utcák, a szennyvízberuházással településünk történetének egyik legnagyobb
beruházása valósult meg 2001-ben. Korszaka alatt
vált hagyománnyá a falunapi rendezvényünk, hiszen
minden év augusztus 20-át követô szombatján ünnepelhet együtt a falu apraja-nagyja. Településünk
zászlót és címert alapított, közbenjárásával megszépült a könyvtár, emlékmûvel áldozunk a II. világhá-

borúban hôsi halált halt személyeknek, és a Millenniumi megemlékezésre Szent István szobrot állíttatott. Alapító tagja volt a Polgárôrségnek. Megépült
az ivóvízhálózat Újszôlôskertben, Forrástanyán.
Megszépült az egyik 8 tantermes régi iskola épülete,
új kerítést kapott a köztemetô.
Tervei közt szerepelt még, hogy
legyen a településnek kultúrháza, az
idôs embereknek bentlakásos idôsek otthona, és tudta azt is, hogy a
csapadékvíz elvezetést is sürgôsen
meg kell oldani. Elôre megjósolta,
hogy a Kállay kúria felújításra érdemes és azt a turizmus szolgálatába kell állítani. Ezek a tervek azonban csak tervek maradtak, nyugdíjazásáig megvalósítani már nem
volt rá lehetôsége. Egyszerû család
gyermekeként, szorgalommal, akarattal a szülôfalujának felemelkedéséért folytatott tenni akarásában a
lehetôségek óceánjáig jutott, ahogy
a költô mondaná:
„Valaki az Értôl indul el
S befut a szent, nagy Óceánba”
Munkáját két ízben is elismeréssel jutalmazták:
1985-ben a Mezôgazdasági Minisztérium „Kiváló
Munkáét” kitüntetést, 2008-ban pedig Önkormányzatunk a „Kállósemjén Nagyközségért” kitüntetô cím
Arany fokozatát adományozta neki.
Nyugdíjas éveit nagy szeretetben töltötte felesége,
gyermekei és rajongásig imádott unokái körében.
Halála hirtelen és szinte felfoghatatlan. Nem szeretett panaszkodni, nem terhelte személyes gondjaival az embereket, talán ezért nem is tudtuk, hogy
milyen súlyos betegséggel küzd. Sajnos e küzdelemben alulmaradt, s 2015. június 16-án, életének 65.
évében visszaadta lelkét teremtôjének.
Emlékékét tisztelettel megôrizzük!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának
Képviselô-testülete
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Csákberénybe készül a Nyugdíjas Klub
Nagy út áll az Arany Alkony
Nyugdíjas Klub elôtt, mert augusztusban, Csákberénybe utaznak. Hogy mikor és minek, arról
szóljon késôbb a fáma, elôtte nézzük meg, hogy eddig is mi mindenben vettek részt nyugdíjasaink.
A klub népdalköre ebben az évben is benevezett az Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-ra, amelynek elôdöntôje áprilisban került megrendezésre, Vásárosnaményban. A csoport innen tovább jutott a középdöntôbe, onnan a döntôbe. Mindkét esemény Hajdúszoboszlón került megrendezésre, ahonnan ezüst minôsítéssel tértek haza.
Június 6-án Tarpán, az Országos
Népdaléneklô Minôsítô Versenyen
vettek részt. A versenyprogramban
palóc és nyírségi népdalcsokrot énekeltek, amelyet a neves tagokból
álló zsûri arany minôsítéssel jutalmazott. A népdalkör – és egyúttal a
nyugdíjas klub tagsága is- 3 fôvel
gyarapodott, akik szívvel-lélekkel
vesznek részt az énekkar és a klub
munkájában egyaránt.
Július 27-én a második alkalommal megrendezett Kállósemjénbôl
Elszármazottak Találkozóján résztvevôknek 1000 db csôrögét sütöttek az ebéd mellé desszertnek, és e

mellett még a mûsorban is szerepeltek.
Részt vettek az
Apagyi Aranykalász Fesztiválon is,
ahol településünk
kulturális életébôl
adtak ízelítôt a
fesztivál közönségének.
Júliusban immár 7. alkalommal
rendezték
meg a kistérségi

Hajdúszoboszlón az aranyos csapat

Az arany minôsítést igazoló
oklevél

A színes négyzetek mind-mind az óriástakaró
része lesz

nyugdíjas klubok
részvételével a
Szépkorúak találkozóját és az azzal egybekötött
Anna bált, amely
a környék leg
s z í nv o n a l a s a b b
rendezvényévé
nôtte ki magát.
Nem csoda, hiszen az asszonyok szívüket-lelküket beleadják a

szervezésbe és a vendéglátásba
egyaránt.
S végül nézzük meg, hogy miért
is utaznak augusztusban Csákberénybe az asszonyok! Már az elmúlt
évben csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet egy csákberényi hölgy, nevezetesen Csobán
Erika indított útjára, hogy készítsenek óriástakarót. A rekordkísérlethez
bár ki csatlakozhatott,- és tették ezt
több százan országszerte - aki kötéssel, vagy horgolással egy 50x50 cmes négyzetet készített a takaróhoz. Az
akció nem volt öncélú, hiszen a rekordkísérlet után az óriástakarót darabjaira szétszedve, több mint száz
rászoruló embernek okoztak vele
nagy örömet. Tavaly a nyugdíjas
klub 114 darab 50x50 cm-es horgolt
négyzettel járult hozzá a rekordkísérlethez. Idén – saját teljesítményüket
felülmúlva – 250 db horgolt négyzettel indulnak útra, hogy részt vegyenek a takaró összeállításában,
amelynek ebben az évben is a Fejér
megyei Csákberény ad otthont.
Hát ilyen esemény dús idôszakot
tudhatnak maguk mögött a mi nyugdíjasaink! Kívánom nekik, hogy
soha ne fogyjanak ki az ötletekbôl
és a tervekbôl, és ehhez adjon a jó
Isten Nekik erôt és egészséget.
– psza –
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Hetedszer indul a könyvtár
nyári olvasópályázata
Nincs annál
nagyobb
öröm egy
könyvtáros számára, amikor évzáró elôtt naponta több gyerek is
érdeklôdik, hogy mikor indul már
az olvasópályázat, vagy azt kérdezgetik, hogy üdülésre vihetneke több könyvet is magukkal.
Július elején hetedszer indítjuk el
ezt a programot. Nagyobb sikere
van, mint amit azt induláskor reméltünk. Évek óta 50-60 általános iskolás gyerek nyáron folyamatosan olvas. Néhányan csak egyet-kettôt, de
legtöbben nagyon sokat. Vezetünk
egy olyan listát, hogy eddig ki mit
olvasott. Van több olyan gyerek, aki
már 30 ifjúsági regényen is túl van.
Velük együtt mi is folyamatosan
olvasunk, bôvítjük a kínálatot, készítjük a feladatlapokat. Ma már száznál
is több mese, elbeszélés, ifjúsági re-

gény, ismeretterjesztô könyv, folyó- ig tart, addig gyûjtögethetik a gyeirat áll a diákok rendelkezésére, rekek a pontokat. Eredményhirdetés
igyekszünk érdekes, színvonalas ol- már hagyományosan az ôszi könyvvasnivalót összeválogatni számukra. tári napokon októberben lesz.
A szervezésben aktív
segítôink a pedagógusok is, hiszen a célunk
közös : megismertetni a
gyereket az olvasás élményével. Az értô olvasás fejlesztése pedig a
tanulást segíti, ezt bizonyítja a pedagógusok
pozitív visszajelzése is.
Mindig felhívjuk az
elsôs szülök, nagyszülôk, testvérek figyelmét,
hogy a legkisebbeket Bár ez a kép ôsszel készült az óvodásokról, de
kísérjék el a könyvtárba, minden bizonnyal jövôre már ôk is jelentkezni
hiszen ôk még egyedül
fognak az olvasópályázatra
nem nagyon jöhetnek.
Járjunk elôl jó példával, lássa a
A hét hat napján egész nyáron
gyerek, hogy rendszeresen könyvet, szeretettel várják az olvasókat a Dr.
újságot veszünk a kezünkbe, vagy Erdész Sándor Könyvtár dolgozói.
néha könyvtárba is elmegyünk.
Az idei pályázat is szeptember 30Blazsán Péterné

Megújul a Szabolcs Takarék fiókja
Kállósemjénben
2015 ôszén Kállósemjén nagyközség megújult Takarék fiókkal
gazdagodik. Az új fiók az Európai szabványoknak megfelelôen
bôvül ki és akadálymentesített kialakítású lesz.
A mozgássérültek és idôsebb korosztály is kényelmesen és biztonságosan tudják majd megközelíteni és
használni az épületet. Az intézmény
új hiteltanácsadó helyiséggel és
több ügyfél befogadására alkalmas
ügyféltérrel, modern és kényelmes
belsô kialakítással és elôtetôvel fedett új, készpénzfelvevô automatával (ATM) is gazdagodik. A Takarék meglévô és leendô ügyfeleinek

szolgálatában a hitelintézet körül megvalósuló díszburkolatos
téren új biciklitárolók és gépkocsi parkolók
islétesülnek. A település vezetése által megvalósított Promenádhoz illeszkedô, de modern megjelenésû épület léptékében, szín- és anyaghasználatában igazodik majd Kállósemjén
Nagyközség épületeihez, és harmonizálni fog a mûemléki környezettel.
A megújult fiók a mai kor igényeinek megfelelve, magasabb színvonalon ad lehetôséget a helybélieknek
pénzügyeinek intézéséhez.

Az átépítési munkálatok alatt a
Takarékszövetkezet munkatársai a
Kossuth út 106. sz. alatt (volt Gondozási Központban) várják az ügyfeleket. Az esetlegesen elôforduló
kellemetlenségekért elôre is elnézést
kérünk.
Szabolcs Takarékszövetkezet
vezetôsége
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Pályázati beszámoló
NTP-TM-14-0001 „Robo-Juniors”
Programunk célja, hogy a diákoknak hasznos szabadidô és nyári szünet eltöltési lehetôséget biztosítson,
és emellett kiemelt hangsúlyt fektessen a tehetséggondozás folyamatosságának biztosítására. A nyári programsorozat részeként lehetôség nyílik a kiscsoportos
munkaszervezésre és az egyéni képességfejlesztésre
egyaránt. Ezek a kötetlen foglalkozások alkalmasak
arra, hogy azok a diákok is kibontakozhassanak, akik
a tanóra keretében visszahúzódóbbak vagy nehezebben oldódnak az osztály környezetben. A foglalkozá-

az informatika és a természettudományok iránt. A program részeként a Csodák Palotájában a „Fény Nemzetközi Éve” alkalmából workshopon vettünk részt, ahol
minden diák saját kaleidoszkópot készített. Ezek után a
Budapesti Lego Store Show-ra látogattunk, ahol a diákok mobil és tablet vezérlésû robotokkal, focizó robotokkal ismerkedhettek.
A program zárásaként a diákok bemutatták a szülôk
és a diáktársak elôtt is a robotjaikat. Átvették jutalmukat (labdák, színes ceruzák, pendrive-ok)
Augusztustól tovább folytatjuk a megkezdett munkát és hétvégi foglalkozások formájában továbbfejlesztjük a tábor során megszerzett tudást.
Egri Józsefné
egyesületi elnök

Táblajáték nyári tábor a
Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért
Egyesület szervezésében.
sok szervezése során nagy hangsúlyt fektettünk a játékos tanulásra és ismeret elsajátításra, a természettudományos, informatikai és matematikai tantárgyak, illetve szakmák iránti érdeklôdés felkeltésére. A programozói és lego robot építési feladatokat önismereti és
játékos foglalkozásokkal ötvöztük, hogy a diákok minél jobban megismerjék saját képességeiket és tisztában legyenek korlátaikkal, amiket le kell küzdeniük.
Ehhez élménypedagógiai elemeket, játékokat alkalmaztunk. A programba 14 fô 10-15 éves diák bevonását
tervezzük. 3 fôs csoportban dolgoztak és ismerkedtek
a lego robot építésének és programozásának alapjaival. A már mûködô csoport tagjai diákmentorként támogatták az új csoportok munkáját.
A program végére a diákok képesek építési útmutató
alapján robotot építeni, alaputasítások szerint beprogramozni, az adott programban a hibát megtalálni. Képesek önálló robotot tervezni és annak egy 3D tervezô
programmal az építési útmutatóját elkészíteni. Képesek
egy valós problémát algoritmizálni és lemodellezni,
megoldásához egyszerû programot írni. Tudnak csapatban dolgozni és a csapaton belül a munkát megosztani,
az adott témában szakmai vitát folytatni
A program részeként Budapestre látogattunk. A látogatás célja, hogy a diákok magasabb intellektusú robotokkal is találkozzanak, illetve megismerjék a robotikával kapcsolatos tudományos kutatások eredményeit
és irányvonalát. Ezzel is ébren tartjuk motivációjukat

Egyesületünknek az idei tanévben is sikerült nyári
táblajáték tábort szervezni. A foglalkozásokat az Egészségügyi Centrum emeletén tartottunk, melyet településünk Önkormányzata térítésmentesen bocsájtott a rendelkezésünkre. A diákok 2 héten át foglalkoztak az új
játékok megismerésével és a régiek, tökéletesítésével
Köllner Ödön vezetésével. A programot napközis tábor jelleggel hirdettük meg. A diákok létszáma 20-25
fô között mozgott naponta. A program során a gyerekek teljes ellátást kaptak, amelyet a Zöldfa étteremben
fogyasztottak el. 1 napot strandolással töltöttünk el a
nyírbátori Sárkány fürdôben. A tábor zárásaként értékeltük a 2 hét munkáját. Minden diák ajándékban részesült az egyesület jóvoltából, és a legjobbak serlegeket és érmeket is átvehettek. A programok jó hangulatban teltek, az új játékok közül a Kisherceg nyerte el
legjobban a diákok tetszését.
Egri Józsefné
egyesületi elnök
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A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ Kállósemjéni Intézményegység szolgáltatásai
(Kállósemjén, Kölcsey F. u. 4 sz.)
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegység – ismertebb nevén a „Gondozási Központ” – Kállósemjén
közigazgatási területén évek óta szociális alapszolgáltatásokat végez.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt koruk, egészségi
és/vagy mentális állapotuk miatt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális és/ vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az alábbiakban a Gondozási Központ által nyújtott tevékenységekrôl nyújtunk rövid összefoglaló tájékoztatást.

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

Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérôl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
2015. május 15-tôl a szociális étkeztetés térítési díja:
a.) Helyszínen fogyasztás és elvitel esetén: 291
Ft+áfa = 370 Ft/adag
b.) Kiszállítással lakáson történô étkeztetés esetén:
362 Ft+áfa = 460 Ft/adag

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevô személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
az alapvetô gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakó-

környezete higiéniás körülményeinek megtartásában
való közremûködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelôzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
Intézmányegységünk 54 fô házigondozottat lát el,
jelenleg várólista van érvényben.
A házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás.

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

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élô egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelô használatára képes idôskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Településünkön 14 db jelzôkészülék van kihelyezve, az egyre nagyobb igény miatt jelenleg váró lista
van életben.
A jelzô rendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás.

Nappali ellátás
A nappali ellátás elsôsorban a saját otthonukban
élô, idôs koruk miatt szociális és/vagy mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetôséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az elszigetelôdés, az elmagányosodás megelôzésére, valamint
az alapvetô higiéniai szükségleteik kielégítésére.
A nappali ellátás térítésmentes szolgáltatás.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
tudomásuk van olyan rászoruló idôs, beteg emberekrôl, nehéz helyzetben lévô családokról, egyedülálló személyekrôl, akiknek életvitelén a fenti szolgáltatások igénybevétele sokat segíthetne, netán
maguk szorulnak segítségre, forduljanak bizalommal
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegység munkatársaihoz. Bízunk benne, hogy közös erôvel sikerül
minden ügyfelünknek segítséget nyújtani.
Elérhetôség: 4324 Kállósemjén, Kölcsey F. u. 4 sz.
Telefon: 42/255-490
Kóth Jánosné
telephely vezetô
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Év végi hajrá volt
Tanulóink többsége sikeresen írta meg az év végi fel- tanulónk volt, aki a tanév során közel 20 versenyen vett
méréseket. Június 15-én osztályozó értekezletet tar- részt, s ott igen szép eredményt ért el.
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítô kollégáktottunk, ahol értékeltük tanulóinkat.
nak.

Iskolai szinten:
Példás szorgalmú: 96 fô, a tanulók 41%-a.
Hanyag szorgalmú: 18 fô, a tanulók 8%-a.
Iskolai szinten:
Példás magatartású: 125 fô, a tanulók 54%-a.
Rossz magatartású: 12 fô, a tanulók 6%-a.
Az alsós munkaközösség tagjai összehangoltan, egymás munkáját segítve dolgoztak. A tanítók és a napközis nevelôk a gyerekek szellemi és lelki fejlôdésének
érdekében mindent megtettek.
A felvételi eredmények azt mutatják, hogy kiváló
munkát végeztek a felsôs munkaközösség tagjai is.
A nyolcadikosok közül mindenki felvételt nyert valamilyen iskolatípusba:
gimnáziumba: 9 fô, szakközépiskolába: 6 fô, szakiskolába: 9 fô
1 tanuló sikeres pályázatot nyújtott be az Arany János Tehetséggondozó Programba. Az Arany János Tehetséggondozó Program által meghirdetett nyári táborba 5 tanulónk megy.
DÍJAK:
Kállay Kristóf-díj: Papp Zsófia 8.a
Kállay Miklós-díj: Papp Zsófia 8.a
Loss-díj:
Papp András Bence 3.a
Gyulai Dorina 7.a
Papok-díja:
Papp Gréta 4.b
Papp Marcell 5.a
Palcsák Gergô 6.b
Somos Zsuzsanna Sára 7.a
Felföldi-díj:
Varga Petra 8.a
Az iskolai, házi versenyeken a tanulók nagytöbbsége
részt vett. Mindenki talált magának olyan versenyt,
amelyben megmérettethette magát. Sok gyereknek óriási sikerélményt jelentett, hogy még ha csak helyileg is,
de verseny keretében adhatott számot tudásáról.
A tankerületi és megyei versenyekre is igen sokan
jelentkeztek, s értek el szép eredményeket. Továbbra is
nagyon kevesen jelentkeznek fizetôs versenyekre. Több

Programok a II. félévben:
Április végén a napközis gyermekek Anyák napi ünnepségen köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat.
Március 15.-e méltó megünneplése volt a kiemelt feladat. Katona Györgyné szervezésében az 5. évfolyamos
tanulók mûsorát láthattuk. A mûsort követôen koszorúzáson vettünk részt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére emelt községi emlékmûnél.
Májusban nagy megtiszteltetés érte a tanulóinkat. A
tolerancia jegyében Ilan Mor, Izrael Állam Nagykövete
látogatott el és tartott elôadást az intézményünkben.
Gyermeknap alkalmából, június 1-én iskolánk tanulói a nyíregyházi kalandparkba látogathattak el. A program anyagi hátterét az SZMK biztosította tanulóink számára.
Június 4-én rendezte meg a „Nyíri” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a gálamûsorát. A színpadon sorra követték egymást a néptánc produkciók, melyet
mazsorett csoportok mûsorszámai is színesítettek.
Idén a gyerekek oktatását Majoros Angéla majd Réti
Eszter néptánc pedagógus végezte.
Június 12-én Kölyökgólya-búcsúztatót tartottunk. A
feladatok összeállításában, a program lebonyolításában
a 7. osztályos tanulók nyújtottak hathatós segítséget.

Akár a lufi, a végzôs diákok is útra keltek
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Külön köszönet illeti Gyulai Dorinát, a diákönkormányzat vezetôjét, hogy összefogta, irányította társi munkáját. A végzôs diákoknak különbözô játékos, mókás feladatot kellett megoldaniuk. A nyolcadikos gyerekek
mûsorral köszöntek el az itt maradóktól és az iskolától.
Június 13-án elballagtak a nyolcadikos diákok „öreg”
iskolájukból.
A bizonyítványokat június 23-án vehették kezükbe a
nebulók, ezután természetesen megkezdôdött számukra a jól megérdemelt nyári szünet.
HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok – 18 fô 2 kísérô pedagógussal – május 15–május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt.
Elôször a nagykárolyi általános iskolába látogattunk
el, ahol a 6. és a 7. osztályosok köszöntöttek és fogadtak bennünket. Közösen sétáltunk el a Károlyi kastélyhoz. Következô állomásunk Marosvásárhely volt, ahol
elôször a Kultúrpalotát csodálhattuk meg.
Utunkat a Gyilkos-tó felé folytattuk. Hihetetlen volt,
ahogy a fatörzsek a vízbôl kiálltak. Innen a Békás-szoroshoz mentünk, ahol átsétáltunk a Pokol torkán és a
Pokol tornácán. Elképzelhetetlen magas és meredek sziklafal között vezetett az út. Majd a Mohostól sétáltunk a
Szent Anna-tóhoz. A tó partján felkerestük a Szent Annakápolnát.
A 3. napon Farkaslakára indultunk, ahol Tamási Áron
síremlékét kerestük fel. Ezután Segesváron órákat sétál-

tunk a várban. Fejéregyházán Petôfi Sándorra emlékeztünk az emlékszobornál.
Utolsó nap a Tordai-hasadékhoz indultunk. Gyönyörû
és kalandos volt, ahogy a hasadékban sétáltunk. A Tordai

A marosvásárhelyi Kúltúrpalota lenyûgözte
a gyerekeket
Sóbánya is nagyon érdekes volt. Idegenvezetô mutatta
be a bányát, s elôadást tartott a sóbányában folytatott
munkáról. Majd 13 emeletet mentünk le lépcsôkön. A
látvány lenyûgözô volt.
Élményekben gazdagon tértünk haza, örülünk, hogy
részt vehettünk a pályázat nyújtotta lehetôségekben.
Csurpek Melinda
tanítónô

Osztálytalálkozó
30 éve már annak, hogy elballagott az általános iskolából a 8. c. osztály. Ennek apropójából, 2015. július
25-én (szombaton) osztálytalálkozót szerveztek, a Közbiztonsági Központban. Az elsô kép 1982-ben örökítette meg ôket az egri várban, és bizonyára mindenki
mosolyra fakad akkori önmagát látva.
A képen (ballról-jobbra) állnak: Lakatos Mariann;
Rácz Sándor; Varga Sándor; Orosz Tamás; Pálvölgyi
Judit; Molnár Ferencné osztályfônök; Blanár Éva;
Koczka Edit; Pisák Anikó; Hegyes Eleonóra; Deli Erika; Szûcs Margit; Szûcs Éva; Balla Erzsébet; Bihari Tibor; Barkóczi Miklós; Páll Attila;

és 33 évmúlva az egykori iskola elôtt

1982-ben az egri várban...

Guggolnak: Gyôri István; Tündik Sándor; Bota László; Mészáros Tibor; Sahó László; Páll Mária; Szabó Árpád; Gégény Ildikó; Opre Erika; Páll Erzsébet; Kóth
Katalin; Takács János; Katona Sándor;
A második kép pedig maga az osztálytalálkozón készült, amelyen bár csak az osztály töredéke volt jelen,
de az nagyon jó hangulatban telt el.
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Elszármazottak találkozója
Július 27-én (szombaton) újra
megtelt a Kállay Miklós Általános
Iskola udvara azon személyekkel,
akik egykoron Kállósemjénben éltek, de sorsuk másfelé sodorta el
ôket községünkbôl.
A rendezvény 10 órakor kezdôdött a görögkatolikus templomban,
ahol Orosz István esperes parókus
celebrálta a hálaadó szent misét,
Kriskó Miklós nyugalmazott tanácsos és Dr. Papp Tibor parókus közremûködésével, majd Sipos Brigitta
református lelkész nôvel közösen

az ünnepség, ahol
a település kulturális csoportjai köszöntötték a vendégeket. A vendéglátást követôen
alkalom adódott a
beszélgetésre és a
településen elkészült beruházások
megtekintésére. A
rendezvényt
Szûcs Judit koncertje zárta.
Visszatérô arcok – Fodor Gyula és felesége mindkét
Összegezve a
alkalommal itt volt a találkozón
nap tapasztalatait,
a rendezvény jó
ökumenikus áldást mondtak a részt- hangulatban telt el. Sokan mondtak
vevôkre. Ezt követôen a Kállay Mik- köszönetet Önkormányzatunknak a
lós Általános Iskolában folytatódott találkozó megszervezéséért. Érezték

Csodazöldség
Az újságok hasábjain, az internetes felületeken sokszor találkozunk olyan
zöldségekkel és gyümölcsökkel, amelyek vagy óriásira nõttek, vagy valamilyen szokatlan formát öltöttek. Nos, Kállósemjén sem marad ki a csodazöldséget termõ települések sorából, mert az alább látható burgonya id.
Hollósi István kertjében termett, aki szívesen közreadta szív alakúra fejlõdött burgonyáját.
Ha Önök, kedves olvasók hasonló érdekességet találnak konyhakertjükben, szívesen közreadjuk, ha eljuttatnak róla egy fotót a szerkesztõségünkbe.
– psza –

azt a törôdést, hogy még mindig fontosak számunkra, annak ellenére,
hogy már nem Kállósemjénben élnek.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
ebben az évben több helybeli lakossal találkoztunk a rendezvényen, de
nagyon szeretnénk, ha legközelebb
sokkal többen lennének. Nem gyôzzük eleget hangsúlyozni, hogy a
kállósemjéni lakosok nélkül ez az
ünnepség nem lehet teljes, hiszen
akik hazajönnek, azok elsôsorban az
itt maradottakkal szeretnének találkozni.
Bízunk benne, hogy a legközelebbi találkozón már nagyon sok
kállósemjéni fogja velünk együtt
köszönteni a hazalátogató elszármazottakat.
– psza –
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Elballagtak a Ficánkások is
A
tanév
vége, mint
mindig most
is mozgalmasan
zajlott nálunk. Minden csoportban megtartottuk az anyák napi
ünnepséget, amely mély nyomot
hagyott minden anyukában. Ez
látszott a könnyezô szemeken,
amikor gyerekük mondta éppen a
köszöntô versikét.
A kirándulások nagyon érdekesek
minden évben. Biztosan sok gyerek
elmegy a családdal a vadasparkba,
de a csoportos kirándulás élménye
semmivel össze nem hasonlítható.
Nagy élményekkel, jól elfáradva térnek haza ezekrôl az eseményekrôl.
Be kell vallanunk nekünk is hatalmas megnyugvás, amikor a gyermekek épen, sértetlenül szállnak le a
buszról az óvoda kapujában.
A gyereknapra is nagyon készültünk. Ebben az évben sikerült szerzôdtetni az ugráló várat. A nap legnagyobb élménye, amikor abban
ugrálhatnak kifulladásig. A többi
programot az udvarra terveztük,
mert a Bozsik programnak köszönhetôen már 100 000 Ft értékû sportfelszereléssel lettünk gazdagabbak.
Sajnos az idôjárás közbeszólt és a
tervezet játékokat, versenyeket nem
tudtuk megszervezni, de ez bármikor pótolható.
Május 30-án elballagtak az óvodából az iskolába menô gyerekek.
Ebben az évben 23 kisgyerek énekelte vidáman a búcsúzó énekeket.
Erre az alkalomra „vásáros” mûsorral készültek a gyerekek és az
óvónénik. Nagyon szép, vidám mûsort adtak elô a családnak és a rokonoknak. Felkészültségük is tükrözi, már érettek az iskolára, mert
feladattudatuk, lelkiismeretük kialakultsága meglátszott a szereplésükön.
Helyettük várjuk az új kisóvodásokat szeptembertôl. Szeptember 1-

tôl kötelezô minden 3. életévét betöltött gyereknek az óvoda. Ezért
kérjük, aki még nem tette meg, írassa be gyerekét minél hamarabb hozzánk.
Akik járnak mostanában az oviba, láthatják, nagy munkálatok folynak. Az önkormányzat elkezdte az
„A” épület felújítását is. Szeptember-

tôl az idejáró gyerekek megújult, tiszta környezetbe jöhetnek. Igaz, most
nagy a felfordulás, de a végeredmény számít. A munkálatokról a
késôbbiekben majd beszámolunk.
Papp Györgyné
Ficánka Egységes Óvoda és
Bölcsôde vezetôje

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kállay Kúria és az azt körülvevô
park helyreállítási munkálatai elkezdôdtek. A munkálatok várhatóan 2015. szeptember 30-ig fognak tartani.
Ez idô alatt a Gondozási Központ gyalog, kerékpárral és gépkocsival egyaránt kizárólag a Haladás utca felôl közelíthetô meg.

Kérem a szíves megértésüket és türelmüket.
Kállósemjén, 2015. 06. 14.
Kóth Jánosné
sk.
telephely vezetô
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Kállósemjéni gyerekek a
Kállay Gyûjtemény kiállításán
Június 30-án reggel nagy nyüzsgés volt Kállósemjénben. Sok kisdiák, illetve gyerekházas anyuka
kisgyermekeikkel gyülekeztek a
postánál és alig várták, hogy elinduljanak Nyíregyházára. Ott a
Kállay Gyûjteményt szerették volna megtekinteni, s ezután ellátogatni a sóstói Múzeumfaluba.
Nagy izgalommal érkeztünk meg
a nyíregyházi Jósa András Múzeumhoz, átsétáltunk a kiállító terembe,
ahol vártak minket az idegenvezetôre, aki elmesélte a Kállay Gyûjtemény történetét, majd végigkalauzolt minket a kiállítótermeken. Megcsodálhattuk a Kállay család díszes
öltözeteit, dísztárgyait, könyveit, illetve Kállay Miklós miniszterelnök
kézzel írott leveleit is. Megtekinthettük Kossuth Lajos egyik kézzel írott
levelét, illetve meghallgathattuk az
eredeti hangját.
A tárlatvezetés után újra a Múzeumfaluba indultunk. A Múzeumfalu elôtt, egy 19. századi falucska tárult a szemünk elé. Ahogy beléptünk, rögtön a legmagasabb épületet pillantottuk meg, a tivadari harangtornyot, majd továbbhaladtunk
a mesterségek házához. A gyerekek
részt vehettek kézmûves tevékenységen: kerámiát festhettek, illetve
mézeskalácsot süthettek. A nagyobb
gyerekek már nagyon várták a kerámiafestést. Mindenki kapott egy
díszítetlen tányért, majd a foglalkozás vezetôje elmondta a megyénkben használatos motívumokat egykét tárgy bemutatásával. Volt, aki a

mintát követve díszített, de voltak
olyanok is, akik új díszítômotívumokkal próbálkoztak, így készültek
igen egyedi kerámiák is. Minden
gyermek az elkészített tányért büszkén hazavihette.

amelyet majd el is fogyaszthattak. A
kézmûves tevékenység után egy izgalmas idôutazáson vettünk részt.
Különbözô tájegységek házait tekinthettük meg. Láthattunk földbe
süllyesztett házat, az ôsi építkezés

A Múzeumfaluban a saját kezûleg festett tányérokat haza is
vihették a gyerekek

A tányérkészítés után a mézeskalács készítô mûhely várta a gyerekeket. Már elô volt készítve a kemence, csakúgy ropogott a tûz. A
gyerekek megtekinthették és megismerhették a mûhelyben lévô eszközök történetét, hogyan készültek
a mézeskalácsok. A foglalkozás vezetôje elmondta a mézeskalács
összetevôit, majd a gyúrásban is
részt vettek, ôk voltak a kis segédek.
Minden gyermek maga szaggathatott ki az általa választott formából,

fejlôdésérôl is hallhattunk, megtekinthettünk egy régi tûzoltóállomást,
iskolát, malmot, sôt még egy bili
múzeumot is.
A gyerekek és szüleik is nagyon
élvezték ezt a napot. Sokat megtudhattak a településünk ôseirôl, illetve
a megye településeirôl is. Kissé fáradtan, de sok új tudással és tapasztalattal érkeztünk haza Kállósemjénbe.
Gyôriné Nagy Éva
gyerekház vezetô
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Bérmálkozók a
rómaikatolikus templomban. A kállósemjéni
gyerekek mellett
Kislétáról és
Nyírbogátról is voltak
bérmálkozók

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta
Erdei
Olivér Patrik

Gyulai
Zsombor

Elsôáldozók a
görögkatolikus
templomban,
Orosz István és
Páll Miklós
parókusokkal

Harsányi
Patrícia

Lakatos
Sándor

Konfirmandusok Sipos
Brigitta lelkésznôvel a
templom elôtt

Elhaláloztak
Kálmán György
Mészáros Attila
Polyák Miklósné (Papp Jolán)
Orha Miklósné (Ladik Ilona)
Csákányos György
Bukta József
Tündik Sándor
Pintér László
Ferencz Sándor
Plajos István
Varga Csaba
Kecskemétiné Kósa Mária
Tálas József

Sándor István
Sass János
Stekler György
Lipcsei Miklós
Kiss Erzsébet Piroska
Polom György
Csákányos Ferencné
(Fürtös Veronika)
Kereskényi Gáborné (Rózsás Mária)
Zilahi János
Papp Miklós
Belicza János
Lipcsei Vanda

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

Stekler
Marcell Miklós
Lakatos Máté
Csabai Luca
Bibliák Dávid Áron
Kranyik Rebeka
Serbán Sára
Balogh Dzsenifer Anna

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.

Házasságot kötött
Hollósi Valéria–Kerekes Árpád
Blanár Éva–Csordás István Zoltán
Varró Dóra–Oláh Tamás
Dankó Ágnes–Szabó András
Hájos Zsuzsanna–Bécsi Imre
Janóczki Judit–Csonka Szabolcs
Karácsony Tímea Mária–Szabó Gábor

