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25 éves a helyi önkormányzatiság
Az Országgyûlés 57/2000. (VI.16.) határozata szeptember 30-át „A Helyi Önkormányzatok Napjává” nyilvánította, annak emlékére, hogy 1990-ben
ezen a napon tartották az elsô helyhatósági választásokat Magyarországon.
A magyar rendszerváltás alapvetô pillére volt az önkormányzatiság kialakítása, amely azóta is jól mûködik, és folyamatosan ellátja mindazt a szerepet, amelyet
megalkotói akkor elképzeltek. Településünkön 1990.
október 25-én volt az alakuló ülés.
25 évvel ezelôtt hirtelen és
gyorsan következett be a változás, szinte egyik napról a másikra kellett átlépni a tanácsi rendszerbôl az önkormányzatiba,
amely egészen más típusú feladatés forrásmegosztást tartalmazott a
korábbi rendszerhez képest. A
közügyek
intézése a
helyi önLipcsei Miklós
kormányzatokhoz került. Ez nem csak az
idôsebb generációnak, hanem
minden korosztálynak megkönnyítette a dolgát, és az emberek azt érezhették, hogy az önkormányzat értük van. Persze ez
ma már kissé elmaradottnak tûnik akkor, amikor ügyeink zömét
Nagy Béla
kényelmesen, saját otthonunkból, az ügyfélkapun keresztül el
tudjuk intézni.
Sokan és sokat dolgoztunk, de a
rengeteg munkával járó új feladat
lassan megérlelte a gyümölcsét. Az
önkormányzati rendszer kialakulásával megnyíltak a lehetôségek településünk elôtt és számos fejlesztési lehetôséget ragadtunk meg egy
élhetôbb és barátságosabb környeBelicza László zet kialakításáért. Olyan nagy vo-

lumenû beruházások valósultak meg, melyek növelték
az itt élôk életminôségét, komfortérzetét. Csak néhány
a legnagyobb projektek közül: kiépítésre került a
szennyvízelvezetô rendszer valamint a telefon- és gázhálózat. Szinte teljesen megszûntek a sáros utcák és felújításra került számtalan épület, amelyeket funkcióval
töltöttünk meg. Új piacot építettünk és most szemünk

(Folytatás a 3. oldalon)

Mindenszentek és Halottak napjához közeledve úgy
gondoltuk, éppen aktuális ez a vers, amelyre özv.
Garai Jánosné hívta fel a figyelmünket.
Gyulai Pál:

Éji látogatás
Három árva sír magában,
Elhagyott sötét szobában.
Zivataros, hideg éj van,
Édesanyjuk künn a sírban.
Édesanyám! Édesanyám!
Altass el már, úgy alhatnám!
Mond az egyik, s el nem alszik,
Sóhajtása föl-föl hallik.
Beteg vagyok édesanyám!
Hol maradtál, nem gondolsz rám?
Mond a másik, s jajjal végzi,
s a fájdalmat kétszer érzi.
Édesanyám, gyújts világot!
Nem tudom én jaj, mit látok!
Harmadik mond. Mindenik sír.
- temetôben mozdul egy sír Megnyílnak a nehéz hantok,
kilép sírból édesanyjuk, s
tova lebben a vak éjben..
hazafelé az ösvényen.
Arca halvány, hangja régi,
fia, lánya megösméri.

Immár Tôle hogyan félne,
megcsókolják, mintha élne.
Az egyiket betakarja,
másikat felfogja karja,
elringatja, elaltatja,
harmadikat ápolgatja.
És ott virraszt a kis ágyon,
míg elalszik mind a három.
Majd megindul, széttekinget,
keresi a régi rendet.
Rendbe hozza a szobácskát,
helyre teszi a ruhácskát.
Az alvókat hosszan nézi,
csókját százszor megtetézi.
Kakas szólal, üt az óra,
el kell válni virradóra!
Visszanéz a véghatárrúl...
– sír megnyílik, sír bezárúl. –
Ó! A sír sok mindent elfed!
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
de ki gyermekét szerette,
gondját sír el nem temette!
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Esôáztatta Falunap
ros küzdelemben ugyan, de a „Nôszirom” Egyesület csapata nyert
meg, megelôzve a „Dr. Bubó és az
Ursulák”, valamint a „Jövô” csapatát. A jó hangulatú vetélkedôhöz
hozzájárult az is, hogy a feladatok
megoldásához szinte az egész települést be kellett barangolni. Este a
Múzeum Rock Band együttes dalai
töltötték be a teret, majd ezt követôen a tinik nagy kedvence ESSEMM
Pénteken még csak kegyesek is lépett a színpadra. A rendezvényt
voltak az égiek, de szombaton olyan éjfélkor zártuk, addig pedig Dj.Dezi
zuhogó esôre ébredtünk, hogy két- zenéjére táncolhattak a résztvevôk.
ségessé vált a rendezvény szabadtéri
Szombaton a református templomjellege. Bátor és egyben bölcs dön- ban az istentiszteleten Sipos Brigitta
tést hozott településünk vezetôsége, református lelkésznô hirdetett igét,
amikor amellett döntöttek, hogy még- majd ökumenikus áldás keretében
is csak kint legyen a rendezvény. Bár megszentelték a gazdák búzafelajánaz Istentisztelet és az azt követô köz- lásaiból készült falu kenyerét. Az önkormányzati ünnepség keretein
belül kitüntetés átadására is sor került. Ebben az évben Lipcsei Imre
Andrásné pedagógusnak az „Oktatási és Közmûvelôdési Díj” kitüntetô
címet adományozta a Képviselô-testület, a hagyományôrzés, és a
A budapesti Operett Voice elôadása fantaszikus
közmûvelôdés tehangulatot teremtett a borongós idôben
rén végzett áldoségi ünnepség a református templom- zatos tevékenységéért.
A nap hátralévô részében olyan
ban lett megtartva, de a programok
további része maradt az eredetileg mûsorelemek színesítették a kínálatot, amelyek nagy közönség tetszést
tervezett helyszínen.
A falunap felépítése ebben az év- arattak. A MEOE nyíregyházi egyeben is követte a hagyományokat. sületének kutyás bemutatója, a debPénteken került megrendezésre a receni Sárkánylányok tûzzsonglôr
futball emléktorna, amelyet elhunyt produkciója, a Szabolcsi Koncert és
barátaink emlékére szervezünk meg Fúvószenekar és Majorette csoport
már évek óta. A hazaiak mellett test- elôadása mind-mind olyan elem volt,
vértelepülésünk Avasújváros csapa- amely eddig még nem szerepelt a fata is ringbe szállt a gyôzelemért, lunapi programokban. A budapesti
amelyet nagy magabiztossággal Operett Voice társulat magas színvoidén is megszerzett. Több éve már nalú operett elôadása még a fiatalabannak is, hogy a pénteki napot is bakat is a színpad elôtt tartotta, a 4
tartalmas és szórakoztató progra- For Dance mûsorára pedig már zsúmokkal igyekszünk megtölteni. A folásig megtelt a nézôtér. Arcfestés
futball mellett, egy helyismereti ve- és csillámtetkó; dáma és egyéb tábtélkedôre is sor került a „Kálló- lajátékok, kézmûves foglalkozás és
semjénért Egyesület” jóvoltából. A galambkiállítás, palacsinta és gofri
szervezôket is meglepte a verseny kínáló tette teljessé a kínálatot. Köiránti nagy érdeklôdés, melyet szo- szönet a Kállósemjén és Környéke
Az elmúlt 18 évben elôfordult már
néhányszor, hogy nem igazán volt
jó idô a falunapon, de ilyen esôáztatta idôre még nem volt példa.
Egyébként is új helyzetet teremtett, hogy más helyszínen (a Kállay
Miklós Általános Iskola udvarán)
kellett megrendezni a XIX. Falunapot, de az esô még inkább megnehezítette a dolgunkat.

Lipcsei Imre Andrásné az idei év
kitüntetettje
Galamb és Kisállattenyésztôk Egyesületének, a Kállósemjéni Diákokért
és Ifjakért, a Kállósemjénért, a Nôszirom és az Arany Alkony Nyugdíjas Klub Egyesületeknek hogy partnereink voltak a nap folyamán. Az
est sztárvendége Koós János és
Dékány Sarolta volt, mûsorukat követôen pedig a tûzijáték látványában
gyönyörködhettünk. Éjfélig a nyíregyházi Tóth Janika mulatós zenével szolgálta ki a közönséget.
Köszönet minden egyes kedves
résztvevônek, akik a mostoha idôjárás ellenére részt vettek a falunapon és nem hagyták kárba veszni a
sok-sok munkát, amelyet a rendezvény megszervezésre fordítottunk.

A Csillagvirág Mazsorett csoport
néhány tagja a nagy példaképekkel
A Falunapi rendezvényünk ebben
az évben önerôbôl került megvalósításra, hiszen pályázati forrás nem
állt a rendelkezésünkre, s bár szûkösebb költségvetésbôl, de még is
minden igényt kielégítô színes programot sikerült összeállítani. Reméljük, hogy jövôre amikor jubilálni fog
a falunapi rendezvényünk, még változatosabb programot tudunk majd
kínálni a rendezvényre érkezôknek.
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(Folytatás az 1. oldalról)
láttára válik valóssággá a Kállay kúria és a Wolkenstein
kastély megújulása. Természetesen mindez nem egy
ember érdeme, hiszen az elmúlt 25 évben 3 polgármester keze munkája nyomán fejlôdött községünk.
16 évig Lipcsei Miklós, majd egy cikluson keresztül
Nagy Béla irányította a települést, 2010-tôl pedig személyem tölti be a polgármesteri pozíciót.
Meg kell említsem az elmúlt negyed évszázad valamennyi képviselô-testületi tagját is. Köszönet illeti ôket
áldozatos és tevékeny munkájukért, akik ha vitába is
szálltak egymással, azt mindig a település érdekében
tették. És persze nem szabad elfeledkeznünk az Önkormányzati dolgozókról sem, akik tudásuk legjavát adva
igyekeztek megfelelni az ügyfelek igényeinek, természetesen a törvényi szabályozást mindig, és mindenek
elôtt szem elôtt tartva.
Végül, de nem utolsó sorban az, aki az Önkormányzatiság születésétôl kezdve napjainkig, testközelbôl látta az elmúlt 25 év küzdelmeit, örömeit, sikerei és ku-

darcait nem más, mint
Pisákné Páll Ilona címzetes
fôjegyzô asszony.1990. december 1-tôl tölti be a jegyzôi pozíciót, addig Szolnoki József V.B. Titkár látta
el ezt a feladatot. Szakmai
tudása mindig is stabil hátteret biztosított az Önkormányzat mûködéséhez. A
munkával töltött közös 5
évet, egymás kölcsönös
Pisákné Páll Ilona
tisztelete és szakmai elismecímzetes fôjegyzô
rése jellemezte. Bízom benne, hogy településünk fejlôdése közös munkánk során töretlenül folytatódik tovább az elôttünk álló években, évtizedekben is.
Belicza László
polgármester

Az elmúlt 25 évben a következô személyek vettek részt az önkormányzati
munkában képviselô-testületi és bizottsági tagként
Testületi tagok
1990-1994.
Lipcsei Miklós
polgármester
Fodor György
id. Gál János
Kóth Elek
Dr. Lipusz Vince
Mészáros János
Oláh Illés
Papp Miklós
dr. Polyák Erzsébet
Teremi Mihály
Tündik János
dr. Vas Mihály
1994-1998.
Lipcsei Miklós
polgármester
Dzsunyák Pál
Fodor György
Kereskényi Gábor
Kóth Elek
Ladik Ferenc
dr. Lipusz Vince
Mészáros János
Molnár György
Molnár Ferenc
Oláh Illés
Szolnoki József

1998-2002.
Lipcsei Miklós
polgármester
dr. Boiskó Sándor
Dirbász Anita
Dzsunyák Pál
Fodor György
Horváth József
Katona Gábor
Kóth Elek
Molnár Ferenc
Nyesténé Udvari Mária
Oláh Illés
Papp Mária
Szolnoki József
2002-2006.
Lipcsei Miklós
polgármester
Dr. Boiskó Sándor
Fodor György
Kóth Elek
Nyesténé Udvari Mária
Molnár Ferenc
Oláh Illés
Katona Gábor
Papp Mária
Ifj. Gál János
Vass László
Horváth József
Stekler Ottó

2006-2010.
Nagy Béla
polgármester
Harsányi Ferenc
Borsi András
Nyesténé Udvari Mária
Dr. Teremi Sarolta
Dr. Boiskó Sándor
Fodor György
Bokriné
Polyák Krisztina Alíz
Kóth Elek
Katona Gábor
Koczka Edit
Molnár Ferenc
Belicza László
Páll Csaba
Kiss Csaba
2010-2014.
Belicza László
polgármester
Harsányi Ferenc
Dr. Boiskó Sándor
Bokriné
Polyák Krisztina Alíz
Kóth Elek
Páll Csaba
Dr. Teremi Sarolta
2014-tôl
Belicza László
polgármester
Dr. Boiskó Sándor
Bokriné
Polyák Krisztina Alíz

Harsányi Ferenc
Koczka Edit
Páll Csaba
Rétközi András

Bizottsági tagok
1990-1994.
Kereskényi Gábor
Ferencziné
Kerezsi Eleonóra
Kaliba Kálmán
Kriskó Miklósné
Tóth Miklósné
Estók Károly
Blazsán János
Stekler András
Turcsák László
Dzsunyák Pál
Körzeti megbízott
Polgárôrség parancsnok
1994-1998.
Demendi Györgyné
Papp Miklós
Páll Ferencné
Zsurzsa Józsefné
Kígyósi Sándor
Dr. Vas Mihály
1998-2002.
Papp Miklós
Polyák András
Szolnoki József
Dinkó Pálné

Pappné Vass Anikó
Vass László
Kereskényi Gyula
Kígyósi Sándor
Molnár György
2002-2006.
Pappné Vass Anikó
Orbán Irén
Papp Miklós
Kígyósi Sándor
Tündik János
Pappné Szegedi Angéla
Séráné Páll Ildikó
2006-2010
Molnár Jánosné
Hollósi Istvánné
Papp Miklós
Belicza László
Kereskényi Tamás
Séra Valéria
Ragány Györgyné
2010-2014.
Somos Zoltán
Nyesténé Udvari Mária
Jurecska Istvánné
Hegyes
Magdolna Ágnes
2014-tôl
Belicza Andrásné
Hegyes Magdolna
Csoma Zsolt
Somos Zoltán
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Településünkön az utóbbi idôszakban látványos beruházások
valósultak meg, illetve zajlanak
jelenleg is. A Wolkenstein-kastély és a Kállay-kúria felújítása
hatalmas projekt, amely rengeteg feladatot ró önkormányzatunk munkatársaira. A beruházás által jelentkezô többletterhek
miatt azonban nem hanyagolhatjuk el településünk fejlesztésének
egyéb irányait sem.
Arra törekszünk, hogy megragadjunk minden kínálkozó lehetôséget,
amelyek által szebbé, élhetôbbé tehetjük Kállósemjént.
A 2015-ös esztendôben a „kastély-projekten” kívül is sikerült több
pályázati forrást elnyernünk, melyeket saját költségvetésünkbôl kiegészítve fordíthatunk céljaink megvalósítására.
Ezek közül az egyik egy új mikrobusz beszerzése az Önkormányzat által folytatott közösségi, szociális, sport és kulturális tevékenységének hatékonyabbá tételére. Segítségével a településünkön mûködô
oktatási, kulturális intézmények valamint civil szervezetek munkáját és
rendezvényeik sikerességét is egy
újabb komoly hozzájárulással segíthetjük elô.
A Wolkenstein-kastély (egykori
Magtár) felújításával településünk
patinás központot kapott. Természetesen a tágabb környezetét is szeretnénk a hozzá méltó esztétikai színvonalra emelni. Az ehhez szükséges
elengedhetetlen környezetrendezést
a projekt keretében részben már sikerült megvalósítani. Hátra van még
azonban a Magtár fôutca felôli elôterének kialakítása. Terveink között
szerepel a Kossuth utca 96. szám
alatt található Posta melletti, funkcióját vesztett egykori testépítô-terem
elbontása és a helyén egy igényes
parkosított terület kialakítása. Ennek

megvalósulása által a fôútról is jól
láthatóvá válik a kastélyból kialakított Multifunkcionális Közösségi
Épület, ráirányítva Kállósemjén nevezetességeire-szépségeire a településünkön átutazók figyelmét. Reményeink szerint ez is hozzájárul idegenforgalmunk fellendüléséhez, településünk további fejlôdéséhez.
A településkép kialakításához szorosan kapcsolódik a Kossuth utca
106. szám alatt található volt gondozási központ helyén is egy parkosított terület illetve parkoló kialakítása. A rossz állapotban lévô, rendeltetését vesztett épület a frissen és
igényesen felújított Takarékszövetkezet, valamint a kialakuló településközpont mellett igen rossz benyomást kelt. A helyén a tervek szerint
létesülô parkosított terület és a kialakításra kerülô parkolóhelyek sokkal
inkább szolgálják településünk fejlesztésének ügyét.
2016-ban a szennyvízkezelés terén is komoly elôrelépés várható,
ugyanis KEHOP pályázati konstruk-

ció keretében megvalósul a 2000ben kiépített szennyvíztelep kapacitásának bôvítése. A kapacitása eddig napi 150 m3 szennyvíz megtisztítását tette lehetôvé, amely, mint kiderült, nem elégséges. A fejlesztés
megvalósulása után ez a mennyiség
350 m3-re fog növekedni. Az Alkotmány utcán felállított szennyvízátemelô is nagyobbra lesz cserélve. A
megtisztított szennyvíz pedig új útvonalon, a baromlaki VII/4-es kifolyóba fog ömleni.
Számos tervet, elképzelést dédelgetünk ezeken kívül is. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat,
keressük a lehetôségeket új munkahelyek létrehozására, a mezôgazdasági termelés, a tanyák fejlesztésére, meglévô értékeink megóvására,
új értékek teremtésére.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövô Kállósemjéne
egy vonzó település legyen, olyan,
ahova sokkal többen vágynak, mint
amennyien elkívánkoznak belôle.

Végsô szakaszába érkezett a beruházás, már csak az utolsó simítások
vannak hátra
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T Á J É K O Z TAT Á S
Újra lehetôség nyílik a Bursa
Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerre
Kállósemjén Önkormányzata az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/
2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírta a 2016.
évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsôoktatási hallgatók
számára “A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS, illetve
a felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára “B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS keretében.
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetû fiatalok számára
nyújt rendszeres anyagi segítséget. Ennek keretében az önkormányzat havi 1.000-5.000 forint közötti támogatást nyújthat, melyet a megyei önkormányzat kiegészíthet, az Emberi Erôforrás Minisztérium pedig a települési önkormányzati támogatással megegyezô mértékben egészíti ki.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
h t t p s : / / w w w. e p e r. h u / e p e r b u r s a / p a l y /
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ôk a meglévô felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenôrzését
és feltöltését követôen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történô benyújtásának határideje 2015.
november 9. A határidô elmulasztása jogvesztô!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az erdôrôl,
az erdô védelmérôl szóló törvény értelmében a Külterületen lévô fásításokban (fasor) tervezett fakitermeléseket elôzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatósághoz, az erre rendszeresített, „Bejelentés fásításban tervezett fakitermelésrôl” megnevezésû formanyomtatványon.
A bejelentést két példányban, az Erdôfelügyeleti
és Hatósági Osztályához (4400. Nyíregyháza, Kótaji
u. 35. szám) kell benyújtani. Amennyiben az erdészeti
hatóság nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez a fakitermelést, úgy a bejelentés egy példányát tudomásulvételi záradékkal visszaküldi a bejelentô részére.
Fásításban fakitermelés csak az erdészeti hatóság
által záradékolt bejelentés, vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötésérôl rendelkezô határozata alapján végezhetô, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a
munkavégzés során köteles magánál tartani.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban kérhetô, vagy letölthetô a www.nebih.
gov.hu weboldalról.
Kállósemjén, 2015.10.19.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
A Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
által pályázati támogatással beszerzésre kerültek 240
l-es szelektív hulladékgyûjtô edények, mely edényeket a Társulás külön térítési díj nélkül biztosít azon
ingatlanhasználók részére, akiknek nincs szemétszállítási díjhátraléka.
A hulladékgyûjtô edények önkormányzatunk közremûködésével, a szolgáltató által biztosított kimutatás alapján kiosztásra került.
Csak a kimutatásban szereplô, díjhátralékkal nem
rendelkezô lakosok kaphattak hulladékgyûjtô
edényt.
A kimutatással, illetôleg a díjhátralékkal kapcsolatos kérdését mindenki a szolgáltatóval tudja rendezni a 42/594-500 telefonszámon.
Kállósemjén, 2015. október 19.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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Amiért hálával és köszönettel
tartozunk
2015. április 24-én felejthetetlen
zenei és közösségi élményben lehetett részünk, amikor is Mészáros János Elek elôadómûvész közremûködésével jótékonysági estet szerveztünk
templomunkban.
Az ének hangja a szívünk mélyéig hatolt, a haza és emberszeretetrôl
való tanúságtétel pedig, megerôsített
bennünket. Mindazok, akik elfogadták meghívásunkat a személyes kikapcsolódás mellett „jót” cselekedtek, hiszen a belépôk megvásárlásá-

hála. Mi is így köszöntöttünk minden édesanyát és nagymamát templomunkban gyermekeink mûsorával. Jó volt adni és jó volt látni a
meghatottságot, mind a gyermekek,
mind a szüleik nagyszüleik szemében. Égi édesanyánk szeretete mindannyiunkat hálaadásra indított. Álld
meg Isten az édesanyákat!
Az idei pünkösd hétfô egy kicsit
a hagyomány teremtés elsô bizonytalan lépéseit hozta egyházközségünkbe. A Máriapócsi Esperesi Kerület egyházközségeinek lelki napját és zarándoklatát tartottuk Má-

A Kocsis Fülöp érsek metropolita vezette ifjúsági zarándoklat résztvevôi Kállósemjénben is megpihentek – fotó Papp György
val segítették egyházközségünk közösségi céljainak megvalósítását.
Hála és köszönet minden szervezônek és közremûködônek.
Május elsô vasárnapja világszerte
az édesanyákra való emlékezés napja. Kezünkben virágok szívünkben

riapócson. Egyházközségünk apraja nagyja busszal és kocsikkal Máriapócsra indult, hogy a kegytemplomban közös imádsággal adjon
hálát és kérje istenünk bôséges áldását és a könnyezô Pócsi Mária
közbenjárását. A közös hálaadást

közös ebéd követte sok más egyházközség híveivel. Jó alkalom volt találkozni és megerôsödni más egyházközségek tanúságtételébôl és
megmutatni másoknak is, hogy közösségünk él és fejlôdni akar.
Május 31-én egyházközségünk
gyermekei elôször járulhattak szentáldozáshoz: Fodor Hanna, Juhász
Ferenc, Kékesi Sándor, Molnár József, Papp András, Üveges Dorina,
Vécsei Erika. Kis menyasszony és
kis vôlegényként igazán tisztán
ôszintén erôsítették meg keresztszüleikkel keresztségi fogadalmukat,
majd a liturgia végén az Isten áldása mellé szüleik áldását is magukkal vihették. Hála és köszönet az ôket
felnevelô szülôknek és a magasságbeli Istennek, aki idáig elvezette
Ôket. Bízunk benne, hogy ez a tisztaság és lelkesedés végig kíséri egész
életüket.
Május végi határidôre sikerült befejeznünk a templom szomszédságában álló közösségi ház felújítását.
A megnyert pályázati pénz mellett
sokat jelentett a jótékonysági est
bevételébôl erre fordítható összeg is.
A pénz tudjuk mindig kevés. Azonban ha vannak jó szándékú és segítô kész emberek, akkor a pénz szûkét társadalmi munkával lehet pótolni. Így tudtunk minden munkát mi
is elvégezni. Nagyon sok segítséget
kaptunk az egyházközség híveitôl és
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatától. Remélhetôleg az épületet sikerül majd úgy élettel megtölteni, hogy a településen élôk javát tudja szolgálni. Isten áldja meg
mindazokat, akik egy jó cél érdekében tudnak és akarnak tenni.
Családom és egyházközségünk
életében az augusztus 9 egy felejthetetlen nap lett. Ezen a napon tar-
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tottuk a templombúcsút és adtam
hálát az eltelt 25 esztendô papi szolgálatáért. Jól esô érzés volt úgy állni az oltár elôtt, hogy mindazok, aki
számomra fontosak, és akiknek Én
is fontos vagyok, velem együtt adnak hálát. Ezen a napon olyan szeretetet tapasztaltam meg a kállósemjéni emberektôl, amirôl úgy
éreztem, hogy talán még nem érdemlem meg. De ez a szeretet erôt
ad ahhoz, hogy a megelôlegezett bizalmat megszolgáljam. Köszönök mindent
mindazoknak, akik igazi
meglepetést szereztek: a
szervezést, a süteményeket,
a gyönyörûen feldíszített
templomot, a csodálatos éneket, a köszöntéseket az értem
és velem mondott imádságokat. Továbbra is törekedni
fogok arra, amit papi életem
jelmondatául választottam:
„Törekedjél arra, hogy Isten
megbízható
munkatársa
légy! „
Augusztus 14-én délután,
a jubileumi esztendô ifjúsági gyalogos zarándoklata,
közel 500 fiatallal nálunk tartotta lelki napjának zárását.
A templomban Belicza László polgármester úr köszöntötte a fiatalokat és a vendégeket. A közös imádságot a
vecsernyét, a helybeli parókussal Orosz Atanáz püspök vezette, Kocsis Fülöp
metropolita a kántori szolgálatot látta
el. Magas rangú egyházi méltóságok
is tiszteletüket tették templomunkba
és bekapcsolódtak a közös imádságba, Szvjatoszlav Sevcsuk bíboros kijevi nagyérsek és más külföldi püspökök és vendégek. A vecsernye
után Dr. Papp Tibor Kállósemjén szülöttje tartotta a lelkigyakorlatos elmélkedést a fiataloknak. A lelki feltöltôdés után a testi táplálkozás az
iskola udvarán vacsorával folytató-

dott. Több helyrôl elismerô köszönetnyilvánítást kaptunk a finom vacsora és a színvonalas ellátás miatt.
Ez elsôsorban a település vezetésének és a konyha dolgozóinak érdeme volt. Minden profi módon volt
szervezve és lebonyolítva. A közös
imádság és a színvonalas vendéglátás az egész országba elvitte egyházközségünk és településünk vendég-

Az ezüstmisés Orosz István atya
szeretetének jó hírét. Sok fiatal áldotta Istent, azért a sok finomságért,
amit nálunk kapott.
Immár hagyomány a máriapócsi
gyalogos zarándoklat, melynek ebben az esztendôben különös aktualitást adott a kegyhely születésének
300. jubileumi ünnepség sorozata.
Augusztus 15.-én ragyogó napsütéses idôben szép számmal gyalogosan, sokan mások pedig kocsikkal
kapcsolódtak be a Nagyboldog-

asszonyi máriapócsi búcsúba. Az
ének szava lelkünk mélyéig hatolt.
„ Téged jöttünk köszönteni…”
Immár második esztendeje, de már
mondhatjuk, hogy hagyománnyá
vált az iskolai tanévkezdés után a
hittanos gyermekek megáldása kinek
- kinek felekezete szerint a templomában. Isten áldását kértük gyermekeinkre nevelôikre és szüleikre.
Jó volt közösen énekelni a
végén: „Áldásoddal megyünk, megyünk innen el…”
A nyár majdnem utolsó kirándulása Magyarország
másik nemzeti szentélyébe a
Mátraverebélyi Szentkútra
vitt bennünket szeptember
19-én, a Görögkatolikusok
búcsújára. A gyönyörû környezetben csodálatosan felújított kegyhelyen, az ország
minden szegletébôl érkeztek
görögkatolikus hívek papjaik vezetésével. Csodálatos
idôben, elmélyült imádsággal adtunk hálát és kértük a
mi Urunk Istenünk áldását
hazánkra és családjainkra. Isten álld meg a magyart…
A sok fontos jövés menés
közepette ne feledkezzünk
meg azokról sem, akik a parókia udvarának szépítésébe
kapcsolódtak be. Közös
összefogással elbontottuk a
mára már életveszélyessé vált
régi parókia épületét. Az udvar parkosításának része volt
egy új filagória megépítése. Sokan,
sokat dolgoztunk, hogy egyházunk
minden tekintetben újuljon és szépüljön. Köszönet és hála mindenkinek mindenért.
„Hálát adok neked, Uram,
teljes szívembôl, elbeszélem
minden csodádat”
(Zsolt 9,2)
Orosz István
kerületi esperes, parókus
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...Siratom halálát
„A gyönyörû nyárnak.
Siratom halálát
A hulló levélnek...”
Dsida Jenô: Ôsz
Mögöttünk van az igen forró nyár.
Közösségünk a legutóbbi “nem
mérvadó” népszámlálási adatok szerint 1104 fôt számlált. Elsôáldozók,
bérmálkozók mind a három településrôl voltak./Semjén, Léta és Bogát./ Már elmúltak a templombúcsúk
is, amelyeken szolgált és áldást adott
a korábbi esperesünk, Pásztor Károly pápai prelátus, gyémántmisés./
60 papi szolgálati év/ Egyházmegyénk is megünnepelte a debreceni
visszatérés/168 év szünet után/
300.évfordulóját. A felemelô ünnepen, a nagyváradi Püspök pontifikálta a hálaadó misét, a katolikus
megtelepedés oroszlánrészét magára vállaló gróf Csáky Imre bíboros
szobrát pedig a kalocsai érsek méltatta.50-en vettünk rész az esemé-

Festik a templomkerítést a római
tagjai
nyen, majd a Hortobágyon búcsúztattuk a napot, de közben a Trilógia
elôtt csodálkoztunk és énekelve
imádkoztunk. A testvérfelekezetek
vezetôit is magunk között tudhattuk.
Ezt megelôzôen volt egy nagyváradi, körösfôi, krasznai utunk, szintén
több mint 50 zarándokkal. A Király-

hágón költöttük el
ebédünket. Sok résztvevôje volt a debreceni Katolikus Társadalmi Napoknak, ami
nunciusi misével kezdôdött,
sok-sok
programmal, elôadóval, közöttük dr.
Papp Miklós kapta
kivetítôs, interaktív
elôadása után a legnagyobb tapsot. A
szilágysomlyói Báthory-napokra szintén 50-en utaztunk. A Budán aMagyar szentek templomában vette át a
misére, a bátori fúvókaritász munkáért járó kitüntetést özv. Pisák
sokra, mazsorettre és Péterné. A képen a kitüntetett Spányi Antal Katolia testvéri vendégszekus Karitász püspök elnökkel
retetre még sokáig
járókat a templomba is,hiszen keemlékezni fogunk. Már eddig is testresztény élet templom és vasárnap
véri kapcsolatban voltunk, aminek
nélkül elképzelhetetlen. Befejeztük
számos találkozás volt és rövidesen
a piacér melletti kerítés építését,
lesz a folytatása/Az ünnepi prédikáamiért minden érintettnek Isten fizescióval engem tiszteltek meg./.Októse meg fáradozását!Több mise felber elején a nagyajánlásával is kifejezzük hálánkat, és
károlyi fôesperesha befejezzük,majd meg is áldjuk.
ség papjai lelki
A jubileumok évében kinevezett új
napjukat itt tartotpüspökünk, PALÁNKI FERENC
ták, imával, elômajd november 14-én foglalja el
adással, közös
székét a nyugalomba vonuló Bosák
ebéddel zártuk az
Nándor
helyett.
Zaklatott
együttlétet.
világunkban,a családszinódus idején
Még készülünk
Istenre,az irgalmas Jézusra és MaSzentkútra és Ságyarok Nagyasszonyára tekintünk
rospatakra noesdekelve:
vember folyamán.
A napokban ka- „Ki ülsz az égben a vihar felett,
pott az országos én Istenem,hallgass meg engemet!
Karitász napon a Hozzád száll szívem és ajkam dadog,
l á g y m á n y o s i hazámért reszketek,magyar vagyok.
templomban a 39
egyházközség
kitüntetett között A népekkel,ha haragod vagyon,
özv. Pisák Péterné a magyarra ne haragudj nagyon!
Caritas Hungarica- díjat. Évnyitás, Ne haragudj rá,bûnét ne keresd,
becsengetés után mindenki a saját bocsáss meg néki,sajnáld
és szeresd!”
templomában imádkozott a Szentlélekhez. Egy sajátságos imát is kapott
Szép Ernô versébôl. (A Hazáért)
minden érintett. Most 56-an járnak
a kötelezôen választható hittanra, a
Horváth János
fakultatív/4.és 8./ hittanra pedig 20kerületi esperes, plébános
an.Minden héten hívjuk a hittanra
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Templombúcsú 2015
Az elmúlt évekhez hasonlóan a
kállósemjéni római katolikus
egyházközség idén is megtartotta a templom névnapját, a templombúcsú ünnepét.
A Nagyboldogasszony napjához
kapcsolódó búcsúi szentmisére augusztus 16-án, vasárnap délután 4
órakor került sor. A papság és az
egyházközségi képviselôk a plébániától vonultak a szépen feldíszített
és hívekkel megtelt templomba. A
szertartást Kühn Pál aranymisés áldozópap vezette, a szentbeszédet
pedig Tatár Zoltán kisdengelegi plébános mondta. Zoltán atya prédikációjában égi édesanyánk Mária alázatáról és istenkapcsolatáról beszélt
amely méltóvá tette ôt az Istenanyaságra valamint hogy földi élete végén elnyerje a menybevétel kiváltságát is. A szentmise végén a jubiláló atyáktól ezüst- arany- illetve gyé-

mántmisés áldásban részesülhettek
a hívek, majd a helyi karitász csoport tagjai és a szervezôk közös
agapéra várták a megjelenteket a
Közbiztonsági Központban, a meghívott vendégek pedig a Zöldfa étteremben fogyaszthatták el az ünnepi

vacsorát. A Jóisten után hála és köszönet János atyának valamint a
szervezôknek, híveknek és mindazoknak, akik munkájukkal, adományukkal szebbé tették közös templombúcsúi ünnepünket.
Papp Sándor

Gyülekezeti kirándulás – Mezôkövesd
Tavaszi gyülekezeti kirándulásunk elsô számú cél- istentisztelet. Mivel ez is közel volt a központhoz, idôpontja Mezôkövesd volt, ahol elôször is a Matyó nép- ben odaértünk ebbe az imatermi hangulatú Isten háélet népviseletét, hagyományait, eszközeit ismertette zába, ahol családias közegben lehettünk. A gyülekemeg velünk a kiállítást bemutazet készül egy új, modern
tó tárlatvezetô. Mindannyiunkat
templom építésére. Az Úr áldlenyûgözött kultúrájuk gazdagja meg terveik megvalósulását!
sága, mintáik szépsége és bôAz istentiszteletet követôen
sége. Ahogy a népmûvészetbôl
nagy örömünkre megtekintettük
ismert egy-egy viselet árulkoa Matyó Múzeummal szemközt
dik viselôje családi állapotáról
található Takács István nevével
és társadalmi helyzetérôl is. A
fémjelzett kiállítást. A 20. százakiállítás bemutatta azt is, hodi festômûvész Mezôkövesdrôl
gyan készülnek a stafírungot
származik egy matyó parasztcsatartalmazó és további ruhadaládból. Elsôsorban freskófestôrabok tárolására alkalmas ládák.
ként ismert. Több száz munkája
Gyülekezeti kirándulás Mezôkövesden
A Matyó lakodalmas menetet,
található meg a Kárpát-medence
fotó- és kékfestômûhelyt, parasztházat hagyományos katolikus templomaiban. A lelkes tárlatvezetô bemutatta a
berendezéssel tekinthettünk meg a múzeumban. A ki- freskófestészet technikáját és Takács István munkamorálállítás anyaga és bemutatása is színvonalas volt.
ját. Freskótanulmányain- és képein túl a matyó népviseleA Szent László templomba vezetett tovább az utunk, tet bemutató festményeit és divatterveit is láthattuk.
amely a múzeum szomszédságában van. Ez a XVIII.
Nem mulasztottuk el a Hadas városrész bejárását sem.
században épült barokk stílusú, római katolikus temp- A régi településszerkezetet megôrzô, skanzen jellegû
lom a város szívében helyezkedik el. Rendelkezik egy városrész korabeli házai ma tájházként, alkotóházként
XIV. századi gótikus kápolnával, amelyben Takács Ist- várják a látogatókat. A házak többségében a jellegének
ván freskói díszítik a falat.
megfelelô ajándék és emléktárgyak vásárolhatók.
A református templomban 11 órakor kezdôdött az
Sipos Brigitta lelkész
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Mobilitási hét Kállósemjénben
A XXI. században az élet minden területén az emberi kényelmet szolgáló technikai eszközök garmadája áll rendelkezésre. Ezek sok esetben valóban elkényelmesedetté teszik használóikat.
Még a gyalog vagy kerékpárral is
könnyen megközelíthetô helyekre is
sokszor inkább autóval vagy egyéb
gépjármûvel igyekszünk eljutni. A
nagyvárosok lakóinak jelentôs része
egy néhány perces séta helyett is
gondolkodás nélkül választja a metrót, villamost, autóbuszt. Bár
Kállósemjén nagyközség nem városias típusú település, de ennek ellenére nálunk is megfigyelhetôk ezek
a jelenségek. Mindezt viszont nem

A fiúk között Kész Géza 6. osztályos tanuló gurulta a második
legjobb idôt a Bringasuliban
írhatjuk egyszerûen a lustaság, az elkényelmesedettség számlájára, inkább a „szokás hatalma” jelzô illene rá.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata elsô ízben szervezett egész
hetes programsorozatot a Mobilitási
hét keretein belül, amelynek célja az
volt, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy ki lehet alakítani

olcsóbb, kellemesebb és egészsége- dezvény. Gyakorlatban szerettük
sebb közlekedési szokásokat is. Per- volna bizonyítani, hogy településünk
sze egy hét nem volt elegendô arra, bármely pontjáról kb. 25-30 perces
hogy gyökeres
változásokat idézzünk elô közlekedéssel kapcsolatos
berögzôdéseinkben. Viszont arra
tökéletesen elegendô, hogy megízlelhettük a mozgás örömét, hogy
ráébredjünk,
mennyivel jobb
közérzettel vághatunk neki reggel a
munkának például
egy frissítô kerékA fôdíj egy kerékpár volt, amelyet Molnár József 4.
pározás után. A
osztályos tanuló nyert meg
„Mobilitási hét”
kiváló lehetôség volt számos olyan kényelmes sétával, gyaloglással el
alternatív közlekedési eszköz meg- tudunk jutni a község központjába.
ismertetésére is, amelyek amellett, Csütörtökön a Kállay Miklós Áltahogy megfelelnek a XXI. század el- lános Iskola udvarán a nyíregyházi
várásainak, kényelmesek, környe- „Zöld kerék Alapítvány” keretein
zetbarátok és kiválóan alkalmasak a belül mûködô „BringaSuli” tartott
kôolajszármazékokkal mûködô jár- oktatást a gyerekeknek, és megismûvek kiváltására.
mertette ôket a kerékpáros közlekeProgramjainkba a település vala- dés alapjaival és szabályaival. Ezt
mennyi korosztályát igyekeztünk követôen egy ügyességi versenyt is
bevonni, az óvodásoktól kezdve a lebonyolítottak, és a legjobban telközépkorosztályon keresztül, egé- jesítôknek díjakat is kiosztottunk.
szen a nyugdíjasokig. A hét folya- Péntek este a Közbiztonsági Közmán hangsúlyozni kívántuk a kör- pontban egy Zumba Fitness edzésen
nyezettudatos közlekedés fontossá- vehettek rész a jelenlévôk. Szomgát, s bíztunk benne, hogy a mobili- baton, a községi piactéren, a Mátratási hét végére sokkal többen közle- füredi High-Teck Sportok Bázisának
kednek kerékpárral vagy éppen gya- 2 munkatársa várta a gyerekeket és
log. Mindazonáltal igyekeztünk fel- a felnôtteket egyaránt. Miután ismerkelteni a figyelmet az egészséges tették az eszközök szakszerû haszéletmód iránt, s több alternatívát is nálatát elkezdôdhetett a jármûvek
felkínáltunk az érdeklôdôknek – ter- kipróbálása, (Terepsegway; E-Rolmészetesen kinek-kinek korának ler, E-Bike és a Hill-Dog) amely
megfelelôt, – a rendszeres testmoz- nagy élményt nyújtott mindenkinek.
gás gyakorlására.
A délelôtti órákban volt még kerékSzerdán a „Barangolás Kállósem- párversenyen és egy Kangoo edzés
jénben” elnevezésû gyalogos sétá- is, amelyet szintén nagy érdeklôdés
val vette kezdetét az egész hetes ren- övezett. Sajnos a vasárnapi kerék-
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pár- és Nordic-Walking túrát elmos- eredményt elsôsorban a gyerekek- ô számukra is érdekes és nem utolta az esô és még azóta sem volt al- nek köszönhetjük. Hiányoltuk a fel- só sorban, de elérhetô legyen, épkalmunk bepótolni, de ami
pen ezért figyeltünk az idôkésik, nem múlik, hiszen alzítésre, hogy az munkaidôn
kalmasint egy kellemes ôszi
túl is elérhetô legyen.
délutánon megtartjuk azoBízunk benne, hogy enkat. Hétfôn elsôsorban az isnek ellenére programunk
kolásokat vártuk, és szeretsikeres volt, és elegendô
tünk volna egy görkorcsoannak a gondolatnak a felyás napot szervezni, ám kejekben való elültetéséhez,
vés volt a görkorizni tudó
hogy Földünkért, környegyerek, így átszerveztük a
zetünkért, végsô soron pefeladatokat, és egy akadálydig önmagunkért érdemes
pályát kellett teljesíteni akár
változtatni szemléletünfutva, akár kerékpárral. E
kön és megéri szakítani
mellett különbözô totók és
megcsontosodott szokásafeladatsorok kitöltésével szí- Egyensúlypróba-kapcsolhatunk magasabb fokozatba inkkal.
nesítettük a kínálatot. Ezen
Kész Géza és
a napon a nyugdíjasok is ellátogat- nôtt résztvevôket, pedig a programoPappné Szegedi Angéla
tak a programra és kerékpáros tudá- kat úgy állítottuk össze, hogy az az
sukat villogtatták meg, amikor végighaladtak a felépített akadály és
ügyességi pályán. Kedden az „Autómentes Nap” egyik fô attrakciója
az Óvodások mûanyagmotoros versenye volt. E mellett természetesen
számos kiegészítô feladat és lehetôség (aszfaltrajzverseny; egy perc és
nyersz feladatok; futóverseny; kézmûves foglakozás; óriás csúzli) várta
a résztvevôket. Ezen a napon a Petôfi köz lezárásra került a jármûforgalom elôl, és a Községi piactérrel
kiegészítve remek helyszínt adott az
egész napos programnak. A rendezvény zárásaként értékeltük a mögöttünk álló hetet és kisorsolásra kerültek azok az értékes tárgyi ajándékok,
amelyekkel özönözni kívántuk a lakosság részvételét a programokon.
A fôdíj egy teljesen felszerelt kerékpár volt, amelyet Molnár József 4.
osztályos tanuló nyert meg.
A program megvalósításához 501
500 Ft-ot nyertünk pályázat útján a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól,
amelyet Önkormányzatunk 136 710
Ft önerôvel egészített ki.
A statisztikai adatokat kielemezve, a lakosság számát figyelembe
véve közel 15%-os aktivitásról számolhatunk be. Ennek ellenére nem
vagyunk elégedettek, mert ezt az
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Felhívás
Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint a kállósemjéni köztemetô üzemeltetôje,
ezúton tájékoztatja a temetôlátogatókat, hogy az

1991. január 1. elôtt betemetett sírhelyek
megváltási ideje 2015. december 31-én lejár.
A sírhelyek újraváltását a rendelkezésre jogosultak Papp Mihály temetôgondnoknál
tehetik meg.
Telefon: 06-30/501-4550
Rendelkezésre jogosultak: a sírban nyugvó utoljára elhelyezett elhunyt temettetôje, illetve törvényes örököse.
Az újraváltáshoz szíveskedjenek magukkal hozni személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, valamint
adategyeztetés miatt a sírban nyugvó személyek adatait (név, születési név, születés és elhalálozás éve).
Sírhelydíjak:
Egyszemélyes sírhelydíj 25 évre:
9 145 Ft
Kétszemélyes sírhelydíj 25 évre
18 290 Ft
Gyermeksírhely díja:
2 795 Ft
Fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.
(Kállósemjén Nagyközség Képviselô-testülete 13/2011. (X.27.) határozata alapján)
Az újra nem váltott sírhelyek értékesítésre kerülhetnek.
Kegyeleti Szolgáltató Kft. üzemeltetô

„Anno...”
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
„Anno….” rovatunk képei immár 3
és fél éve, hogy rendszeresen megjelennek az újság hasábjain. Továbbra is
várjuk azokat a régi fotókat, melyeket
szívesen megosztanának a nagyközönséggel. Jó lenne látni az újság hasábjain elsôáldozási; esküvôi képeket, vagy
az egykor nagyon divatos úgynevezett
páros képeket. Lehet egy jól sikerült
munkahelyi fotó, osztálykép; kollégiumi csoportkép vagy a sorkatonai szolgálat alatt készült katona kép, egyszóval mindegy milyen témában küldenek
képet. Egyetlen kérésünk van: a képen
szereplô személyek minél jobban kivehetôk legyenek. Sajnos az újságban
nem mindig tudjuk eredeti vagy éppen
nagyított méretben megjelentetni a képeket, így aki már a képen is kicsi, az
az újságban kivehetetlen, felismerhetetlen lesz. Az eredeti fotográfiákat
szkenelés után azonnal visszaadjuk
tulajdonosának, így azokban semmiféle kár nem eshet.
Elôre is köszönöm fáradozásukat,
amellyel hozzájárulnak az Anno… rovatunk életben tartásához

Az alábbi fotó Ferencziné Kerezsi Eleonóra juttatta el szerkesztôségünkbe, amely
1980-ban készült a káptalanfüredi nyári táborban. Bár ez a kép csak 35 éves múltra
tekint vissza, de egy olyan korszakot idéz fel, amely azóta lassan a feledés homályába
merült. A képen szereplô gyerekek mára már családapák és édesanyák, és bizony
lassan, de közeledik az az idô, amikor nagyszülôkké válnak. Lehet, hogy egyszer
majd büszkén mutatják meg egykori önmagukat unokáiknak.
Állnak (balról): Elek József;Katona Sándor; Király György; Páll Ottó; Bota
György; Zsurzsa Ákos;Orosz Ferenc; Katona Tamás; n.nélkül;Torma Jolán
pedagógus;Polom Csilla;Vas Éva;Hegyes Magdolna pedagógus; Csabai István;
Szulyák Eleonóra; Ferencziné Kerezsi Eleonóra pedagógus; Jurecska Mária; n. nélkül; Páll Nóra;Vas Éva; Séra Andrea; Stekler Judit
Guggolnak (balról): n. nélkül;Barkóczi Miklós; Tóth Csaba;Molnár Csaba; Varga
Sándor; Páll Ildikó; Ferenczi Ildikó; Gál János; Molnár Krisztina; Ferenczi Éva; Hunyadi Ildikó; Papp Zsuzsanna; Lakatos Mariann
Sajnos elôfordul olyan eset, mint most is, hogy nem tudunk mindenkit beazonosítani, de reméljük, ennek ellenére jó szívvel nézegetik ezt a képet.
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A könyvtár ôszi rendezvényei
Szeptember
30-án ünnepeljük Benedek Elek, a
nagy népmesegyûjtô
születésnapját. Ez a nap 2005. óta a Magyar
Népmese Napja. Könyvtárunk
ezen a napon már negyedik éve
különbözô programokkal kedveskedik a gyerekeknek.
Az elmúlt évben a kisiskolások
nagyon jól érezték magukat a mesevetélkedôn. Ezen felbuzdulva újra
játékos mesevetélkedôre hívtuk a 34-5. osztályos gyerekeket. Négyfôs
csapatokkal nevezhettek, a felkészülés három Benedek Elek által gyûjtött népmese elolvasása volt. A negyedik évfolyam három csapata az
erdei iskola miatt nem tudott részt
venni ezen az eseményen, ennek
ellenére tíz induló csapat jött össze.
A gyerekek „hétpróbán” mérhették
össze tudásukat. A hangulat ezúttal
is nagyon jó volt, nagyon élvezték
a „hétmérföldes csizmában” futást.
A népmese napja alkalmából helyet adtunk a „Törpicur” Gyerekház
rendezvényének is. A „Ficánka”

Óvoda két csoportjának bábelôadást mutattak be
a szülôk közremûködésével. A mese címe: A sün és
a nyúl versenyfutása.
A bábelôadás
után a gyerekek az
ajándékba kapott
kifestôket színezték ki.
Szeptember 30án befejezôdött
A
nyári olvasópályázatunk. A változatos nyári táborok ellenére most is
közel 60 gyerek vett részt ebben a
programban. Minden évfolyamról 610 általános iskolás adta le feladatlapjait, aminek kitöltésével bizonyíthatták, hogy elolvasták az adott
könyvet.
Az ünnepélyes eredményhirdetést
már évek óta az országos Ôszi
Könyvtári Napokra idôzítjük, így
történt az idén is. Ilyenkor jutalmazzuk azokat is, akik az évközben zajló országos „Tündérolvasók” pályázaton is indultak. Október 9-én megtelt a Pál Gyula Közösségi Ház gye-

babolvasó vendégei
rekekkel, pedagógusokkal, szülôkkel. A jutalmakat Belicza László
polgármester adta át. A Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár és a
Kállósemjéni Önkormányzat anyagi támogatásával minden résztvevô
értékes könyvjutalomban részesült.
Az Ôszi Könyvtári Napok hagyományos rendezvénye könyvtárunkban a babaolvasó. Már hetedik alkalommal láttuk vendégül a „Törpicur”Gyerekház babáit.
A rendezvényeken készült fotókat
a könyvtár facebook oldalán tekinthetik meg az érdeklôdôk.
Blazsán Péterné

Pillangó után a Szibériai csárdás
Önkormányzatunk szervezésében ebben az évben két alkalommal látogattunk el
a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházba. Tavasszal a Móricz Zsigmond Pillangó címû regényébôl Gyökössy Zsolt
által színpadra adaptált
darabot néztük meg 22en. Október 22-én (csütörtökön)

pedig a Szibériai csárdás elôadásra
27-en váltottunk jegyet.
A történetben a rabok a beígért szabadulás reményében eljátsszák a Sylvia címen ismert operettet,
amelyben természetesen férfiak alakítják a
nôi szerepeket. A Tasnádi
Csaba által rendezett zenés roman-

tikus játék komoly történelmi háttérrel bír. „Egyszerre állít emléket
az 1914. június 28-án kirobbant
elsô világháború hadifogolytáborokban sínylôdô - s ott az idôt lágerszínházakban múlató - bakáinak, és Kálmán Imre világhírû
mûvének, a 2015. november 17én centenáriumához érkezô Csárdáskirálynô címû nagyoperettnek.” (Móricz Zsigmond Színház)
– psza –
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Mozgalmas nyár után program dús tanévkezdés
rekek nagyon jól érezték magukat,
sok új sportágat ismerhettek meg,
próbálhattak ki, pl .: MediBall, tolllabda.
Szeptember 28–30. között Erdei
iskolában voltak a 4. évfolyamos
tanulók ,október 5–9. között pedig
Az angol nyelv oktatása heti 2-3 a 6. évfolyamos tanulók, Nyíregyórában zajlik alsó tagozaton. A mû- házán- Sóstón, a Kis Vakond Tanovészeti oktatás ismét heti két alka- dájában. A gyerek nagyon jól érezlommal mûködik. Mindennapos ték magukat, hiszen minden nap tatestneveléssel fejlesztjük a gyerekek nultak valami újat. Környezetvédelállóképességét, növeljük erônlétü- mi, pszichológiai elôadást hallgatket, erôsítjük szervezetüket kölyök- hattak meg, valamint matematikailogikai játékokat játszhattak. Mindemellett tanulmányi sétát tettek a tó
körül, ahol
szintén fontos tudnivalókat gyûjtöttek
a víz-, vízpart
növény és állatvilágáról.
A tábor mellett egy új játA „Kis Vakond Tanodájában”
szóteret veatlétikával színesítve minden évfo- hettek birtokukba a gyerekek, melyamon. Úszásoktatás ebben a tan- lyet szintén nagyon élveztek. A táévben csak a 6. évfolyamon valósul bor területén pedig lehetôség volt
meg 18órában a tanítási év során.
sportjátékokra, focimérkôzésekre,
Szeptember 16–22-ig egész hetes vetélkedôkre.
programsorozatot szerveztek meg
Október 2-án sportnapot tartotközségünkben az Európai Mobilitá- tunk verébavatóval egybekötve,
si Hét alkalmából. A környezettuda- ahol már az elsôs tanulók is megtos közlekedés szemléletének, vala- mérettethették magukat az egyes
mint az egészséges életmód kialakí- akadálypályákon.
tásában nyújtottak lehetôséget a küA hónap 3. hetében tartottuk az
lönbözô programok, melyeken isko- idei tanév elsô szülôi értekezleteit,
lánk tanulói aktívan, szép számmal ahol tájékoztattuk a szülôket az éves
vettek részt.
programjainkról, feladatainkról.
Szeptember 25-én 47 tanuló vett
A nyolcadikos diákjaink készülrészt Debrecenben a TIE program nek a továbbtanulásra, pályaválaszkeretében egy egész napos sport já- tási kiállításokon vesznek részt.
tékokon. A 3. és 4. évfolyamos gyeIskolánk igyekszik kihasználni
Szeptember elsején 221 tanulóval kezdtük meg az iskolai tanévet. 21 kis elsôs diáknak elôször
szólt a csengô, akik már izgatottan várták, hogy iskolapadba ülhessenek.

minden lehetséges pályázati forrást.
Ennek a tanévnek is a legfontosabb célkitûzése a minél jobb tanulmányi eredmény elérése.
Ha visszatekintünk egy kicsit a
nyárra, az elôzô tanév végét követôen 2 hétig a gyerekek táblajátékos
foglalkozásokon vehettek részt,
mely nagyon vidáman telt el, miközben fejlesztettük a gyerekek képességeit és logikai gondolkodásukat.
Július végén Erzsébet Táborban
Zánkán voltunk tanulóinkkal.
A közel 4000 férôhelyes Erzsébet Tábor Zánka közvetlenül a Balaton partján fekszik. A tábor nyújtotta kikapcsolódási lehetôségek
mellett a táborozókkal kirándulást
tettünk hajóval. Ellátogattunk Balatonfüredre, ahol városnézésen
vettünk részt kisvonattal, mely során nagyon sok információt tudtunk
meg a városról.
A Tábor területén a nyári rezidenciában kaptunk szálláshelyet,
melynek Dömdödöm volt a neve.
A táborhoz saját sportpályák is tartoztak, melyeken futballmérkôzéseket játszhattak a gyerekek. A szabad strandon sajnos a rossz idô miatt csak egy alkalommal élvezhették a gyerekek a strandolást, valamint a vízi vidámpark nyújtotta szórakozási lehetôséget. Ám ennek ellenére nagyon jól érezték magukat
a gyerekek, hiszen mindig volt valami érdekes és szórakoztató elfoglaltság, pl.: Hevesi Tamás koncert,
táncház, mesefilm vetítések, kézmûves foglalkozások, kalandpark.
Augusztus 5–9. Nyíregyházán a
Sóstón Ökotáborban vett részt 55
felsô tagozatos tanuló. Változatos
programokon vehettek részt, pl.:
kalandpark, vadaspark, csónakázó
tó, éjszakai csillagvizsgálat, pásztortarhonya készítés.
Szeptember 30-án a könyvtár
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szervezésében játékos mesevetélkedôn vehetett részt 10 csapat. Három
népmese elolvasásával lehetett rá
felkészülni. A gyerekek nagyon élvezték ezt a játékos, de igen tanulságos délutánt és szépen szerepeltek.
Október 5–11-ig került megrendezésre az” Angol nyelvi hét”, vetélkedôk…….
Október 6-án megemlékezést tartottunk az Aradi vértanúkról az 5.
osztályos tanulók közremûködésével.
Október 12-én tartottuk az ôszi
ízek vásárát, melyen nagyon sok finom süteményt kóstolhattunk meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden kedves szülônek a kiállítás
megvalósításához szükséges segítségüket.
Tanulmányi kirándulások valósultak meg október hónapban.
A 2. évfolyam tanulói Nyíregyházára az Állatkertbe és a Falumú-

zeumba látogattak
el. A 3. osztályosok Lillafüredre és
Diósgyôrbe, a 6.
évfolyam Egerbe
és Hortobágyra, a
8.a Sárospatak és
Füzérradvány, a
8.b két napra Budapestre tett tanulmányi kirándulást.
Október 22-én
tartottuk az ünnepi megemlékezést
Erzsébet Tábor – Zánka
iskolánkban az
’56-os forradalom
és szabadságharc dicsô napjairól, decemberben.
valamint szörnyûségeirôl. SzínvonaNovember végén tartjuk a nyílt
las mûsort láthattunk a 7. osztályos tanítási napokat.
tanulók elôadásában, akiket Katona
December 4-én látogat el hozzánk
Györgyné tanárnô készített fel.
a Mikulás.
Mi várható:
December 18-án lesz a karácsoHázi versenyek és egyéb verse- nyi ünnepségünk, ezt követôen keznyek folyamatosan novemberben és dôdik a téli szünet.

Felhívás régi fényképek és tárgyak gyûjtésére
Tisztelt Kállósemjéniek!
Végéhez közeledik településünk egyik büszkeségének, a Kállay-kúriának a felújítása. Hamarosan egy
olyan intézménnyel gazdagodik közösségünk, amely
falunk kulturális, turisztikai és közösségi életét is pezsgôbbé, színesebbé teszi.
A kúriában többek között egy család- és helytörténeti kiállítás is helyet fog kapni, melyen keresztül az ide látogatók megismerhetik
Kállósemjén múltját, értékeit. Ehhez kérnénk az
Önök segítségét is.
Ha van családjuk birtokában régi (az 1900-as
évek elsô felébôl származó) fénykép, amelyet szívesen látnának egy kiállítás részeként, legyenek
szívesek azt az Önkormányzatnál letétbe helyezni
vagy másolat készítése céljából rendelkezésünkre
bocsátani. A fényképekbôl tablókat készítünk, amelyek a helytörténeti kiállításunkban fognak helyet
kapni; képaláírással, a fénykép tulajdonosának megnevezésével.

Ha a fényképeken kívül van a birtokukban olyan
régi tárgy, könyv vagy bármilyen emlék, amely az
elmúlt korokat idézi, és amit szívesen helyeznének
letétbe (akár csak ideiglenesen), azt is nagy örömmel fogadnánk és az arra érdemeseket falutörténeti
tárlatunkban a tulajdonos nevének feltüntetésével kiállítanánk.
Tegyünk együtt településünk hírnevéért, jövôjéért!
A fényképek, tárgyak eljuttatásának módja:
– A fényképeket a polgármesteri hivatalban,
minden munkanapon átveszik kollégáink. Ugyanitt a kiállítás részére felajánlott letétbe helyezendô tárgyakat is átvételi elismervénnyel átveszik
kollégáink (a tulajdonos által meghatározott idôtartamra).
Támogatásukat, együttmûködésüket köszönve,
Tisztelettel:
Belicza László
polgármester
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Borongós idô köszöntött a
szüreti bálozókra
Nem voltak kegyesek az égiek szeptember 26-án
(szombaton), hiszen egészen kellemetlen, esôs idôjárásra ébredtek a szüreti felvonulásra készülôk.
A teljes tanácstalanságot gyors elhatározás követte,
hogy a felvonulást az egészség megóvása érdekében le kell mondani, és ha az idô engedi, akkor azt
másnap, azaz vasárnap meg lehet tartani.
Az esti bál megrendezését azonban nem befolyásolta az idôjárás és hamarosan zsúfolásig megtelt a Köz-

Külön köszönet Somogyiné Derzsi Anitának, aki két
fogattal vett részt a vasárnapi programban. Fiatal csapata nagyon lelkes volt, visszavárjuk ôket jövôre is!
A visszatérô csapatokat finom falatok és még finomabb toroköblögetô várta a kemence elôtt, amely Gáll
István jóvoltából került az asztalra. Nagyvonalú felajánlását, amellyel hozzájárult az éhség csillapításához ezúton is szeretnénk megköszönni neki. Elôtte természetesen sor került a fogatok díjazására is, amelyet Belicza
László polgármester úr, a zsûri elnöke adott át a csapatoknak.
Sajnáljuk, hogy néhány lakos munkája kárba veszett
azáltal, hogy vasárnap került megrendezésre a felvonulás, így nem került kínálásra a frissen sütött pogácsa;
kalács és a bor.
Bár ebben az évben a szüreti felvonulás és bál megrendezéséhez nem kaptunk központilag elôirányzott

Egri József fogatán a hangulat idén is
felülmúlhatatlan volt!
biztonsági Központ. A talpalávalóról Miron Roland
gondoskodott, aki széles zenei palettát kínált a táncolni
vágyóknak. A vacsorát követôen az új piactéren meggyújtottuk a Szent Mihály napi máglyát, amelynek leégését csak a leg elszántabbak várták végig, mert az
esô ugyan elállt, de a hômérô higanyszála nem emelkedett magasabbra. A tombolasorsolást követôen hajnali 2 óráig mulattak a bálozók.
Másnap délben (vasárnap) 5 fogat érkezett a piactérre, hogy az elmaradt felvonulást bepótolják. Köszönettel tartozunk Egri Józsefnek; Páll Istvánnak és Gáll Istvánnak, akik gyönyörûen feldíszített fogatjaikkal és
fantasztikus hangulatú csapatával kis vidámságot varázsoltak ebben a borongós idôben a település utcáira.

Gáll László családjával vett részt a felvonuláson.
Kislányának a Legszebb kislány címet is odaítélte
a zsûri.
támogatást, ennek ellenére Önkormányzatunk lehetôvé tette, hogy a rendezvény megvalósuljon, sôt mi több,
az teljesen ingyenes legyen, elôsegítve ezzel azt is, hogy
a két évvel ezelôtt elindított hagyomány ne szakadjon
meg.
– psza –
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Ôsz az óvodában...
Beindult
az új nevelési év az
óvodában is.
Ebben az évben
az újabb, az „A” épület szépült
meg.
Örömünkre megtörtént a teljes
nyílászáró csere, a folyosó, a kony-

mára. A hét minden napjára szervezett az óvoda munkaközössége valamilyen mesével kapcsolatos programot. Hétfôn mesefilm vetítés volt.
A „mozizás” nagyon tetszett a gyerekeknek, a kivetítôre vetített magyar népmesék lekötötték a figyelmüket. Kedden a „Napocska csoport
adta elô a „Répa” címû mesét. Szerdára egy zenés
elôadást szerveztünk, hogy
változatosabb legyen a heti program. Az elôadás
nagyon jó volt,
mert az elôadó
arra törekedett,
hogy bevonja a
gyerekeket,
megmozgassa,
tapsoltassa, énekeltesse ôket. Ezt
az elôadót szíve-

Amelyik csoport szervezte a napot,
a szülôk is részt vehettek nyílt nap
formájában a rendezvényen. Szerencsére volt is érdeklôdô, szép
számmal jöttek el a szülôk megnézni gyermeküket.
A péntek volt a hét csúcspontja,
mert az óvónénik vetélkedôt szerveztek a gyerekeknek a mesékbôl.
Hogy még színesebb, érdekesebb
legyen a nap, az óvónôk beöltöztek
valamilyen meseszereplônek. Minden gyerek élvezte, ügyesek voltak,
megtettek minden a gyôzelemért.
Sikeresen zárult a hét. Szeretnénk a
következô években is folytatni ezt a
programot, mert a mese, a mese hallgatása értelmileg, érzelmileg fejleszti
a gyerekeket. Éppen ezért hívjuk fel
minden szülônek a figyelmét az esti
mesehallgatásra. Nagyon fontos a
gyerekek életében a szülôvel való
kapcsolattartás, a közvetlenség, az
odabújás lehetôsége. Azok a gyere-

A falunapi szereplés minden gyermek számára nagy
élményt jelent
ha és a lépcsô csempézése, az iroda
bôvítése, az épület teljes festése, a
két csoportszoba felújítása. Ennek
köszönhetôen szeptemberben sokkal barátságosabb, szebb épülettel
vártuk a gyerekeket. A szülôk
visszajelzései is pozitívak voltak,
örültek a változásoknak.
Nyáron diákmunkások is dolgoztak nálunk. Látható is munkájuk
eredménye, mert az udvaron a palakerítést átfestették, a meseillusztrációkat gyönyörûen felújították. Nagyon ügyesen dolgoztak, bár az idô
nem kedvezett nekik, mert nyáron a
pala felmelegedett és nagyon meleg
volt rájuk. Köszönet nekik a kitartó
munkáért.
Szeptemberben van a népmese
napja, de mi úgy döntöttünk, népmese hetet szervezünk a kicsik szá-

sen
fogadjuk
minden évben,
mert nagyon kedvelik a gyerekek.
Ezen a napon
még a Maci csoport is elôadott
egy mesedramatizálást. A gyerekek itt is nagyon
Az óvodások mûanyagmotoros versenyét Szabó
ügyesek voltak.
Gabika nyerte az Autómentes napon. Második Gyôri
Élvezték a szeZsombor, a harmadik pedig Czagány Gergô lett
replést, a tapsot.
Csütörtökön, a
Méhecskéken volt a sor. Ôk már kek szociálisan is fejlettebbek, akiknagycsoport, így érthetô, hogy ôk is nek a szülôk mesélnek esténként.
ügyesek voltak. A hét minden napjára szerveztünk még barkácsolást is,
Papp Györgyné
ahol bábokat készíthettek a gyereFicánka Egységes Óvoda és
kek, a kicsik kifestôket színezhettek.
Bölcsôde
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I. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatát a Nagykállói Járási Hivatal Munkaügyi Központja felterjesztette a 2015.
október 2-3 napján megrendezésre került Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra, melyen
örömmel vettünk részt.
Kállósemjén Nagyközség 2015.
évben a hosszú távú közfoglalkoztatás mellett mezôgazdasági startmunka, bio és megújuló energia
startmunka, belvízelvezetô startmunka, mezôgazdasági földút
startmunka, és helyi sajátosságra
épülô startmunka programokat indított.
A kiállításon a helyi sajátosságra
épülô startmunka program asztalos
ipari és kézmûves termékeit mutattuk be. Az asztalos ipari rész keretében kerítéseket, kültéri padokat, asztalokat, virágládákat, szemetes edé-

nyeket, és natúr fa kézmûves technikákhoz
felhasználható termékeket készítünk. A kézmûves termékek készítése során kerámia termékeket, horgolt és
varrt ajándéktárgyakat,
dekupázs technikával
díszített, és egyéb kézzel készített ajándéktárgyakat készítünk.
Október 1. napján kolKállósemjén termékei az Országos
légáink átvették a réKözfoglakoztatási Kiállításon
szünkre kijelölt 39. sz.
faházat, ahol berendezkedtek. A kiál- és hasznos információt szereztünk a
lítás alkalmával árusítást nem végez- résztvevô településektôl, megosztottünk, csak a kiállított termékeket le- tuk egymással tapasztalatainkat.
hetett megtekinteni.
Az új ötleteket már el is kezdtük
Október 2-án 8.30–18.00 óra között, megvalósítani több termék esetében.
október 3-án 10.00–16.00 óra között
álltak a látogatók és a BelügyminiszDudás Viktória
térium dolgozói rendelkezésére.
elôadó
A kiállítás során rengeteg ötletet

Nemzeti Vágta 2015.
2015. szeptember 19-20. napján az idén is részt vettünk a Nemzeti Vágtán, hiszen a Borsodi Vágta futamán lovasunk Bakos Eszter a legjobb helyezést
érte el.
Önkormányzatunk az Andrássy úton felállított sátorban várta a vendégeket és a látogatókat mindkét nap. A

Szombaton autóbuszos utazást is szerveztünk, hogy aki
szeretné a futamot látni, tudjon eljönni a vágtára.
A szombati futamunk alatt a lovasunk sajnos bukott,
és nem jutott tovább. Bakos Eszter részére ezúton kívánunk minél hamarabbi gyógyulást, és gyors felépülést.
Ezúton szeretnénk megköszönni Bokriné Polyák
Krisztina képviselô-testületi tag munkáját, aki segített a
vágtára vitt termékek szállításában és pakolásában. Valamint köszönjük Vámosné Oláh Krisztina munkáját aki
gyönyörû díszeket készített részünkre, melyekkel emeltük a kállósemjéni sátor megjelenését.

Belicza László polgármester úr jó szívvel ajánlja a
kállósemjéni kézmûves termékeket
sátorban bemutattuk a helyben készített lekvárokat és
ajándéktárgyakat, melyekbôl vásárolni is lehetett. Emellett reklámoztuk a Kállay Kúriát, hogy a jövô tavaszi
nyitás után minél több látogatót vonzzon a beruházás.

Lelkes csapatunk néhány tagja Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô asszonnyal
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Átadták a Szabolcs Takarék
megújult kállósemjéni fiókját
A Szabolcs Takarékszövetkezet
kállósemjéni fiókjának felújítását ünnepelték a résztvevôk
csütörtökön.
A jelenlévôk Vojnits Tamás MTB Zrt. vezérigazgató-helyettesének üdvözlô szavai, Belicza
László Kállósemjén nagyközség polgármes-

tételeinek megfelelve.” – fogalmazott Bede
József a megnyitón.
A technikai, fizikai felújításon, valamint akadálymentesítésen túl a szolgáltatási színvonalát emeli a jövôben Kállósemjénben az új
készpénzkiadó automata (ATM), valamint ügyféltanácsadói iroda létesítése is. Utóbbival a
megszokott személyre szabott szolgáltatásokon túl lakás-elôtakarékossági, befektetési,
biztosítási termékek értékesítésére, továbbá
értékpapír mûveletekre is lehetôsége nyílik a
megye hitelintézetének választott Takarék
meglévô és leendô ügyfeleinek.

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata

terének köszöntôje, valamint Bede József a
Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igazgatójának ünnepi beszédét követôen a Takarékszövetkezet folyamatos megújulásának jelentôs bizonyítékát „vették birtokukba”.
„A Takarékszövetkezet számára stratégiai
fontosságú az ügyfélkapcsolatok ápolása,
eredmények megtartása, és a hatékonyság
javítása. Fontos a már megszerzett ügyfelek
megtartása, számukra komplex és versenyképes szolgáltatások nyújtása. Ahhoz, hogy
mind meglévô, mind leendô ügyfeleink minél nagyobb része a Takarékszövetkezetet
tekintse fô pénzügyi szolgáltatójának alapkövetelmény, hogy feléjük a lehetô legszélesebb
termékskálát nyújtsa a mai kor technikai fel-

A Takarékszövetkezet új épülete

Az állandó fejlôdésrôl ad számot, hogy a
Szabolcs Takarékszövetkezet fiókhálózata hamarosan Kisvárda, és Nagyecsed környéki kirendeltségekkel bôvül.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta
Lipcsei
Zsófia

Lovász
Noel Csaba

Májer
Balázs

Október 22-én 13 órától a Kállay Miklós Általános Iskola 7. osztályos
tanulói adtak színvonalas ünnepi mûsort az intézmény tornatermében. A
tanulókat felkészítette Katona Györgyné történelem szakos pedagógus.

Halotti
megemlékezés
Újfaluréten

Tamási
Maja Luca

Kerekes
Annabell
Sinka Balázs
Nyiri Nikoletta
Nyiri Bence
Léka János

Kedves Szülôk!

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata értesíti az elhunytak hozzátartozóit, hogy 2015. október 31-én (szombaton) 13.00 órától Ökumenikus halotti megemlékezés lesz az Újfaluréti kápolnánál.
Belicza László polgármester

Elhaláloztak
Csordás József
Balogh Jánosné (Bencsik Erzsébet)
Stekler Gáborné (Papp Etelka)
Sziráki Istvánné (Kiss Julianna)
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

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
Hegedûs Nóra–Oláh Gergô
Tóth Mária–Bartha András
Urbin Nóra–Lovas Miklós
Fodor Dóra–Güray Péter Erdal
Donka Tímea–Borsi Zoltán
Papp Réka–Ferenczi Sándor
Bihari Katalin–Szabó Tamás
Ajtai Ágnes–Rézmüves Zsolt Alex
Farkas Zsuzsa–Márkus Mihály
Czagány Emese–Bodnár László

