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Falunap 2011-ben is!

Ehhez szorosan kapcsolódik a hatá-
ron túli testvérvárosunk, Avasújváros
lakóinak állampolgársági eskütétele,
melyet amennyiben a szükséges enge-
délyek addig rendelkezésre állnak a dél-
elôtti program részeként szeretnénk
megtartani. Az ünnepi program díszven-
dége várhatóan Semjén Zsolt, a minisz-
terelnök általános helyettese lesz.

A délután végleges programja még
nem alakult ki, az azonban biztos, hogy
közel egy órás interaktív gyerekmûsor,
Poór Péter nosztalgiakoncertje, majd a
Holdviola zenekar élô koncertje is sze-
repel a színpadi programok között.
(videoklipek letölthetôek a következôn:
www.youtube.com, a keresôbe írják be:
Holdviola). Kora délután a református
egyházközség szervezésében egy ismert
elôadó közremûködésével „Fogadd
örökbe a szívedet" címû beszélgetésen
vehetnek részt az érdeklôdôk a felállí-
tott sátorban.

Mindamellett a késô délutáni órákban
a középkori lovagi tornák világába is be-
tekintést nyerhetnek az érdeklôdôk a Tör-
ténelmi Bajvívó Egyesület mûsora által.

Természetesen színpadra lépnek he-
lyi elôadók és tánccsoportok, iskolások/
óvodások is.

Tombolasorsolás
értékes nyereményekkel!

A rendezvény ideje alatt a kijelölt
helyeken lehetôség lesz tombola vásár-
lására 200 Ft-os áron. A sorsolás az esti
élô koncert elôtt lesz, amikor is értékes
nyeremények (kerékpár, LCD televízió)
kerülnek kihúzásra!

Itt (is) szeretnénk felkérni a helyi vál-
lalkozásokat / vállalkozókat, egyesüle-
teket, hogy amennyiben lehetôségük van
rá, tegyenek tombola felajánlást.

Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az
idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként
merült fel, hogy ’mindig ugyanaz történik’, ezúttal megpróbáljuk a ren-
dezvényt a korábbi évektôl eltérô, új tartalommal feltölteni.

 Fôzôverseny
A korábbi években nagy sikere volt a

megrendezett fôzôversenynek. Az idén
az alábbi szabályok szerint lesz lehetô-
ség a nevezésre:

A Fôzôversenyen bárki indulhat
(szervezet, magánszemély, vállal-
kozás)
Nevezési díj: nincs
Nevezési határidô: augusztus 22.
hétfô 17 óra
Az elkészítendô étel: BABGU-
LYÁS
(A fôzni vágyók illetve az indulók
természetesen más ételt is készíthet-
nek, a fôzôverseny során azonban
kizárólag a babgulyás készítését
tudjuk figyelembe venni.)

A pontozás alábbi szempontok sze-
rint történik:

vendéglátás
tálalás
ízharmónia
összhatás

díjazás: 20 ezer; 15 ezer és 10 ezer
forint értékû vásárlási utalvány, il-
letve a zsûri egy 5000 Ft értékû
különdíjat is kioszt.

Nevezni a Polgármesteri Hivatalban
személyesen Pappné Dzsunyák Beatrix-
nél, illetve Pappné Szegedi Angélánál,
vagy telefonon a 42/255-423 számon
lehet.

MINDEN ÉRDEKLÔDÔ
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Amennyiben valaki fôzni szeretne, a
versenyen indulni azonban nem, helyet
kizárólag abban az esetben tudunk szá-
mára biztosítani, ha a fent megjelölt
határidôig helyigényét elôzetesen jelzi!

Pappné Dzsunyák Beatrix

Június 17-én került sor a tanévzárásra és bizonyítványosztásra a
Kállay Miklós Általános Iskolában. Az ünnepség keretein belül ki-
osztották a „Loss-Díj”-at is, amelyet Tóth Kinga (3. a) és Éles Sándor
(6. a) tanulók vehettek át.    (Az iskola hírei a 6-7. oldalon olvashatóak.)

Kicsengettek!
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Karosszérialakatos tanulók gyakorlat közben               Rendszerinformatikus gyakorlati vizsga

Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
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10. évfolyam elvégzése után (bármely iskolatípusból) 2 éves képzések:
Számítógép-szerelô, -karbantartó
Irodai asszisztens
Bolti eladó
Karosszérialakatos
Mezôgazdasági gépszerelô, gépjavító
Gazda, Kertész

12. évfolyam elvégzése után, érettségi nem szükséges:
Autószerelô (2 év)

Érettségi bizonyítványhoz kötött szakképesítések:
Informatikus (2év)
Informatikai rendszergazda (2 év)
Idegen nyelvi titkár, Ügyintézô titkár vagy Iskolatitkár (2 év)
Kereskedô (2 év)

TANDÍJMENTES NAPPALI ÉS ESTI RENDSZERÛ SZAKKÉPZÉS
NYÍREGYHÁZÁN ÉS NAGYKÁLLÓBAN

A 2011/2012-es tanév képzési kínálata:
Logisztikai ügyintézô (2 év)
Marketing és reklámügyintézô (1év)
Pénzügyi számviteli ügyintézô (1,5 év)
Vám, jövedéki és termékdíj üi. (1év)
Családpedagógiai mentor (1 év)
Pedagógiai asszisztens (1 év)
Színházi és filmszínész vagy Vers- és prózamondó (3 év)
Népi énekes vagy Népzenész (3 év)
Idegenvezetô (2 év)
Protokoll és Utazásügyintézô (1 év)
Panziós, falusi vendéglátó (2év)
Sportedzô 16 sportágban (1 éves)
Fitness-wellness asszisztens (1év)
Sportszervezô-menedzser (1 év)

Címzetes fôjegyzô cím elismerésben részesült a jegyzônônk

A címadományozást tanúsító okleve-
let a Belügyminisztériumban Dr. Szabó
Erika Területi Közigazgatásért és Válasz-
tásokért Felelôs Államtitkár 2011. júni-
us 30-án adta át a címadományozásban
részesült jegyzôknek.

A címadományozásban részesült
Pisákné Páll Ilona jegyzô, a közigazga-
tásban végzett kiemelkedô szakmai te-
vékenységéért a legmagasabb címet érte
el, amit jegyzô a munkája során elérhet.
A kitüntetô címzetes fôjegyzô címet csak
nagyon kevesen kapták meg az elmúlt
évtizedekben, s épp ezért örömteli, hogy

Magyar Köztársaság miniszterelnöke, a helyi önkormányzatokért fele-
lôs miniszter és a közigazgatási minôségpolitikáért és személyzetpoliti-
káért felelôs miniszter együttes javaslatára, címzetes fôjegyzôi címet ado-
mányozott Kállósemjén Nagyközségi Önkormányzat jegyzôjének,
Pisákné Páll Ilonának.

2011-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyébôl egyedüliként részesült ebben a
kormányfôi elismerésben, melyre csak
azok méltóak, akik hosszú idô óta, ma-
gas szakmai színvonalon végzik jegyzôi
munkájukat.

Pisákné Páll Ilona több mint 20 éve
folyamatosan dolgozik jegyzôként, hi-
szen 1990. december 1- óta tölti be ezt
a beosztást a lakosság és a képviselô-tes-
tület megelégedésére.

A cím adományozására vonatkozó
törvényi feltételek maradéktalan telje-
sülése, a községünkben végzett munkás-

sága, a térsé-
g ü n k b e n
végzett köz-
igazgatási te-
vékenysége,
közéleti akti-
vitása alap-
ján Pisákné
Páll Ilona
méltán lehet
tulajdonosa a
r e n d k í v ü l
magas, or-
szágos elis-
merést kiváltó címnek; melynek elnye-
réséhez szívbôl gratulálunk és további
munkájához jó egészséget és sok sikert
kívánunk.

Belicza László
polgármester

Pisákné Páll Ilona



2 0 1 1 .  J Ú L I U S 3

Figyelembe véve az önkormányzat
költségvetésének korlátait általánosság-
ban elmondható, hogy a nagyobb volu-
menû fejlesztések megvalósítására kizá-
rólag pályázati lehetôségek kihasználá-
sával vállalkozhatunk. Ezért az elmúlt
hónapokban minden olyan kínálkozó le-
hetôséget megragadtunk, mely telepü-
lésünk szempontjából alapvetôen fontos
fejlesztések megvalósítását célozta, to-
vábbá hozzájárul a költségmegtakarítás
elôsegítéséhez.

Épül az egészségház, beszerelésre
kerültek az interaktív táblák

Jelenleg két olyan nagyobb volumenû
pályázati projekt van településünkön,
mely a közelmúltban valósult meg, illet-
ve melynek kivitelezése folyamatban van.

Júniusban elkezdôdött az egészségház
kialakítása a régi iskola épületében. A
munkálatok várhatóan szeptember ele-
jére fejezôdnek be. Ha minden a tervek
szerint alakul, év végére valamennyi
helyben elérhetô egészségügyi szolgál-
tatás igénybevételére egy helyszínen nyí-
lik majd lehetôség.

Szintén júliusban, közel három évig
húzódó pályázati szakaszt követôen be-
szerelésre kerültek az interaktív táblák
és projektorok az általános iskolában.
Mindez azt jelenti, hogy szeptembertôl
új vizuális eszközök használata mellett
történik majd az oktatás. A pedagógu-
sok az interaktív táblák használatát kép-
zés keretében sajátították el.

Friss nyertes pályázataink
A Kastélykertben évek óta felújításra

váró sportöltözô problémája megoldódni
látszik, mivel hazai forrásból támogatást
nyertünk a kivitelezés megvalósítására.
Jelenleg a támogatási szerzôdés aláírásá-
nak elôkészítése zajlik, így a megvalósítás
konkrét idôpontja még bizonytalan.

Nyertes pályázatnak köszönhetôen a
szintén Kastélykertben található kiskoli
épületére több mint 6 millió Ft érték-
ben napkollektorok kerülnek elhelyezés-
re, a használati melegvíz-igény kielégí-

A pályázati lehetôségek megragadása az elôrelépés kulcsa

tésére. A beruházás elsôdleges célja a
költségtakarékosság elôsegítése.

A helyi civil szervezetek idén is pá-
lyáztak mûködésük támogatására a
Nemzeti Civil Alapprogramhoz. A ké-
zilabda egyesület és a Polgárôrség tá-
mogatásban részesültek. Közben az egye-
sületek által tavalyi évben elnyert támo-
gatási pénzek elszámolása is zajlik. Mind
a pályázat elkészítésében, mind az el-
számolásban segítséget nyújtott a szer-
vezeteknek a hivatali apparátus.

Elbírálás alatt lévô projektek
Az alábbi pályázatok benyújtásra ke-

rültek, elbírálásuk azonban még folya-
matban van:

· napkollektorok elhelyezése az
egészségház épületén
(használati melegvíz-
igény kielégítésére

· a Kállay Miklós Általános
Iskola komplex energeti-
kai korszerûsítése

· komposztáló ládák beszer-
zése a lakosság részére

· projektor beszerzése a
könyvtár és közösségi ház
épületébe

Bízunk benne, hogy ezek a
pályázatok is kedvezô elbírá-
lásban részesülnek.

Elôttünk álló feladatok
Évek, talán évtizedek óta húzódó

probléma az óvodaépület állapotának
kérdése. Testületi döntés született arról,
hogy amennyiben pályázati lehetôség
nyílik rá, új óvoda építésében kell gon-
dolkodnunk. A jelenlegi épület felújítá-
sa nem gazdaságos, továbbá a hatályban
lévô elôírásoknak megfelelôen nem meg-
oldható. Óvodaépítésre támogatást nyúj-
tó pályázat várhatóan az idei év szep-
temberében kerül kiírásra. Ezért is dol-
gozunk azon, hogy ôszre rendelkezésre
álljon a pályázat benyújtásához szüksé-
ges engedélyes terv.

A szennyvíztisztító-telep kapacitás-
bôvítése szintén nem tûrhet további ha-
lasztást. A jelenlegi telepre érkezô napi
szennyvíz mennyisége évek óta megha-

ladja a megengedett értéket. A beruhá-
záshoz szükséges tervdokumentáció ren-
delkezésre áll, a megvalósítására uniós
forrást kell keresnünk.

Aki év eleje óta járt a Polgármesteri
Hivatal épületében megtapasztalhatta,
milyen állapotban vannak a Ny-i olda-
lon található irodák és a folyosó falai. A
2010-es év csapadékos idôjárása olyan
mértékben károsította az épületet, hogy
annak falai dôlni kezdtek. Az épület fel-
újítására a vis maior alapból 17 millió
Ft-ot kaptunk. Ez azonban nem elegen-
dô a szükséges munkálatok elvégzésére,
így további igényt nyújtottunk be.

Az önkormányzati tulajdonban lévô
utak portalanítása terén is van még bô-
ven tennivalónk. Számos belterületi és
külterületi út várja, hogy szilárd útbur-
kolatot kaphasson. Ennek érdekében
tárgyalásokat folytatunk a tervdokumen-
tációk elkészítésére vonatkozóan.

A közmunkaprogram keretében
megvalósított beruházások

A nyár folyamán számos olyan beru-
házás folyik a településen, melyeket a
közmunkaprogramban dolgozók segít-
ségével valósítunk meg. A Dózsa úti csa-

padékvíz-elvezetô folyókák lefektetése,
a Kossuth úti árok takarítása és lapbur-
kolása valamint az óvoda nyári felújítá-
sa jelenleg is folyamatban vannak.
Emellet a közmunkások végzik a kiskoli
külsô festését is. Sokaknak ad munkát
az idei évben próba jelleggel folytatott
konyhakerti növények termelése. A meg-
termelt zöldségeket az iskola konyhája
dolgozza fel.

A bemutatott, megvalósítás illetve elô-
készítés alatt lévô beruházások, felújí-
tások fô célja, hogy egy infrastrukturá-
lisan jól ellátott, korszerû nagyközség-
ben élhessenek településünk lakói. Te-
gyünk közösen mindazért, hogy
Kállósemjén egy élhetôbb, kertvárosias
település képét nyújtsa!

Belicza László
polgármester

A 2011. évi költségvetés elsô két negyedévét a tervezetteknek megfelelô-
en teljesítette az önkormányzat. Továbbra is elsôdleges szempont az intéz-
mények mûködôképességének megôrzése, és csak ez után következhet-
nek az infrastrukturális és intézményi fejlesztések, valamint az önként vál-
lalt feladatok. A költségvetési hiány kiküszöbölésére pályázatot nyújtot-
tunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
támogatására létrehozott pályázati alaphoz, és nyertünk közel 10 millió Ft-
ot, mely valamelyest csökkenti az idei költségvetésünkön tátongó hiányt.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kivitelezés alatt a Kállósemjéni egészségügyi centrum

A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárást követôen 2011 máju-
sában történt meg a szerzôdéskötés az egészségház kivitelezési mun-
kálatait végzô, nyertesként kihirdetett Zöldinvest Kft-vel.

A munkaterület átadása 2011. június 14-én történt meg, a fizikai
munkálatok ezt követôen kezdôdhettek el. A kivitelezés keretében a
korábban iskolaként használt épület alsó szintjén kap majd helyet a
két háziorvosi, valamint egy fogorvosi rendelô. A védônôi szolgálat
helye az épületen belül változatlan marad, az épületrész azonban
átalakításon esik át.
„A projekt tervezése során elsôdleges szempont volt, hogy egy olyan
egészségügyi komplexumot biztosítsunk a lakosság számára, mely
egyfelôl gazdaságosan üzemeltethetô, másfelôl valamennyi hatály-
ban lévô jogszabályi elôírásnak megfelel és kielégíti a XXI. századi
igényeket. A felújított épületben akadálymentesen megközelíthetô
rendelôk és szintén akadálymentesített mellékhelyiségek egyaránt
lesznek.” – tájékoztatott Belicza László polgármester.
A beruházás tervezett költségvetése 43.294.845 Ft-ot tesz ki, mely-
bôl 38.965.360 Ft a támogatás, a különbözetet a pályázó Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzatának önerôbôl kell biztosítania.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Interaktív táblák kerültek a Kállósemjéni
Kállay Miklós Általános Iskola tantermeibe

2011 júliusában hosszú idô óta várt projekt valósult meg a
Kállósemjéni Kállay Miklós Általános Iskolában. Az oktatási intéz-
mény 8 tanterme interaktív táblákkal lett felszerelve.

„Az eszközbeszerzésre vonatkozó szerzôdés június közepén került
aláírásra, ezt követôen rekord gyorsasággal, alig két hét leforgása
alatt beüzemelésre kerültek a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0263 pályázati
azonosítószámú projekt keretében igényelt eszközök. Összesen 8
darab interaktív tábla, valamint 25 darab személyi számítógép és az
ezek használatához szükséges szoftverek, szerver és Wifi csomag
került beszerzésre a pályázat keretében”-mondta el Belicza László
polgármester.
„Az eszközök használatára a tantestület is felkészült, mivel az érin-
tettek oktatáson vettek részt, melynek keretében az interaktív táblák
használatának sajátosságaival ismerkedhettek meg.”- tette hozzá Papp
János iskolaigazgató.
A projekt összköltségvetése 12.343.000 Ft, mely teljes egészében
pályázaton nyert támogatás, melyhez önerôt nem kell felmutatni.

Módosítás alatt településünk
rendezési terve

A településre jelenleg érvényben
lévô településrendezési terv 2004.
évben a 99/2004. (XI. 24.) számú
határozattal, valamint a 18/2004.
(XI. 24.) számú rendelettel került el-
fogadásra.

A mindennapos használata során
felmerült hiányosságok, valamint az
M 3-as autópálya építése miatt szük-
ségessé vált a rendezési terv módo-
sítása, melyrôl a Képviselô-testület
a 28/2007.(III.29.) számú határoza-
tával döntött.

Az autópálya építése országosan
kiemelt jelentôségû beruházás, ezért
elôször az autópálya nyomvonala
által érintett településrészre vonatko-

A képviselô-testület 2011. május 31-én közmeghallgatás keretében tárgyalta településünk rendezési tervének
módosítását. A módosításhoz szükséges szakhatósági hozzájárulások már rendelkezésre állnak.

zó településrendezési tervmódosítás
készült el, melyet a Képviselô-tes-
tület 2009. évben fogadott el a 14/
2009. (VII. 31.) sz. rendelettel.

Ezt követôen folytatódott a belte-
rület, valamint az említett módosí-
tással nem érintett külterület tervé-
nek felülvizsgálata, illetôleg átdol-
gozása. A lakosság részérôl folya-
matosan érkezô igények a szakmai
és szakhatósági elôírások, illetôleg
állásfoglalások figyelembevételével
bedolgozásra kerültek. Az így elké-
szült tervdokumentáció elôzetes
egyeztetési eljárása az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérôl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

(továbbiakban: Étv.) 9.§-ában elôír-
taknak megfelelôen megtörtént.

A fentiekben részletezett állam-
igazgatási véleményezés folytán
szükségessé váló kiegészítések,
javítások a terven átvezetésre ke-
rültek. Az így átdolgozott tervet
ismételt véleményezésre kell kül-
deni az illetékes államigazgatási
szerveknek. Ezt követôen nyílik
lehetôség arra, hogy az érintett
lakosság a tervet megtekintse és
véleményezze. Ennek idôpontjá-
ról a lakosságot hirdetmény útján
fogjuk tájékoztatni!

Domokos Györgyné
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Beiktatás Kállósemjénben

Az esôs, hûvös idôjárás nem szeg-
te kedvét az ünnepelni, s Úrnak há-
lát adni vágyóknak: zsúfolásig meg-
telt a település kicsiny református
temploma és az udvarán felállított
sátor is, ahol a kivetítésnek köszön-
hetôen követni lehetett az eseménye-
ket. Az alkalmat megtisztelte Dr.
Bölcskei Gusztáv püspök úr is, aki
a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának lelkészi elnöke. Ige-
hirdetésének alapigéje – mint min-
dig – a Bibliaolvasó Kalauz aznap-
ra kijelölt szakaszainak egyike volt.
E jeles napon Márk evangéliuma
záró verseinek (16:9-20) üzenetére
figyelhettünk. Püspök úr rámutatott,
hogy a Biblia minden kozmetikázás-
tól mentesen fogalmazza meg az
ember reakcióit egy-egy helyzetben.
A Szentírás nem hallgatja el, hogy
Jézus feltámadásának hírére döbbe-
net és félelem járta át a tanítványok
szívét, akik nem is merték tovább-
adni a feltámadás örömhírét mások-
nak egy darabig, addig, amíg nem
találkoztak a feltámadott Krisztussal,
aki elküldte ôket a világba és rájuk
bízta az örömüzenet hirdetését. Ne-
künk, mai tanítványoknak is ez a
feladatunk ott, ahová állított bennün-
ket a mi hatalmas Istenünk.

Püspök úr szolgálata után Dr. Gaál
Sándor, a Nyírségi Református Egy-
házmegye esperese ismertette a lel-
késznô eddigi életútját, melybôl a
hallgatóság jól érzékelhette, hogy
komolyan veszi a közismert mon-
dást: a jó pap holtig tanul. Sipos
Brigitta lelkésznô egyetemi tanulmá-
nyainak befejezése óta sikeres kö-
zép- majd felsôfokú nyelvvizsgát
tett német nyelvbôl, késôbb újabb
diplomát szerzett magyar nyelv és
irodalom tanári szakon. A beiktatás
ünnepélyes aktusát követte a szép
számban jelenlévô szolgatársak igei
köszöntése. A református lelkészek
mellett görög és római katolikus

2011. június 19-én nagy nap virradt Kállósemjén református közösségé-
re. A 2010 ôsze óta közöttük szolgáló és megválasztott lelkipásztor, a
vajai származású Sipos Brigitta beiktatására került sor a vasárnap dél-
utáni ünnepi istentiszteleten.

atyák is köszöntötték a lelkésznôt és
a gyülekezetet.

Az immáron beiktatott és lelkész-
társak által köszöntött lelkésznô ige-
hirdetési szolgálata következett
Ézsaiás könyve 48:17 alapján: Ezt
mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel
Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Iste-
ned, arra tanítalak, ami javadra
válik, azon az úton vezetlek, amelyen
járnod kell. Ennek az igeversnek
három egyszerû tanítását adta át.
Elôször is hangsúlyozta, hogy az Úr
az, aki „VAGYOK”, úgy a „te Iste-
ned”, hogy Ô tart a tenyerében ben-
nünket. Másodszor hatalmában áll,
hogy mindent a javukra fordítson
azoknak, akik Ôt szeretik; és har-
madszor úgy vezet, hogy Jézusban
úttá is lett számunkra.

A beiktatást követô ünnepi köz-
gyûlésen jó néhány köszöntés hang-
zott el a lelkésznô felé, melyekbôl
kiderült, hogy lelkész és gyülekezet
rövid idô alatt egymásra talált, és
odaszántan végzik közösen a Szent-
háromság Isten szolgálatát. Az isten-

tiszteleten elhangzott, hogy két szór-
vány gyülekezettel, Máriapóccsal és
Pócspetrivel bôvült a lelkésznô szol-
gálati területe.

A beiktatás szeretetvendégséggel
zárult a helyi általános iskola torna-
termében. Istenünk gazdag áldását
kérjük a kállósemjéni gyülekezet,
valamint a két szórványközösség és
a lelkésznô együtt munkálkodására!
Ezúton kívánjuk, hogy Isten veze-
tésére figyelve tudjanak járni közö-
sen az Úr útján!

Katona Béla
református lelkipásztor

Tiszavasvári

A kállósemjéni görög katolikus
egyházközség pályázati úton
4.700.000 Ft támogatást nyert a he-
lyi görög katolikus templom utóla-
gos, víz elleni szigetelésének megva-
lósítására. A munkálatok kivitelezé-
sével egyidejûleg szükségessé válik
a templom korhadt, rossz állapotban
lévô padlózatának cseréje is. Ennek
megvalósítására már nem volt lehe-
tôség a pályázat keretében forrást igé-
nyelni, így mindezt az egyházköz-
ségnek kell megfinanszíroznia.

A helyi görög katolikus egyház-
község világi elnökeként kérek min-

Adománygyûjtés a görög
katolikus templom felújítására

den jóérzésû embert, hogy vallási
hovatartozásától függetlenül nyújt-
son anyagi segítséget a templom fel-
újításának megvalósításához! Min-
den jószándékú ember – akár jelké-
pes összegû – segítségét is szívesen
és köszönettel fogadjuk! Felajánlá-
saikat megtehetik a görög katolikus
parókián, továbbá valamennyi egy-
ház képviselô-testületi tagnál.

Segítségükben bízva és azt tiszte-
lettel megköszönve:

Papp Elek
világi elnök

Sipos Brigitta
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DÖK hírek:
 Amíg vártuk a tavaszt, a torna-

teremben szerveztünk a diákságnak
szabadidôs programokat. Az aszta-
litenisz bajnokság, és a második íz-
ben megrendezett Fiúk - Lányok
párbaja, nagy versengést eredmé-
nyezett.

 A tavasz elsô napsugarai aztán
lehetôséget adtak az udvari játékok-
ra, és a pályán egymást érték a kézi-
labda és a focimérkôzések, így min-
den évfolyamon eldôlt melyik osz-
tályé a megtisztelô bajnoki cím.

 Ebben a tanévben szerveztünk
elôször kerékpártúrát a Mohos-tó-
hoz. A programra 30 gyerek jelent-
kezett, és vett részt. A kezdeti ne-
hézségeket megoldva, mindenki
épségben ki-és hazajutott a túráról.

 Iskolánk elküldte nevezését a
TV2 által szervezett országosan is-
mert „Nagy Vagy!” családi és sport
vetélkedôre. Bízunk benne, hogy
nevezésünket elfogadják, így októ-
berben a televízió képernyôjérôl kö-
szönthetjük a kállósemjéni lakoso-
kat.

 A tanév utolsó napját a hagyo-
mányoknak megfelelôen a Kölyök-
gólya búcsúztató zárta. Az avatási
szertartás után a végzôs osztályok
búcsúmûsorát nézték meg az itt ma-
radó diákok.

 Egy hetes pihenô után (június
27-én) kezdetét vette az úszótanfo-
lyam Nagykállóban. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy ismét megnôtt
az érdeklôdés a tanfolyam iránt,
mert ez azt jelenti, hogy a szülôk
fontosnak tartják, gyermekük úszni
tudását.

Felvételi eredmények:
 A középfokú intézmények ápri-

lis 27-ig minden tanulónknak meg-
küldték az értesítést, a felvételi eljá-
rás eredményérôl. A 44 diák mind-
egyikét felvették az általuk megje-
lölt intézmények valamelyikébe.
Tanulóink zöme gimnáziumban és
szakközépiskolában folytatja tanul-

mányait, míg a többiek szakiskolá-
ban kezdik szeptembertôl a tanévet.

Versenyek:
 A tavasz legnagyobb, és legjob-

ban várt eseménye a Kállay-Napok
versenysorozat, amely harmadik
ízben került megrendezésre. Ebben
a tanévben a foci és a kézilabda
mellett körzeti szintre emelték a
Természetvédelmi vetélkedôt is. Az
5 hazai csapat mellett felállt a rajt-
vonalhoz: Kisléta; Kálmánháza; Biri;
Pócspetri és Bököny csapata is. A 9
állomáson változatos, és különbözô
nehézségi fokozatú feladatok várták
a gyerekeket. Az I. és III. helyen

hazai csapat végzett, míg a II. he-
lyezést a Királyfalvi Miklós Általá-
nos Iskola tanulói
Pócspetribôl szerez-
ték meg. A Kállay –
kupát kézilabda
sportágban a téglási
lányok vihették haza,
de a focista srácok itt-
hon tartották a serle-
get. A körzeti verse-
nyek mellett számos
szaktantárgyi ver-
senyt bonyolítottak le
a pedagógusok, a
napközisek pedig
sorversenyen bizo-
nyíthatták ügyessé-
güket. A kéthetes ren-

dezvénysorozatot ünnepélyes ered-
ményhirdetés zárta.

 Tanulóink számos megyei- és
országos versenyen is megmérették
tudásukat. A sok szép eredmény
közül csak a leg kiemelkedôbbeket
említjük meg:

o Egri Krisztina (5.a) az
– Országos Kozma László Infor-

matika versenyen a korosztályában
az I.;

–  Országos Dámaversenyen a II.;
és

– Országos Hétpróba versenyen a
VII. helyezést érte el.

o Az Országos Dámaversenyen
korosztályukban:

– Horváth Gergô (7. a) a VII.,
– Rácz Alex (5. a), a VII.
– Pisák Ádám (5. a)  a IX. míg
– Horváth Szabolcs (5. b) a XIII.

helyezést érte el.
o A Megyei Benczúr versenyen
– Kóth János (7. b) kémia tan-

tárgyból a II. , míg
– Páll Flóra (7. b) földrajz tan-

tárgyból a II. helyezést érte el.
o A „Barátunk a Vers” (Pócspetri)

és a Petôfi (Nyíregyháza) megyei
szavalóversenyeken

– Vámos Stella (6. b) az I. és a
III. helyezéseket érte el.

o Május közepén a Rezeda népdal-
kör Mándokon részt vett a Megyei

Rajtszóra várva – sorverseny a
napköziben

A Rezeda Népdalkör Mándokon
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Ifjúsági Népzenei Találkozón és „di-
cséretes” minôsítéssel továbbjutottak
az országos minôsítô versenyre.

Programok:
 Mint azt már megszokhatták ol-

vasóink, mindig hírt adunk arról,
hogy diákjaink mely részén jártak a
világnak. Most sincs ez másként,
hiszen újra van mirôl beszámolni,
ugyanis a Comenius II. program
keretében diákjaink egy hetet tölt-
hettek el Spanyolországban.

 Májusban a végzôsök osztály-
kiránduláson vettek részt az osztály-
fônökök irányításával. A 8.b osztály
1 napra Tokajba, míg a 8.a osztály 2
napra Mátrafüredre látogatott.

 Május 30-án a Gyermeknapot
az intézmény valamennyi diákja a
nyíregyházi Kalandparkban töltötte.
Az akadálypályák mellett lehetôség
volt íjászkodni is. Sokan a csónaká-
zó tóhoz is elmentek vízi biciklizni.
A gyerekek egy igen tartalmas na-
pot tölthettek el, amelynek költségét
90%-ban az iskola finanszírozta.

 Több évre visszatekintô hagyo-
mány már, hogy azokat a gyerekeket,
akik a tanév során eredményesen sze-
repeltek házi-; körzeti-; megyei- és
országos versenyeken, jutalomban
részesíti az iskola. Az idén, 22 tanu-
lóval a nyírbátori Sárkány fürdôben
töltöttünk el egy kellemes napot.

Ünnepségek:
 A Kállay Miklós Általános Is-

kola Június 11-én tartotta ballagási
ünnepségét. A 44 végzôs utoljára
hallgatta az iskola csengôjét, amint
a családtagok, rokonok által bené-
pesített udvaron végighaladtak. Az
ünnepség keretében II. alkalommal
került átadásra az intézmény által
alapított Kállay-díj, amelyet 8 éven
át végzett kiemelkedô tanulmányi,
kulturális munkájáért; közösségi te-
vékenységéért ebben a tanévben
Papp Olívia (8. a) és Belicza Klau-
dia (8. b) kapta meg.

 A számtalan kitûnô tanuló és
sportoló mellett itt kerültek díjazták
azok a tanulók is, akik egész éves
teljesítményük (tanulmányi ered-
mény és versenyeken való eredmé-
nyes szereplés) alapján az „Évfo-
lyam elsô tanulója” címet érdemel-
ték ki.

A 2010/2011-es tanév  „Évfo-
lyam elsô tanulói”:

o 2. évf.: Kékesi Klaudia 2.b
o 3. évf.: Somos Zsuzsanna3.a
o 4. évf.: Papp Zsófia 4.b
o 5. évf.: Egri Krisztina 5.a
o 6. évf.: Vámos Stella 6.b
o 7. évf.: Kóth János 7.b
o 8. évf.: Papp Olívia 8.a

o A tanév befejeztével a tantestület
egynapos kiránduláson vett részt a
szlovákiai Krasznahorkán és Betléren,
ahol a várat és az Andrássy kastélyt
néztük meg, mondhatni teljes pompá-
jában. Szívesen ajánljuk minden ki-
rándulást kedvelô családnak, garan-
táltan nagy élményben lesz részük!

Pappné Szegedi Angéla

Ballagók névsora

8.b
Osztályfônök: Lipcsey Attila

1 . Áncsák Klaudia
2 . Árva Bernadett
3 . Belicza Klaudia
4 . Bezdán Balázs
5 . Bota Csilla
6 . Bukta Gabriella
7 . Éles Kinga
8 . Gajdos Georgina
9 . Gyenes Ádám

10. Gyenes Dániel

8.a
Osztályfônök: Botáné Kozma Zsuzsanna

1 . Balogh Bianka
2 . Bartha Tímea
3 . Bákonyi János
4 . Csekk Patrik
5 . Csordás Kristóf
6 . Demku Gergô
7 . Demku Tamás
8 . Fodor Adrienn
9 . Graholy Flóra

10. Hamza Tamás
11. Horváth Zsolt
12. Jakab Szabolcs

13. Kerekes Fanni
14. Kiss Noémi
15. Lajos Richárd
16. Léka Attila
17. Papp János
18. Papp Olívia
19. Rézmûves Amanda
20. Simkó Fanni
21. Sitku Nikoletta
22. Tóth Patrik
23. Vágner Attila

11. Hamza Viktória
12. Ladik Balázs
13. Lipták Ildikó
14. Mertz Zsolt
15. Nistor Egon
16. Orosz Szilárd
17. Szabó Gábor
18. Szemán Krisztián
19. Talpas Eliza
20. Toldi Tamás
21. Udvari Richárd
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tisztább az ivóvíz az Észak-alföldön

Átadták 37 település felújított ivóvízhálózatát. Összesen 236,19 km
ivóvízvezetéket cseréltek ki, és mintegy 700 km ivóvízvezetéket tisztí-
tottak meg az Észak-alföldi Régió ivóvízminôség-javító Program I.
ütemének eredményeként.

Az Észak-alföldi Régió ivóvízminôség-javító Program I ütem „tele-
pülési vízellátó hálózatok rekonstrukciója” projektrészének átadását
2011. május 31-én tartották Kisújszálláson. A 2007 szeptemberében
elkezdôdött kivitelezés a tervezettnél késôbb zárult, ugyanis a Társulás
által megkötött vállalkozói szerzôdések megtakarításai és az áfa vissza-
igényléssel adódott többletforrás nyomán az eredetileg tervezett háló-
zatrekonstrukció tartalma kibôvülhetett. Így a projekt indításakor ter-
vezett 117,6 km vízvezeték mellett további 82,27 km (2. szakasz),
valamint 36,28 km (3. szakasz) felújítása valósulhatott meg.
A vezetékek cseréje mellett 1230 db közkutat és tûzcsapot, 1128 db
aknát, és mosatási helyet létesítettek; 13433 db lakossági bekötést
alakítottak ki és mintegy 700 km ivóvízvezeték korszerû tisztítását
végezték el.
„A program célja az, hogy egy olyan, az Európai Unió elôírásainak
megfelelô ivóvíz-ellátási rendszer mûködjön a településeken, amely
biztonságosan és kényelmesen üzemeltethetô, a lakosság számára tisz-
tább és egészségesebb ivóvizet szolgáltat.” – tájékoztatott Oláh Mik-
lós a Társulási Tanács elnöke. „A 93,68%-ban EU-s és állami támoga-
tásból finanszírozott beruházás másik projektrészében 25 db vízmû-
vet újítjuk fel, amelyeket várhatóan az év végéig át is adunk” – tette
hozzá.
A projekt teljes költségvetése 30 700 514,40 euró, amelynek zárásával,
2011 végére az Észak-alföldi régió 38 + 3 ellátott településén az európai
uniós normáknak megfelelô lesz a szolgáltatott ivóvíz minôsége.

2011. június 22-én letették az állampolgársági esküt
azok az elsô határon túl élô kérelmezôk, akik
Kállósemjénben nyújtották be az egyszerûsített hono-
sítás iránti kérelmüket.

Júniusig folyamatosan érkeztek az állampolgársági
kérelmek a Polgármesteri Hivatalba. Az igénylôk mind-
egyike is itt szeretné letenni a hivatalos esküt. Most 2
határon túli idôs és fiatal család érkezett, hogy hivata-
los formában is magyarok lehessenek. Velük együtt tette
le állampolgársági esküjét, a szintén határon túlról ér-
kezô, de immárom több éve itt élô, Kállósemjénben le-
telepedett Nagy Gergô is.

Fodor Sándorné
anyakönyvvezetô

Állampolgársági eskü

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata is csatla-
kozott az idén május 21-én megtartott országos sze-
métszedô akcióhoz, mely TE szedd néven vált ismert-
té. Az illegálisan elhelyezett kommunális hulladék gyûj-
tésére szervezett akcióban a helyi lakosság példás össze-
fogásról tett tanúbizonyságot. A szombati napot meg-
elôzôen a helyben mûködô Polgárôr Egyesület önkén-
tesei felmérték a település illegálisan elhelyezett kom-
munális hulladékkal erôsen szennyezett területeit, így
a TE szedd akció reggelén már célirányosan az érintett
ingatlanok felé vették az irányt az önkéntes csoportok.
Az önkéntesekhez csatlakozott országgyûlési képvise-
lônk, Dr. Budai Gyula és csapata. A jelenlévôk elsôsor-
ban a Kastélyparkot, az iskola és piactér környékét, a
Péterhalom felé vezetô útszegélyt és homokbányát tisz-
tították meg a szétdobált, illetve szándékosan kihelye-
zett szeméttôl. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12
fôvel vállalta, hogy saját lakókörnyezetükben gyûjte-
nek szemetet. Az összegyûjtött hulladékkal teli zsáko-

Te szedd-Kállósemjénben is!
kat a településünkön kommunális hulladékszállítást vég-
zô Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ingyene-
sen szállítja és helyezi el a megfelelô hulladéklerakó
helyre.
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„Ne csak klikkelj, olvass is!”
Nyári olvasópályázat a Kállósemjéni Könyvtárban

Legfontosabb küldetésünk azon-
ban változatlanul az olvasás népsze-
rûsítése és az olvasóvá nevelés. Tu-
lajdonképpen ez a célja minden ilyen
jellegû rendezvényünknek. Legfon-
tosabb célcsoportunk az óvodás-
és kisiskolás korosztály.

2000 óta országos ren-
dezvények szolgálják az
olvasás népszerûsítését.
Könyvtárunk azóta min-
den évben csatlakozik a
programokhoz. Vetélke-
dôket,, olvasási verse-
nyeket, kézmûves fog-
lalkozásokat tartunk,
hogy minél több olvasót
becsábítsunk a könyvtárba.

Ezen a nyáron már harmadszor
hirdetjük meg nyári olvasópályáza-
tunkat a kállósemjéni iskolásoknak.

Az utóbbi években megváltozott a könyvtárak szerepe. A könyvek köl-
csönzése mellett gyors, naprakész információkkal és sok más egyéb szol-
gáltatással segítik  az olvasókat eligazodni felgyorsult világunkban. A
mi könyvtárunk  is igyekszik mindezeknek megfelelni .

Az elmúlt évben csaknem 50 pá-
lyázónk volt, alig gyôztük a feladat-
lapok készítését.

Plakátokkal, szórólapokkal és ez-
úton szeretnénk felhívni a gyerekek

és nem utolsósorban a kisis-
kolások szüleinek figyel-

mét arra, hogy júliustól
indul újabb olvasópályá-

zatunk  a következô szlo-
gennel:

„Ne csak klikkelj, olvass
is !

Az olvasnivalóért és a
hozzá tartozó feladatlapo-

kért július elejétôl lehet
jelentkezni a könyvtáros-

oknál, ahol a feltételekrôl részletes
tájékoztatást kapnak a pályázók.

A feladatlapokat az elôzôekhez
hasonlóan szeptember 30-ig lehet

beadni, az értékelés és eredményhir-
detés évfolyamonként az ôszi
könyvtári napok keretében október-
ben lesz a könyvtárban. A résztve-
vôket az idén is megjutalmazzuk.

Kérjük a szülôket, nagyszülôket,
nagyobb testvéreket, hogy nyáron
kísérjék el a kicsiket olvasnivalóért
a könyvtárba! Ne felejtsük el, hogy
az olvasóvá nevelés közös felelôs-
ség: könyvtárosé, tanítóé és szülôé.

Szeretnénk községünk lakóinak
figyelmébe ajánlani Kállósemjén
megújult honlapját, ahol könyvtá-
runk oldalán is sok érdekes informá-
ciót találnak, többek között ezt a fel-
hívást is.

 A galériát folyamatosan töltjük
fel azokkal a képekkel, amelyeket
rendezvényeinken készítettünk. Tíz
évre visszamenôen összegyûjtöttük
a fotókat. Érdemes böngészni, mert
sokan találhatnak magukról régi fel-
vételeket.

A honlap címe:
www.kallosemjen.hu

www.kallosemjen.hu
Folyamatosan friss helyi hí-

rekrôl tájékozódhatnak telepü-
lésünk megújult honlapján

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzata hi-
vatalos honlapján folyamatos
frissített, aktuális közérdekû in-
formációkról, helyi hírekrôl tá-
jékozódhatnak.

A honlapon nyomon követhe-
tôek a helyi rendezvények, a
nyertes pályázatok, a hivatali
ügyintézéssel kapcsolatos leg-
frissebb információk, továbbá
érdemes szétnézni a folyamato-
san bôvülô képgalériában, mert
jó eséllyel láthatjuk viszont gyer-
mekeinket, unokáinkat, netán
önmagunkat 1-1 felvételen.

Egyúttal kérjük a Tisztelt la-
kosokat, hogy amennyiben köz-
érdekû információval, hírrel tud-
nak szolgálni, tegyék azt meg a
kronika@kallosemjen.hu címen!

Felhívom minden kállósemjéni ingatlantulajdonos, bérlô, használó figyel-
mét arra, hogy minden ingatlantulajdonos, bérlô, használó köteles gondos-
kodni a parlagfû és más allergiát okozó gyomnövény irtásáról az ingatla-
nának a területén és az azzal határos közterületen!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrôl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. §-a szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályoz-
ni és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamato-
san fenntartani. Kötelezô továbbá, minden egyéb gyomnövény irtása,
amely az emberi egészséget bármilyen módon veszélyezteti.

Az ingatlan gyommentesítésének elmaradása esetén növényvédelmi bír-
ság szabható ki, 15 000–5 000 000 Ft közötti összegben.

Belterületen az önkormányzat jegyzôje jogosult az ingatlanokon hely-
színi szemlét tartani, és a parlagfû észlelése esetén azonnali hatállyal köz-
érdekû védekezést elrendelni az ingatlantulajdonos terhére. Ezt követôen a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki a növényvédelmi bírságot.

Kérem az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy az ápolt, egész-
séges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el saját terüle-
tükön, valamint az azzal határos közterületen a gyommentesítést, és gon-
doskodjanak ezen gyommentes állapot folyamatos fenntartásáról.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Felhívás gyommentesítésre!
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Sónyák Ildikó aranyérmes cukrásztanuló lett!

A 18 éves „cukrásztanonc” mo-
solyogva, boldogan mesélt a ver-
senyrôl, pedig már biztosan unalma-
sak voltak számára a feltett kérdé-
sek, mivel mint megtudtam, számos
megyei és országos média megke-
reste, hogy riportot készítsen vele.

– Milyen süteményt kellett a ver-
senyen elkészíteni?

– Az emlékversenyen szabad volt
a témaválasztás, annyi volt csupán
a kikötés, hogy egy alkalmi dísztor-
tát és 2 tányérdesszertet kellett elké-
szítenie az indulóknak. Mivel éppen
pünkösd hétvégére esett a megmé-
rettetés, pünkösdi témát választot-
tam.

– Mi volt a legnehezebb része a
versenymûnek?

– Nem volt nehéz, inkább aprólé-
kos munka. Talán a torta díszei azok,
amelyeket komolyabb kihívás elké-
szíteni.

– Ki indulhatott a versenyen? Bár-
ki?

(Nevet.) – Nem. Csak olyan tanu-
lók, akiket a mesterük elég ügyes-
nek és tehetségesnek tartott ahhoz,
hogy a versenyen részt vehessenek.

Nagy nap volt a településünkön élô Sónyák Ildikó számára 2011. június
11.-e. Az Alkotmány utcában lakó lány a Debrecenben rendezett 9. Gál
Sándor Emlékversenyen – melyen az egész országból indulhattak fel-
szolgáló, cukrász és szakács tanulók –, cukrász kategóriában összmun-
kája alapján aranyérmet nyert az általa elkészített cukrásztermékkel. Pon-
tozás alapján a szintén elôkelô 2. helyet szerezte meg. A versenyen a
szakma olimpiai bajnokai zsûriztek, ez is mutatja a megmérettetés ko-
molyságát.

Én a Sipkay Barna Szakiskola tanu-
lójaként 1 év szakmai tanulmány
után kaptam lehetôséget a részvétel-
re. Januárban már megmérettettem
magam, akkor elsô nekifutásra
ezüstérmes lettem. Most azonban
sikerült nyernem! Itt szeretnék kö-

szönetet mondani mindazok-
nak, akik hozzájárultak az
elért eredményhez: Kollonay
István cukrászmesternek; a
jelenleg gyakorlati helyemül
szolgáló Csekô Kávéház dol-
gozóinak és Vámosné Oláh
Krisztina unokanôvéremnek
az elkészített virágdekoráci-
óért.

– Aki ennyi süteményt ké-
szít el és lát nap mint nap,
szeret még édességet enni?

– Igen, nagyon. Mindig azt
szoktam mondani, hogy csak az
menjen cukrásznak, aki szereti az
édességet. Ez a legalapvetôbb felté-
tel!

– Van kedvenc süteményed, netán
specialitásod?

– Igen. A kedvencem a krémes, a
specialitásom, pedig a „csíkos süti”.
Ne kérdezd, hogyan készül! Titkos
a recept! (Mosolyog.)

– Van valamilyen hobbid, persze
a cukrászaton kívül?

– Szeretek sportolni. Korábban
versenyszerûen tollaslabdáztam és
országos eredményeket is sikerült el-
érnem. Mostanában inkább a kosár-
labda érdekel.

– Mik a terveid a jövôre nézve?
– Ezen még nem gondolkodtam

el. Elôbb érettségizni szeretnék, az-
tán majd meglátom.

Ezúton is szeretettel gratulálunk

A felvételen még utolsó óráit
élte a Takarékszövetkezet szom-
szédságában álló fa, melynek ki-
vágása azért vált szükségessé,
mert a közelmúltban gyakran elô-
forduló szélsôséges viharok során
jelentôs károkat okozott a környe-
zô épületekben, és a járókelôket
is veszélyeztette. A kitermelés so-
rán bebizonyosodott, hogy az év-
tizedeken át hûs árnyékot bizto-
sító akác törzse belülrôl teljesen
elkorhadt, így ez okozta, hogy le-
töredeztek az ágai.

Ildikónak az elért eredményhez, to-
vábbi tanulmányaihoz pedig sok si-
kert és kitartást kívánunk!

Pappné Dzsunyák Beatrix
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Nyár a Ficánkában

Tíz évvel ezelôtt kapott az óvodánk
nevet. Az addig Napköziotthonos Óvo-
da nevet felváltotta a Ficánka Óvoda
megnevezés.

2001-ben érlelôdött meg bennünk a
gondolat, hogy gyerek-közelibb lenne az
óvodánk, ha nevet adnánk intézmé-
nyünknek. A szülôk véleményét, ötlete-
it kikérve választottuk a sok ajánlat kö-
zül a szerintünk legmegfelelôbb nevet,
és ezzel együtt az emblé-
mánkat is. A Kis hableány
címû rajzfilmben szerepel
Ficánka, a kis  halacska.
Mozgékony, ügyes, fürge,
„ficánkolós” . A gyerekek
is éppen olyanok, mint ez
a halacska. Így lett óvo-
dánk Ficánka Óvoda.

A gyerekek életkori sa-
játosságaiból adódik a
mozgásigényük, melyet
igyekszünk naponta kielé-
gíteni. Örültünk, hogy a
szülôk javaslatai között ez
a név is szerepelt. Ez azt
tükrözi, hogy a szülôk is ráéreztek, mi-
lyen név áll hozzánk legközelebb.

Idôközben beszereztünk a gyerekek-
nek „ficánkás” pólókat is. A visszajel-
zésekbôl azt a következtetést vontuk le,
találó és érdekes az óvodánk neve és
emblémája.

A névadó 10 éves évfordulója alkal-
mából úgy gondoltuk méltóan meg kell
ünnepelnünk ezt az alkalmat. A gyerek-
napot gyerekhétté hosszabbítottuk meg,
így egész héten programok várták a
csöppségeket az oviban.

Hétfôn az SZMK  „Ovi – cukit „ szer-
vezett. A szülôk által sütött süteménye-
ket árulták az óvoda udvarán. A sütiért
kapott pénzt aztán édes dologra fordí-
tották. Köszönet minden szülônek aki a
süteménnyel hozzájárult az ovi – cuki
sikerességéhez. Köszönet azoknak a szü-
lôknek is, akik vásároltak a sütemények-
bôl. A napot színesebbé tette a Rendôr-
ség bemutatója is. Hallhattak a gyere-
kek egy bemutatóval egybekötött elô-
adást, majd minden vállalkozó gyerek

Mozgalmasan zárult a tanév az óvodában.
A már hagyománnyá vált programok az elmúlt
tanévben sem maradhattak el. Volt „Föld napi
vetélkedô”, emlékezetes és megható anyák

napi ünnepség minden csoportban.

beülhetett a rendôrautóba és mehettek
egy kört a szirénázó jármûvel.

Kedden négy csoport a nyíregyházi
Vadas parkba kirándult. Már az emele-
tes busszal történô utazás is óriási élmény
volt számukra. A parkban látott élmé-
nyek pedig feledhetetlenek a gyerekek
számára. Szerencsésen lezajlott a „kirán-
dulós”  nap, minden rendben volt, a
gyerekek is ügyesen viselkedtek.

Szerdán egy csoport Tokajban hajó-
kiránduláson volt, ôk is rengeteg él-
ménnyel tértek haza .

Csütörtökön meglepetés program vár-
ta a gyerekeket. Egy szülôi felajánlás-
nak köszönhetôen póniló érkezett az
oviba, aminek a hátára minden gyerek
felülhetett.

Péntek volt a hét csúcspontja. Az ug-
ráló vár már reggeltôl itt volt az óvodá-
ban így a gyerekek kedvükre kiugrál-
hatták magukat.  9 órától egy zenés elô-
adás várt a gyerekekre. Budapestrôl ér-
kezett a „Zsuzsi és Orsi” együttes, amely
egy nagyon hangulatos, vidám zenés elô-
adást adott elô a gyerekeknek.

Mivel szerettük volna valamilyen
módon emlékezetessé tenni a névadó
évfordulóját, ezért szerveztünk egy „tor-
nabemutatót” vidám mozgással, vidám
zenére. Hogy még mutatósabb és vidá-
mabb legyen a program, minden cso-
port a saját csoportnevének megfelelô
jelmezben vonult fel az udvaron.

A Póni csoport lovacskáknak öltözött,

a Csiga - biga csoport minden gyereké-
nek csigaház volt a hátán. A Pillangó
csoport pillangó fejdísszel és lufival a
kezükben tornázott. A Süni csoport min-
den gyerekének  erre az alkalomra süni
fejdíszt varrtak az óvónénik.   A Nyuszi
csoport pedig természetesen nyuszi jel-
mezben tornázott.

Az óvoda minden gyereke egyszerre
mozgott, tornázott, szól a zene, nagy
volt a vidámság. A zenét meghallotta egy
kedves kállósemjéni lakos, és gyerek nap
alkalmából felajánlott minden gyerek
számára egy jégkrémet. A torna után
meg is érkezett, melyet a gyereke bol-
dogan fogyasztottak el.

Itt szeretném megköszönni a kedves
felajánlást!

Az ebédet természetesen
kint az udvaron közösen
fogyasztották el a gyere-
kek. A szülôk segítettek ki-
hordani asztalokat, széke-
ket, segítettek az asztalok
megterítésében.

Ebéd után jött a követ-
kezô meglepetés. Egy óri-
ási torta tûzijátékkal,
Ficánkával, üdítôvel. A
tortát a szülôk az ovi-cuki
bevételébôl vásárolták
meg.

A kicsiknek alvással, a
nagyobbaknak pedig játékkal folytató-
dott a nap. Reméljük, minden gyerek-
nek emlékezetes lesz a gyereknap.

Az óvodában az élet a nyári szünet-
ben sem áll meg, rengeteg tennivaló vár
a dolgozókra és az Önkormányzat mun-
katársaira egyaránt. Csökkentett lét-
számmal, de egész nyáron nyitva tart az
óvoda (kivéve a fôzési szünetet).

Nyári munkarendünk szerint, a gye-
reklétszámtól függôen egy, illetve két
csoport mûködik. Dolgozóink nyári sza-
badságának ütemezésében nagy segítsé-
get nyújt az Önkormányzat által az óvo-
da számára a közmunka program kere-
tében biztosított 2 fô gyerekfelügyelô.

Szeptemberben a megszokott módon
5 csoport indul. Szeretnénk a régi és az
új gyerekeket tiszta, esztétikus környe-
zetben fogadni. Éppen ezért a lehetôsé-
gekhez mérten felújítási munkálatokat
végzünk. Köszönet érte az Önkormány-
zatnak.

 Papp Györgyné
óvodavezetô
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Természeti értékek Kállósemjénben

E téma kapcsán általában a védett
fajok jutnak eszünkbe forintosított
eszmei értékükkel, ami elpusztításuk
esetén büntetésként behajtható. Ezek
az érzékeny, és ezért ritka fajok azon-
ban csak környezetükkel együtt ma-
radhatnak meg.  Védeni csak a kör-
nyezetükkel együtt lehet ôket. Ez je-
lenti az élettelen tényezôket (megfe-
lelô talajvízszint, tápanyag összeté-
tel és mennyiség, páratartalom stb.)
és az élôket a társulás fajgazdag
összetételét egyaránt. Például ha rét-
jeink ékességét a pompás kosbort vé-
deni szeretnénk, akkor itt nem sza-
bad lecsapolni,  felülvetni nagyobb
hozamú fûfajokkal, mûtrágyázni, per-
metezni, hulladékot elhelyezni és er-
dôtelepítést végezni.

Természeti érték lehet élôlény, természetes életközösség, természet kö-
zeli terület, valamint természetes táj. Községünk környezetében mind-
egyikre van példa.

Határunkban több értékes hely is
található. Ezek közül ismertebb a
Nagymohos és a Nyárias. A Honcso-
kos Natura 2000 terület (az EU öko-
lógiai hálózatának része). Védett élet-
közösségeik és védett fajaik miatt
meg kell ôriznünk természet közeli
állapotú élôhelyeinket is. Figyelem-
re méltó a Honcsokostól északra el-
helyezkedô Csonkás, a község déli
oldalán a Füveskert, nyugati végén a
Kereszt-tó, a Nemeserdô közeli rétek
és a Nyáriastól nyugatra található
Kovács-sziget. Ezen kívül minden
eddig nem bolygatott életközösséget
is érdemes megôrizni. A biológia sok-
féleség csak így biztosítható.

Természeti értékeinket kultúrkör-
nyezetükbôl sok kedvezôtlen hatás éri.

A térképre nézve a megmûvelt terüle-
tek tengerében apró, könnyen sebez-
hetô szigetek ezek. Szántók, amerikai
származású, hazai növényfajainkat
pusztító akác és nemesnyár ültetvé-
nyek veszélyeztetik ôket. Mivel rend-
szerint alacsonyan helyezkednek el,
a vegyszerek bemosódása szinte el-
kerülhetetlen. Van néhány megrögzött
rossz szokás is, ami károsítja ôket.
Nem tudni miért, de kedvelt hulladék-
lerakó helyek. A tavasz elsô hírnöke
rendszerint nem virágnyílás, hanem az
égô nádasok. Ilyenkor sok hasznos,
ritka rovarfaj pusztul el és több ma-
dárfaj marad fészkelôhely nélkül.
Amennyiben az égetés több éven ke-
resztül megismétlôdik növényvilág is
fajszegény lesz. A horgászoknak is
van természetkárosító szenvedélye. Ha
már engedély nélkül vannak ott, leg-
alább ne szemeteljenek!  Ne ártsunk,
ha segíteni nem tudunk!  Segíteni is
tudunk, ha akarunk!

 dr. Vas Mihály

Törpicur Gyerekházban aktív kö-
zösségi élet folyik minden hétköz-
nap. Változatos programjainkat a
szül?kkel közösen tervezzük és va-
lósítjuk meg. Az édesanyákkal lek-
várt fôzünk, süteményeket készí-
tünk, vagy épp fôzelékekkel ked-
veskedünk a picuroknak.

Az udvarunkon kialakított vete-
ményeskert igencsak bô termô volt
ebben az évben. Hiszen szedtünk
szamócát, hagymát, borsót, répát,
amelyeket a tízórai alkalmával fo-
gyasztottunk el. Gyerekekkel közö-
sen gondozzuk, ápoljuk a növénye-

Törpicur Gyerekház Hírei
ket. Nemrég paprika és paradicsom
palántákat ültettünk.

Hétköznapjainkat színesítik a kö-
zös kirándulások. Gyereknap alkal-
mából – nagy örömünkre – szép
számmal látogattunk el a Kis Táltos
Lovas Udvarra, ahol a gyerekek ál-
latokat simogattak, lovacskáztak,

kocsikáztak. Majd a napot egy
kiadós finom ebéddel zártuk.

Biztos Kezdet Gyerekházak
között szorosabb kapcsolat ki-
alakítására törekedve családja-
inkkal ellátogattunk a
nyírmadai Mocorgó Gyerek-
házba. A gyerekház megtekin-
tése után a Nyírmadán találha-
tó Jóléti tónál kialakított játszó-
téren tölthettünk el néhány órát,
amelyet a kicsik maximálisan
kihasználtak.

Programjaink a családok számára
ingyenesek.

Biztatunk minden kisgyermeket
nevel? családot, hogy látogassanak
el gyerekházunkba!  Találkozzunk
a Törpicur Gyerekházban!!

Együtt játszani jó!!

Községünkben a  Kossuth Lajos
u. 13. elôtti villany-oszlopra fiatal
gólyapár épít fészket. A kedvezôt-
len körülmények ellenére eddig si-
kerrel oldották meg a felmerülô
problémákat. Átéltek egy erôs vihart
és sikerrel hárítják el más gólyák tá-
madásait. Elköltözésük után tava-
szig reméljük, hogy gólyakosár ke-
rül a fészek alá.

dr. Vas Mihály

Gólyahír
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Az „Arany Alkony Nyugdíjas Klub”
a tarpai Népzenei fesztiválon

A klubon belül 2006 óta
mûködik az asszonykórus,
mely 16 tagú. Kezdetben
saját szórakoztatásukra nó-
tázgattak, ma már rendsze-
resen fellépnek a község
rendezvényein, sôt a szom-
szédos településeken is,
nagy sikerrel szerepelnek.
A csoport szakmai vezeté-
sét Kocsis Jánosné kérésé-
re Lipcsei Imre Andrásné
vállalta, aki heti rendszeres-
séggel találkozik az idô-
közben „népdalkörré” avanzsált
csoporttal. Mindenképpen említésre
méltó az a kitartás, lelkesedés, ahogy
ezek az asszonyok a munkához áll-
tak, ugyan is nem kis terveket szôt-
tek: meg akarták méretni magukat a
tarpai Népzenei Fesztiválon. Mint
mindent, ezt is nagyon komolyan

Az Arany Alkony Nyugdíjas Klubot már nem kell bemutatni a
kállósemjéni embereknek, hiszen nem múlhat el községi rendezvény nél-
külük. Jelen vannak a Falunapon, egyházi ünnepségeken, húsvéti nép-
szokásokat elevenítenek fel a gyerekeknek a Községi Könyvtárban, de
a nevükhöz fûzôdik a „Szépkorúak találkozója” és az Anna bál meg-
szervezése is. Aktivitásuk, energiájuk végeláthatatlan, mindig, minde-
nütt ott vannak, és folyton készülnek valamire.

vették, így senkinek sem okozott
gondot, hogy hosszú heteken keresz-
tül a hétfô estéit mindig a próbákkal
töltse, sôt verseny elôtt már minden
nap találkoztak egy-egy órácskára.
Tudták jól, hogy a szakmai zsûri elôtt
fontos a megjelenés is, így Kocsis
Jánosné az asszonyok részére nép-

mûvész által tervezett ruhát készítte-
tett. Itt szeretnék megragadni az al-
kalmat és megköszönni Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzatának azt
az anyagi támogatást, amely nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
a kórustagok fellépô ruhája elkészül-
hessen. A látvány szemet gyönyör-
ködtetô volt, de ami még ezen is túl-
tett, az a tiszta hangzás, amely a zsû-
rit teljesen lenyûgözte. A népdalkör
elôadásában egy nyírségi és egy dél-
alföldi népdalcsokrot hallhatott a
nagyérdemû, és a neves személyek-
bôl álló zsûri ARANY minôsítéssel
értékelte a produkciót. A Vass Lajos
Kárpát-medencei népzenei verse-
nyen ezüst minôsítést kaptak.

Boldog vagyok, hogy részese le-
hettem annak az izgatott várakozás-
nak, amely eltöltötte ezeket az asszo-
nyokat, míg a zsûri szakmai értéke-
lésére vártak a népdalkör vezetôk.
Most, miután megerôsítést nyertek
abban, hogy jó úton haladnak, még
nagyobb lelkesedéssel készülnek
majd az Országos Minôsítô Verseny-
re. Tudják jól: „A név kötelez”- így
ott is hasonló szép sikert, és aranyos
minôsítést szeretnének elérni.

Pappné Szegedi Angéla

Fellépés elôtt

Településünk szépkorúját köszöntöttük!

A 90.születésnapját ünneplô Marika nénit ajándékcsomaggal
köszöntötte  Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzô és Fodor
Sándorné anyakönyvvezetô is.

Marika néni visszaemlékezésében mesélt életérôl, családjáról
és férjérôl, akivel 65 évig élt boldog házasságban. 2 gyermeke, 5
unokája és 7 dédunokája van. Átélte a második világháborút,
melynek helyi történéseirôl személyes tapasztalat alapján már ke-
vesek mesélhetnek.

Életében mindig meghatározó volt a munka. A gyermekek fel-
nevelése mellett a háztartás vezetése, a föld- és kertmûvelés és a
házi állatok gondozása voltak a fôbb teendôi. 90 évesen sem tét-
lenkedik, részt vesz a házkörüli munkákban.

Belicza László polgármester Kereskényi Gáborné született Rózsás Má-
ria részére július 7-én 90. születésnapja alkalmából az idôsek iránti tisz-
telet és hála jeléül adta át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot vi-
rágcsokor kíséretében, és kívánt jó egészséget, további békés, boldog
éveket.

További nyugodt, boldog éveket
és jó egészséget kívánunk Neki és
valamennyi szép kort elérô lako-
sunknak!

Fodor Sándorné
anyakönyvvezetô
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A kézilabdacsapat hírei

Sajnos a rájátszáshoz érve kulcs-
fontosságú játékosok sérüléseivel
küszködtünk, ami megpecsételte a
csapat sorsát. Bizonyos mérkôzése-
ken a koncentráció hiánya is mutat-
kozott. Kevésnek bizonyult a nagy
bravúrral otthonában legyôzött Deb-
receni mérkôzés (akik az NBI/B-ben
folytatják).

A megyei rivális Mátészalkát is
sikerült otthonukban megverni ,de
sajnos itt is kevés volt az 1 gólos
különbség, ugyanúgy ahogy a
Hajduböszörmény ellen is. Mind-
ezek következményeként, lemarad-
tunk és csak az  5. helyet sikerült
elérni. Ennek ellenére azt mondom,
hogy ilyen kemény ellenfelek között
ez is szép teljesítmény, hiszen a Deb-
recen és a Nyíradony is felkerült NBI/
B-be. A lányok kemény munkát vé-
geznek, minden elismerésünk az
övék. Iskola, munka, egyetem mel-
lett csinálják a dolgukat,olyan szin-
ten, ami tiszteletet érdemel. A baj-
nokság végén tartottunk egy meg-
beszélést, melyen nyilatkoztak a já-
tékosok, hogy kinek milyen terve
van a jövôre nézve. A lányok ma-
radni szeretnének továbbra is, jól
összekovácsolódott csapattá fejlôd-
tünk már ki. Évek óta együtt játsza-
nak, nemcsak csapattársak, hanem
barátok is. Az Ifis játékosok számát
növelni kell, amiben reméljük segít-
ségünkre lesznek a tehetséges gye-
rekek szülei is, és engedni fogják
hozzánk játszani ôket. Hiszen így
igazi Kállósemjéni a csapat, ha mi-
nél több utánpótlás a falunkból, az
iskolánkból kerül be. A gyerekek fel-
ügyelet alatt vannak az edzéseken
és a mérkôzéseken is. A mostani Ifis
csapatból már egyre több játékosra

Kézilabdacsapatunk a  bajnokságot az 5.helyen fejezte be. Sajnos nem
sikerült a dobogóra állnunk,amit több tényezô is befolyásolt. Igen nehéz
volt a  verseny,hiszen ebben a  szezonban olyan csapatokkal kellett  mér-
kôzést játszanunk,mint a Debrecen és a Nyíradony akik több kitûnô NBI-
es,illetve NBI/B-s játékossal rendelkeznek. Az alapszakaszt jól
kezdtük,hiszen 18 mérkôzésbôl  11-et megnyertünk,bár itt is voltak
bosszantó vereségek,amelyek visszaütöttek a rájátszás szakaszában.

számítunk a nagy csapatban és már
az edzô be is  állítja ôket tétmérkô-
zéseken is. A rendszeres edzés és a
kitartó munka meghozta az ered-
ményt. Ök: Bukta Rena, Herczku
Fruzsi, Járosi Viki, Jurecska Kitti,
Páll Evelin. Az edzô személye nem
változott. Marad Németh Tibor. Ô
irányítja továbbra is a lányokat. A
megbeszélésen jeleztük neki, hogy
a jövôben mik az elvárások, az
edzésmunkával kapcsolatban. Au-
gusztus elsô hetében meg kell kez-
deni a felkészülést, melyet egy bent-
lakásos edzôtáborral kezdünk. Szep-
tember második hetében már meg-
kezdôdik a bajnokság, a pontos idô-
pontokról értesítjük a lakosságot. A
munkánk zárásaként junius 25-én
szerveztünk a kastélykertben egy jó
hangulatú bográcsolást, melyre a ta-
gokon kívül meghívtuk a minket
segítô személyeket is.

Köszönetet  mondunk a segítô-
inknek:

Önkormányzatunk, élén a pol-
gármeter úrral Belicza Lászlóval,
jegyzônônkkel Pisákné Páll Iloná-
val, és a tisztelt képviselô testületi
tagokkal, mindannyian a  csapat
môgé álltak, és támogatták azt. A
vezetôség megköszöni a segítségü-
ket.

Papp János Iskola Igazgató;
Pappné Dr. Vass Anikó; Szabolcs
Takarék Szövetkezet; Juhász Zoltán
Nagykálló Polgármestere; Borsi
Miska bácsi Nagykálló; Herczku
János Húsbolt tulajdonosa; Herczku
Sándor; Nyesténé Udvari Marika  és
Pappné Szegedi Angéla jegyzô-
könyvvezetôk

A felnôtt csapat tagjai: Frank
Petra, Gaál Linda, Kosztonyák Ani-
ta, Kordyuk Elena, Marczi Katalin,

Péter Erika,Tar Hedvig,,
Ifisek a felnôtt csapatban: Bukta

Renáta, Herczku Fruzsina, Járosi
Viktória, Jurecska Kitti, Páll Evelin.

Ifi csapat: Áncsák Nikolett, Ba-
goly Fanni, Bukta Renáta, Herczku
Fruzsina, Járosi Viktória, Jurecska
Kitti, Kerekes Fanni, Kópis Gabri-
ella, Magyar Roxána, Páll Evelin,
Sitku Nikolett, Popovics Dalma
(Nyírbátor).

Edzô: Németh Tibor
Herczku Sándorné
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E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötöttek
Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

A Nemzeti Erôforrás Miniszter ál-
tal adományozható PRO SANITATE
díjban részesült a Semmelweis nap
alkalmából Heteyné Pálfalvi Mária
védônô, melyet július 4-én vett át
Réthelyi Miklós miniszter Úrtól.

Heteyné Pálfalvi Má-
ria 1971. augusztus 1-én
állt munkába Kálló-
semjén településen mint
védônô. Ez az egyetlen
munkahelye, itt töltött el
40 évet, szolgálta tele-
pülésünk lakosságát.
Munkáját  nagy felké-
szültséggel,  lelkiisme-
retesen, tudásának leg-
javát adva látta el. A
gondozottai számára
mindig elérhetô, bármilyen szakmai,
vagy egyéb jellegû kérésekkel for-
dulhattak hozzá bizalommal.

Tudását, szakmai ismereteit igye-
kezett átadni a szakmát elsajátítani

Kitüntetés a védônônek
kívánó hallgatók számára is, számos
védônô töltött nála szakmai gyakor-
latot. Több kolléganôje kezdte mel-
lette védônôi  pályafutását, akiket
igyekezett a szakma rejtélyeibe be-
vezetni.

Kitüntetéséhez ezúton is szeretet-
tel gratulálunk, további munkájához
sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Belicza László
polgármester

Stekler Józsefné
(Pisák Veronika)

Varga Gyuláné
(Farkas Margit)

Novák Attila
Hadházi János
Demendi Sándorné

(Vinkler Ilona)
Lemák Józsefné

(Diószegi Ilona)
Csákányos Sándorné

(Páll Mária)
Bukta János
Haraszti Péter

Terdik István
Molnár Elekné

(Kóth Mária)
Tócsik Pálné

(Pallagi Etelka)
Orosz Miklós
Novák József
Marjánné Fodor Julianna
Csisztu Gyuláné

(Molnár Margit)
Sári Jánosné

(Petrovánszki Julianna)
Szabó Józsefné

(Domokos Ilona)

Bistei Hanna

Petromán Ildikó – Vig Norbert
Bíró Anita – Lakatos Csaba

Tulipán Zsuzsanna – Kranyik János
Magyar Renáta – Gacsályi László

Lakatos
Rikárdó

Sónyák Patrik

Szabó Gábor

Szántai Dóra

Kerekes Péter Simon
Csábi Zsombor

Kállay Jeannine
Joelle Dominique


