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Tisztelt kállósemjéni Lakosok!

Régen volt ilyen kemény, hideg telünk, mint amilyen az
elmúlt év végén és ez év elején köszöntött ránk.  A meteo-
rológusok már októbertõl kezdve hangoztatták, hogy „ku-
tya hideg” várható, és amennyire csak tudunk, készüljünk
fel a télre. Sajnos beigazolódott a jóslat. Ez természetesen
minden területen még nagyobb felelõsséget rótt Önkormány-
zatunkra. A Gondozási Központ munkatársaival folyamato-
san együttmûködve szem elõtt tartottuk a rászorulókat, s a
Képviselõ-testület közremûködésével igyekeztünk a szoci-
ális tûzifát is, a lehetõ leghamarabb eljuttatni a háztartá-
sokba. Kisebb sikerként könyvelhetjük el, hogy a kímélet-
len hideg ellenére senki nem vált annak áldozattá települé-
sünkön.

Szerencsére már magunk mögött tudhatjuk ezt az idõsza-
kot és érezzük a tavaszi napfény csalogató melegségét.
Reggelente jobb kedvvel ébredünk, s több energiánk van a
feladataink elvégzésére, amelybõl 2017. évben is akad bõ-
ven.  Önkormányzatunk elkötelezett híve annak, hogy
Kállósemjént, olyan nagyközséggé fejlessze, amely tele van
lehetõségekkel és élettel, ezért megragadunk minden olyan
kínálkozó alkalmat, amely segíti céljaink megvalósítását.

A 2017-es esztendõnek új tervekkel és újonnan beadott pá-
lyázatokkal indultunk neki, emellett természetesen folytatjuk
az elõzõ évben útjára indított projektek megvalósítását.

Az eltelt idõszakban pozitív változás állt be az Önkor-
mányzati fõzõkonyha felújítása, bõvítése és eszközbeszer-
zése címmel beadott pályázatunkkal kapcsolatban. Amíg
elsõ körben forráshiány miatt elutasításra került, addig egy
második körös döntésen sikeresen véve az akadályt 95 %-os
támogatásban részesült. A projekt magában foglalja a kony-
ha belsõ felújítását, épületgépészeti és villamossági szere-
lését valamint az étkezõ burkolatcseréjét és festését illetve
konyhai eszközök beszerzését. Jelenleg a szükséges közbe-
szerzések lebonyolításának elõkészületei zajlanak annak
érdekében, hogy a tényleges kivitelezési munkálatokat a
tanév zárását követõen azonnal meg tudjuk kezdeni.

Az Önkormányzati ASP rendszerhez történõ csatlakozá-
sunk megvalósítására elnyert 7 millió forintos projektünk
megvalósítása elkezdõdött. Az új önkormányzati ügyviteli
rendszer infrastrukturális feltételeink megteremtése érdeké-
ben beszerzésre kerültek a rendszer kiszolgálásához szük-
séges számítógépek, nyomtatók, kártyaolvasók. A rendszer
megfelelõ szakmaisággal történõ használatának érdekében
a polgármesteri hivatal munkatársai rendszeres továbbkép-
zéseken vesznek részt.

Új év, új tervek Ebben az évben valósul meg a szennyvíztisztító telep
bõvítése és korszerûsítése. A közbeszerzési eljáráson a nyer-
tes vállalkozóval megtörtént a szerzõdés aláírása, jelenleg
a tervezõk dolgoznak és folyamatban vannak az engedé-
lyeztetési eljárások. A terület elõkészítését az önkormány-
zat már elvégezte annak érdekében, hogy a munkálatok
minél elõbb elkezdõdjenek.

A fenti fejlesztéseken kívül jelentõs számú pályázat ke-
rült benyújtásra a különbözõ operatív programokra, amelyek-
ben a döntések a tavasz illetve a nyár folyamán várhatók.
Ilyenek pl.: az óvoda felújítása és bõvítés, kerékpárút és
járdaépítés, út felújítás, energetikai korszerûsítés, turiszti-
kai fejlesztés, megújuló energiaellátás. Szeretnénk a tavasz
folyamán parkosítani, fákat ültetni, folytatni tovább a köz-
területek rendezését. Remélhetõleg ezen fejlesztések pozi-
tív hatással lesznek a településünk lakóira.

Egyszóval tevékeny idõszak elõtt állunk. A munkás hét-
köznapok következnek, amelynek köszönhetõen újabb lát-
ványos fejlõdés színtere lehet Kállósemjén. Ezért is kérjük
elõre az Önök megértõ türelmét, ha majd a közeljövõben
egy-egy felújítás, javítás során esetleg kellemetlenségük
adódik, ne bosszankodjanak. Gondoljanak olyankor arra, ha
készen lesz, mennyivel szebb, jobb, praktikusabb, egyszó-
val élhetõbb lesz településünk.

Kállósemjén Nagyközség Képviselõ-testületének nevében
kívánok minden kállósemjéni Lakosnak jó egészséget, a
munkához erõ és kedvet, s hogy ebben az évben az elterve-
zett céljait mindenki meg tudja valósítani.

Belicza László
polgármester

Kállósemjén központja légi felvételrõl
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A Kállósemjénért Egyesület tagjai az idén második al-
kalommal készítik el a község húsvéti tojásfáját.

A tojásfa a húsvét elõtti hétvégén kerül felállításra, és
húsvét után kerül lebontásra. Az idén legalább 1350 db
tojást szeretnénk a fán elhelyezni, jelképezve ezzel a
kállósemjéni családok számát.

Szívesen vennék, ha a község családjai, lakói is hoz-
zájárulnának ahhoz, hogy minél több tojás készüljön a
2017. évi tojásfára.

Hogyan segíthet:
– Otthon díszit tojást mely lehet fa, mûanyag, hunga-

rocell, varrt tojás, és azt eljuttatja a Polgármesteri Hiva-
talban Elek Józsefné vagy Dudás Viktória részére legké-
sõbb március 31. napjáig.

– Felajánl egy natúr hungarocell, mûanyag, fa tojást,
vagy 1 db tojás árát, melyet azután mi díszítünk fel. A
felajánlott díszíthetõ tojást vagy az árát (100Ft) szintén a
Polgármesteri Hivatalban adhatják le Elek Józsefné vagy
Dudás Viktória részére legkésõbb március 31. napjáig.

– Segít a tojásokat díszíteni, amennyiben van egy kis
szabadideje. A tojások készítésének idõpontjáról szintén
Elek Józsefné vagy Dudás Viktória tud Önöknek tájékoz-
tatást adni.

Kérünk mindenkit, fogjunk össze, hogy minél több és
szebb tojás díszíthesse az idei tojásfát!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORM

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatása a
víziközmû-szolgáltatással összefüggõ,

felhasználókat érintõ jogszabályi
változásáról

A 2016-os év utolsó negyedévében a
víziközmû – szolgáltatással kapcsolatban több
olyan jogszabályi változás is történt, ami köz-
vetlenül is érinti a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhaszná-
lóit. A társaság felhívja a lakosság figyelmét az
alábbi, fontos változásokra.

– 2017. július elsejétõl a felhasználó változást (pl. ingatlan
eladás, öröklés, stb.) az érintettek a korábbi 30 nap helyett 15
napon belül formanyomtatványon kötelesek bejelenteni.

– A bejelentést követõen 30 napon belül a szolgáltatónak
helyszíni ellenõrzést kell tartania, és jegyzõkönyvet kell felven-
nie.

 – Amennyiben a bejelentés a megadott határidõn belül törté-
nik, a felhasználó számára ez nem kerül plusz kiadásba, viszont
a határidõn túli helyszíni ellenõrzés és a jegyzõkönyvkészítés
költsége a felhasználókat terheli.

 – A felhasználónak a házi ivóvízvezeték (vízszivárgás, vízel-
folyás) meghibásodását is haladéktalanul be kell jelentenie az
aktuális mérõállás megjelölésével, és azonnal gondoskodnia
kell a hiba kijavításáról.

– A szolgáltatónak a bejelentést követõ 5 napon belül idõ-
pontot kell egyeztetni helyszíni ellenõrzéshez. A felhasználó-
nak a hiba keletkezési helyét ellenõrizhetõ módon be kell mu-
tatni és a javítást számlával igazolni. Az ellenõrzéskor rögzíteni
kell, hogy az elfolyt víz a csatornába került e, vagy elszivárgott.

A jogszabályok betartása közös érdek, kérjük, vegyék ezt
figyelembe!

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Kedves Kállósemjéniek! H I R D E T M É N Y

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, HOGY  A
MEGYEI MOZGÓ TÜDÕSZÛRÕ ÁLLOMÁS

T Ü D Õ S Z Û R É S T
TART TELEPÜLÉSÜNKÖN

2017. március 16-17, 20-21, és  22-én
8–12  ÓRA KÖZÖTT A

KÖZBIZTONSÁGI KÖZPONTBAN
(volt MOZI ).

A tüdõszûrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól
AJÁNLOTT ÉS INGYENES!

40 éves kor alatt 1700 Ft térítés ellenében  történik a
tüdõszûrés!

A SZÛRÉSRE  A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT,
BETEGKÁRTYÁT MINDENKI HOZZA MAGÁVAL!

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ
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Tisztelt Kállósemjéni lakosok!

A 2017. február 2-án tartott testületi ülésen Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyhan-
gúan elfogadta a 2017. évre vonatkozó költségvetést.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2017.
évben is a korábbi 2015. évben kialakított, az önkormány-
zati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rend-
szerben történik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának
alapja az éves költségvetés, ebbõl finanszírozza és látja el
a törvényben meghatározott kötelezõ, valamint a kötelezõ
feladatai ellátását nem veszélyeztetõ önként vállalt felada-
tait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért
a képviselõ-testület, a gazdálkodás szabályszerûségéért a
polgármester és a jegyzõ felelõs. Az önkormányzati felada-
tok ellátását a képviselõ-testület és szervei biztosítják (pol-
gármester, képviselõ-testület bizottságai, a jegyzõ, a pol-
gármesteri hivatal, a társulás).

2015-ben átalakult a szociális támogatások rendszere. A
szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó se-
gélyek tekintetében annyit ír elõ, hogy az önkormányzat a
helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévõ szemé-
lyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésé-
re települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes
típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat szociá-
lis rendeletében határozza meg, ennek megfelelõen méltá-
nyossági közgyógyellátásra, méltányossági ápolási díjra,
valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályo-
zást a szociális törvény már nem tartalmaz.

A költségvetési rendelet összeállításának alapvetõ gon-
dolata az elõzõ években kialakított és eredményesen alkal-
mazott megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele
volt, ezáltal is elõsegítve az Önkormányzat pénzügyi és
likviditási stabilitásának fenntartását. Ezen alapelv érvénye-
sítése jegyében a mûködési kiadásokat a takarékosság és a
hatékonyság szem elõtt tartása mellett terveztük meg. Fel-
halmozási, fejlesztési kiadásként elsõsorban azokat a fel-
adatokat terveztük meg, amelyek már megkezdett vagy
benyújtott, sikeresnek minõsített pályázatok megvalósítá-
sát célozzák, vagy egyéb más okból pl.: munkahelyterem-
tés, gazdaság-élénkítés miatt indokolt.

BEVÉTELEK:

A helyi önkormányzat bevételeit az Ávr. 24. §. alapján
kell megtervezni – így különösen a helyi adó bevételeket, a
helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok
általános mûködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatásokat, a központi költségvetésbõl származó egyéb
költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai
uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló prog-
ramok, projektek bevételeit.

A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a
2017. évi gazdálkodás során továbbra is elõtérbe kell he-
lyezni az alábbi szempontokat:

– a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal
biztonságos mûködésének biztosítása, különös tekintettel az
alapfeladatokra,

– a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevé-
telek és kiadások egyensúlyára,

– az önkormányzat valamennyi területén racionális, ha-
tékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,

– törekedni kell a tervezett bevételek teljes körû besze-
désére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,

– pályázati lehetõségek felkutatása, kihasználása.

Központi költségvetésbõl származó bevételek:

1) Önkormányzatok mûködési támogatása:
A költségvetési törvény szabályai szerint, a 2016. évi

novemberi megalapozó felmérésben rögzített adatok figye-
lembe vételével megállapított feladatalapú támogatás ke-
rült itt megállapításra:

I. Települési önkormányzatok mûködésének támogatása:
119.527.114 Ft

II. Köznevelési feladatatok támogatása: 59.263.362 Ft
III. Gyermekétkezéssel kapcsolatos támogatás: 33.528.868 Ft
IV. Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok tá-

mogatása: 4.286.400 Ft
V. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb
támogatása: 34.726.000 Ft
VI. Szünidei étkeztetések támogatása: 2.348.970 Ft
Összesen (I.-VI.): 253.680.714 Ft

VII. Mûködési célú költségvetési támogatások és kiegé-
szítõ támogatások: 21.586.695 Ft

Mindösszesen (I.-VII.) 275.267.409 Ft

2) Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl:
– Országos Egészségügyi Pénztár: 7.317.600 Ft
– Munkaügyi Központ: 129.971.951 Ft
– Biztos Kezdet Gyerekház: 6.245.115 Ft

 3) Közhatalmi bevételek és átengedett központi adó (he-
lyi adó bevételek és gépjármûadó 40%-a):

– Kommunális adó: 13.448.000 Ft
– Iparûzési adó: 30.070.000 Ft
– Gépjármûadó 40%-a: 6.200.000 Ft
– Más közhatalmi bevételek: 2.220.000 Ft

4) Mûködési bevételek:
– Autóbusz buszköltség: 1.800.000 Ft
– Piaci jegybevétel: 576.000 Ft
– Könyvtári szolgáltatások: 800.000 Ft
– Konyha: 33.248.901 Ft
– Egyéb mûködési bevétel: 3.500.000 Ft

Konyha:

2013. január 01-tõl önkormányzatunk mûködteti a kony-
hát. Ennek a feladatnak a keretében ellátjuk az óvodás és
iskolás gyermekek étkeztetését, valamint a munkahelyi-
szociális- és vendég étkeztetés feladatait. A konyha bevé-
tele az államtól – törvényben meghatározott – feladatalapú
támogatásból, valamint az étkezési térítési díj bevételek-
bõl tevõdik össze. 2017. január 1. napjától a Konyha szak-
feladata az óvodához került.

A Képviselõ-testület megalkotta a 2017. évi költségvetését!
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5) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrõl:
Bérleti díjak:
A bérleti díjak ügyében minden évben a Képviselõ-testü-

let dönt, - 10 %-os mérték változás történt. A bérleti díj
bevétel összege 7.980.426 Ft.

Ingatlan értékesítés:
Ingatlan értékesítésbõl származó bevétel: 29.915.773 Ft

6) Polgármesteri Hivatal mûködési bevétele: 167.500 Ft

Önkormányzati bevételek:
Mûködési bevételek: 510.832.476 Ft
Felhalmozási bevételek: 37.896.199 Ft
Az Önkormányzat bevétele így mindösszesen:

548.728.675 Ft

KIADÁSOK:

Az önkormányzatok feladatait számba vettük és az azokra
érvényes törvények, rendeletek figyelembevételével tervez-
tük meg a kiadásokat.

1) Az Önkormányzat mûködési kiadásai:

1) Polgármesteri Hivatal: 56.548.518 Ft
2) Ficánka Egységes Óvoda-Bölcsõde és Konyha:

130.715.666 Ft
3) Dr. Erdész Sándor Könyvtár: 9.505.934 Ft
4) Közmûvelõdés: 5.323.205 Ft
5) Védõnõi Szolgálat: 7.317.600 Ft
6) START munkaprogram: 129.971.951 Ft
7) Községgazdálkodás: 92.676.339 Ft
8) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 34.726.000 Ft
9) Egyéb mûködésû célú támogatás:
– Nagykállói Orvosi Ügyelet: 3.218.520 Ft
– Gondozási Központ mûködési támogatás 8.140.118 Ft
– Kállay Kúria mûködési támogatás 20.000.000 Ft
10) Egyéb mûködési célú támogatás :
– Biztos Kezdet Gyerekház mûködési tám.: 6.245.115 Ft
– Civil szervezetek támogatása: 5.143.510 Ft
– Egyházak támogatása: 1.300.000 Ft

MINDÖSSZESEN: 510.832.476 Ft

2) Felhalmozási költségvetési kiadások:

 I.) Beruházási kiadások:

Pályázat Saját erõ

– Kállósemjéni Szennyvíztisztító Telep Bõvítése
 és Korszerûsítése (KEOP-2.1.-15-2015-00004)

349.597.349 Ft 0 Ft
– Külterületi helyi közutak beruházása

114.269.947 Ft 11.426.995 Ft
– Pályázati Alap

8.573.005 Ft
– START munkaprogram –tárgyi eszköz beszerzés

8.565.655 Ft
– Dr. Erdész Sándor Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés

470.000 Ft

Pályázat Saját erõ

– Közmûvelõdés tárgyi eszköz beszerzés:
200.000 Ft

– Ficánka Egységes Óvoda-Bölcsõde és Konyha tárgyi esz-
köz beszerzés

305.544 Ft
– Önkormányzati Konyha felújítása:

39.995.000 Ft 2.105.000 Ft

MINDÖSSZESEN: 31.646.199 Ft

II.) Felújítási kiadások (saját erõ):

– Üzemi konyhához gépjármûbejáró építése 200.000 Ft
– Közbiztonsági Központnál központi kémény megeme-

lése, kazán beüzemelése 400.000 Ft
– Közbiztonsági Központnál gépjármû tároló építése

600.000 Ft
– Posta elõtti buszváró bontása, átépítése 100.000 Ft
– Üzemi konyhából új szennyvízhálózat kiépítése

300.000 Ft
– Köztemetõnél betontörmelék zúzása, közlekedõ utalap

építése 800.000 Ft
– Római temetõnél vízvezeték építése 200.000 Ft
– Régi INO épület bontása 300.000 Ft
– Kossuth út 135. sz. alatti asztalosmûhely és

kézmûvesmûhely, valamint üzlet kialakítása, fûtési rend-
szer kiépítése 500.000 Ft

– Péterhalom Közösségi Ház csatornázása, tetõ javítása
100.000 Ft

– Közlekedési kresztáblák pótlása, festése 200.000 Ft
– Köztemetõ és Újfalurét Kápolna kerítésének átfestése

50.000 Ft
– Batthyány, Széchenyi utcákon járda építése 500.000 Ft

MINDÖSSZESEN: 4.250.000 Ft

– Egyéb felhalmozási célú kiadások:
– az elsõ lakáshoz jutók támogatása: 2.000.000 Ft

Az Önkormányzat kiadása így mindösszesen
548.728.675 Ft.

Szükséges, hogy minden kállósemjéni lakos megismer-
hesse, és fontosnak tartsa településünk életét jelentõsen be-
folyásoló költségvetését.

Tisztelt Kállósemjéniek!  Az elõzõekben ismertetett költ-
ségvetésben meghatározott feladatok megvalósítása, az in-
tézmények mûködtetése, a közmunkások foglalkoztatásá-
nak irányítása, a beruházások lebonyolítása jelentõs mun-
katerhet jelent a testületre, valamint az önkormányzat és a
hivatal dolgozóira. Mindenki azért dolgozik, hogy az el-
nyert pályázatokkal és beruházásokkal élhetõbbé, szebbé
tegyük településünket. Ezen feladatokat együtt, a település
lakóival közösen lehet eredményesen megvalósítani.

A közös munkához kívánok minden lakos számára jó
egészséget és eredményes együttmûködést.

Tisztelettel: Belicza László
polgármester
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Tisztelt Kállósemjéni lakosok!

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló rende-
let tartalmazza a szabadtéri tûzgyújtás szabályait mind
a belterületre, mind a külterületre vonatkozóan.

A rendelet alapján belterületen csak abban az eset-
ben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormány-
zati rendelet lehetõvé teszi.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta az Avar és kerti hulladék égeté-
sére vonatkozó rendeletét, melynek alapján

– a belterületen, valamint a belterülettel azonos la-
kóövezetbe sorolt külterületi lakott településrészeken
(Péterhalom, Újszõlõ út, Újszõlõskert, Forrástanya) ke-
letkezõ avart és kerti hulladékot a tûzvédelmi elõírá-
sok megtartása mellett szabad égetni.

– Az égetést végzõ az égetés során köteles gondos-
kodni a szükséges tûzoltási feltételekrõl és eszközök-
rõl.

– az égetést szélcsendes idõben, kellõen száraz avar
esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyor-
sítására légszennyezõ segédanyag nem használható.

– tilos az égetés szociális, valamint nevelési és ok-
tatási intézmények 100 méteres körzetében, azok mû-
ködési ideje alatt.

– a hatóságilag elrendelt tûzgyújtási tilalom alól a
rendelet felmentést nem ad.

– az égetésre kerülõ avar és kerti hulladék nem tar-
talmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hul-
ladékot (pl. mûanyag, üveg, gumi, festék anyagok, stb.)

. Külterületen lábon álló növényzet, tarló, illetve a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hul-
ladék szabadtári égetését minden esetben engedélyez-
tetni kell az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
tûzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsolatos kérel-
met a tevékenységet megelõzõen legalább tíz nappal
kell benyújtani. Az eljárás illetékköteles, melynek
összege 3000 forint.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabály-
tól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett
tûzgyújtási tevékenység esetén a tûzvédelmi hatóság
50.000- 500.000 Ft-ig terjedõ tûzvédelmi bírságot szab-
hat ki.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett
lakossági eszközpályázat célja, hogy hozzájáruljon a hát-
rányos helyzetû társadalmi csoportok felzárkóztatásához, a
digitális eszközökhöz való hozzáférés növelése, a digitális
készségek fejlesztése és az informatikai eszközök rászorult-
ság alapján történõ biztosítása révén.

A Kormány tavaly októberben hozott döntést a Program
kiterjesztésrõl, ennek eredményeképpen a nagykállói járás
pályázati feltételeknek megfelelõ polgárai is részesülhet-
nek a pályázat tárgyát képezõ eszközökbõl (tablet,
notebook).

A pályázatban azon személyek vehetnek részt, akik a
nagykállói járás településeinek valamelyikén bejelentett
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Pályázók köre, célcsoportok:
– nagycsaládosok
– gyermekét egyedül nevelõ szülõk
– megváltozott munkaképességû személyek, fogyatékkal élõk
– nyilvántartott álláskeresõk, közfoglalkoztatási program-

ban részt vevõk
– 45 év feletti munkavállalók
– aktív idõsek
Az aktív idõs célcsoportba tartozó pályázó a felhívás értel-

mében csak tablet, míg a többi célcsoport csak notebook el-
nyerésére jogosult. Egy háztartás csak egy pályázati adatlapot
nyújthat be, amelyen több rászorultsági célcsoportba tartozó
személy is jelezheti pályázaton való részvételi szándékát.

A pályázat általános feltételei közt szerepel a magyar ál-
lampolgárság, a cselekvõképesség és a büntetlen elõélet. Ezen
felül a háztartás egy fõre jutó havi jövedelme nem haladhat-
ja meg a nettó 105.000 Ft-ot (egyedül élõk esetében a 145.000
Ft-ot). A nyertes pályázók vállalják, hogy – az aktív idõs cél-
csoport kivételével – kötelezõ képzésen vesznek részt. Kö-
vetelmény az is, hogy a nyertes pályázónak a képzés meg-
kezdésétõl kezdve legalább egy éven keresztül internet-szol-
gáltatással rendelkeznek, amelyhez a márciustól elérhetõ
Digitális Jólét Alapcsomag nyújt segítséget.

A nyertes pályázók az elnyert eszközökre vonatkozóan
nem szereznek tulajdonjogot, csak az eszközök határozott
idejû, rendeltetésszerû használatára lesznek jogosultak.

A pályázat benyújtható személyesen a nagykállói prog-
ramirodában munkanapokon 10.00 és 18.00 között (4324
Nagykálló, Kállai Kettõs tér 1.) online vagy postai úton 2017.
február 13. és április 14. között.

Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételeket, az azo-
kat alátámasztó dokumentumok listáját, a részletes határ-
idõket, a benyújtás módját, valamint a pályázati eljárás to-
vábbi részleteit a minden érintett háztartásba kipostázásra
került Pályázati kiírás és útmutató tartalmazza.

Érdeklõdni a programiroda ingyenes telefonszámán: 06/
80/629-999, valamint az alábbi elérhetõségeken lehet.

A pályázat honlapja: www.emagyarorszag.hu/palyazat
E-mail: palyazat@emagyarorszag.hu

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORM

Digitális jólét program
Pályázati tájékoztató

Tájékoztatás szabadtéri
égetés szabályairól
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Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
településünkön

LOMTALANÍTÁS LESZ!

2017. május 17-én (szerda)
a kommunális szemétszállítással érintett utcákon

2017. május 18-án (csütörtök)
a kommunális szemétszállítással érintett utcákon

A lomokat kérjük az ütemezés szerinti napokon reg-
gel 7 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek.

A gyûjtõ autók minden utcán csak egyszer mennek
végig.

A lomtalanítás során nem helyezhetõ ki:

– építési törmelék,

– gépjármû gumi,

– elektronikai hulladék,

– akkumulátorok,

– veszélyesnek minõsülõ anyagok, vegyszerek és
minden olyan hulladék, amely a begyûjtés során ve-
szélyezteti a begyûjtést végzõk testi épségét, egész-
ségét.

A lomnak minõsülõ tárgyakat az ürítési napnak meg-
felelõen kell kihelyezni úgy, hogy az a begyûjtõ gép-
jármûvel megközelíthetõ legyen, s a gyalogos-és gép-
jármû forgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretû
hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás
évente csak egy alkalommal kerül megszervezésre.

„Tegyünk együtt
a környezetünk tisztaságáért”

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORMÁNYZATI HÍREK � ÖNKORM

2017. | 02. | 24.
KÁLLÓSEMJÉN
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2016-00425 SZÁMÚ PROJEKT

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a Közigaz-
gatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
címû KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati fel-
hívás keretében 7 millió Ft összegû támogatást nyert.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00425 azonosítószá-
mú „Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ASP köz-
ponthoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/
2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötele-
zettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP
rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás:
iratkezelõ rendszer, önkormányzati települési portál
rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gaz-
dálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer mûködtetésé-
hez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak
képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékeny-
ségek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költ-
ségeire használható fel. A szakmai tevékenységek ke-
retén belül megtörténik az önkormányzati szakrendsze-
rek adatminõségének javítása, migrációja, az önkor-
mányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fel-
tételek kialakítása, mûködésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

A támogatás maximális értéke az összes elszámolha-
tó költség 100 %-a. Az elnyert összeg 7  000  000 Ft,
amelybõl eszközbeszerzésre 3. 150  000 Ft, egyéb szak-
mai költségekre 3  850  000 Ft fordítható.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ASP köz-
ponthoz való csatlakozása” megnevezésû KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2016-00425 azonosítószámú projekt 2017. 01.
01.- 2018.06.30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében való-
ul meg.

További információ a hivatal@kallosemjen.hu e-mail
címen kérhetõ.

F E L H Í VÁ S
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A községben települési lakásfenntartási támogatásban
összesen 293 család részesült, a részükre kifizetett támoga-
tás összege 2016. évben 12.689.500 Ft.

A községben települési rendkívüli segélyben 208 fõ része-
sült, a részükre kifizetett támogatás összege 1.106.620 Ft.

A községben 2016. évben összesen 21 gyermek születé-
sekor adtunk születési támogatást, az erre fordított összeg
310.000 Ft volt.

A közsében 2016. évben 43 család részére adtunk teme-
tési segélyt, az erre fordított összeg 645.000 Ft volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2016. év-
ben 253 gyermek részesült.

Egyszeri lakásfenntartási támogatásban 2016. decembe-
rében 1154 család részesült, az erre fordított összeg 5.770.000
Ft volt.

Karácsony elõtt minden család tartós élelmiszerekbõl és
tisztítószerekbõl álló csomagban részesült, az erre fordított
összeg: 4.788.070 Ft volt.

Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban 11 fõ részesült,
Arany János Tehetséggondozó programban 4 gyermek része-
sült, a részükre összesen kifizetett támogatás 520.000 Ft volt.

Emellett a gyermekvédelmi kedvezményben nem része-
sülõ gyermekek részére az iskolai – óvodai étkezés térítési
díj 50% kedvezményére biztosított összeg 3.711.612 Ft volt
az elmúlt évben.

Elsõ lakáshozjutók támogatására 2016. évben összesen
1.600.000 Ft támogatást fizettünk ki.

A közfoglalkoztatási programok önerejére 1.559.579 fo-
rintot biztosítottunk.

A fenti számok alapján a településünk lakói 2016. évben
32.700.381 Ft összegû támogatásban részesültek.

Dudás Viktória
szociális ügyintézõ

Tájékoztatom a Tisztelt érintetteket, hogy 2017-ben- jog-
szabályi elõírásnak eleget téve-felülvizsgálatra kerülnek a
Kállósemjén Nagyközségben található lakóingatlanok köz-
ponti címregiszterben rögzített adatai.

A jelenlegi felülvizsgálat azért válik szükségessé, mert
egyes ingatlanok esetében az ingatlan elmúlt évtizedekben
történt megosztása, ikerház építése, vagy az utcában talál-
ható üres telkek késõbbi beépítése folytán a házszámok nem
a hatályos szabályozás szerint kerültek megállapításra az
építésügyi hatóság eljárása során.

Sok esetben tapasztalható, hogy egy-egy telek esetében
az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ (tulajdoni lapon talál-
ható) házszám nem egyezik a helyi lakcímnyilvántartás
adataival, és ez problémát jelent a lakcímbejelentés során,
vagy a közüzemi szolgáltatóknál történõ ügyintézéskor.

Szintén elõforduló probléma, hogy a lakóingatlanok nin-
csenek feltüntetve a Földhivatalnál vezetett nyilvántartás-
ban, azaz a közhiteles ingatlan-nyilvántartási térkép szerint
a valóságban beépített telek beépítetlen.

Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során megállapítás-
ra kerül, hogy adott ingatlan adatai nem megfelelõek vagy
hiányosak, az érintett tulajdonosok a változásról a Magyar
Posta útján, ajánlott levélként küldött határozatban értesül-
nek. A határozat tartalmazni fogja a szükséges további ten-
nivalókat is (pl. lakcímkártya cseréje, épület feltüntetésé-
nek kötelezettsége).

A felülvizsgálati eljárás ingyenes.
A zökkenõmentes ügyintézés érdekében kérem a Tisztelt

Érintettek együttmûködését!
Kállósemjén, 2017. február 28.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ

Házszámok rendezése településünkön
– tájékoztatás –

Tájékoztatás a 2016. évben a lakosságnak
juttatott helyi szociális ellátásokról

Tisztelt Lakosság!

A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendelet 2016. július
1-tõl átalakította a kötelezõ kéményellenõrzések rendjét.

Legfontosabb változás, hogy a kötelezõ kéményellenõr-
zést a szilárd tüzelésû kémények esetében évi egy alak-
lommal, azon kémények esetében melyekhez gázüzemû
anyaggal üzemelõ tüzelõberendezés csatlakozik kétévente
egy alkalommal kell elvégezni a szolgáltatónak.

A lakossági ügyfelek részére a kéményellenõrzést a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Ellátó Szervezte
végzi, aki kötelezõ ügyfélszolgálatot mûködtet.

Az ügyfélszolgálat helye: 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 69.
Ideje: hétfõ: 8,00 – 20,00 óráig, keddtõl péntekig: 8,00 –

14,00 óráig
Telefonszáma: 1818

Tájékoztatás kéményseprõ-ipari tevékenységrõl
A kéményseprõ-ipari szerv a kéményellenõrzési tevékeny-

séget elõzetes írásbeli értesítés szerinti elsõ és második idõ-
pontban térítésmentesen végzi. A vonatkozó jogszabályi
elõírások szerint az ügyfeleknek a kéményseprõ által meg-
hirdetett két idõpont valamelyikében biztosítaniuk kell az
ingatlanba történõ bejutást, és az ellenõrzés teljes körû el-
végzésének lehetõségét.  Amennyiben ez nem történik meg,
úgy az ügyfélnek kell kezdeményezni az elmaradt ellenõr-
zés pótlását, amely már minden esetben díjfizetési kötele-
zettséggel jár.

Ha az ügyfél a pótellenõrzést nem rendeli meg, úgy a
tûzvédelmi hatóság kötelezi az ingatlan tulajdonosát az el-
lenõrzés elvégeztetésére, és 30.000  Ft-ig terjedõ bírságot is
kiszabhat.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ
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Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2016. évben 5
féle startmunka programot indított: mezõgazdasági program,
belvízelvezetõ program, bio és megújuló energia program,
helyi sajátosságokra épülõ program, és elsõ alkalommal az
önkormányzati útõr program. Emellett hosszú távú közfoglal-
koztatási programra is több alkalommal nyertünk támogatást.

Ssz.  Program neve          Program idõtartama       Fogl. létszám (fõ)

1 Mezõgazdasági Március 1 – október 31. 50
2 Belvíz Március 1. – november 30. 26
3 Bio és megújuló energia Április 1 – október 31. 7
4 Helyi sajátosságra épülõ Március 1 – 2017.február 28. 21
5 Önkormányzati útõr Március 1 – november 30. 15
6 Hosszú távú

közfoglalkoztatás Folyamatosan egész évben 111

A mezõgazdasági programban folytattuk az elõzõ években
elkezdett konyhakerti növények termesztését, mellyel fõleg a
konyhát szolgáljuk ki. Tavaly  8500 fm uborkát termesztettünk,
és az elõzõ évben ültetett gyümölcsfák gondozását végeztük.

A belvízelvezetõ  program során a belterületi és külterü-
leti árkok takarítását, felújítását végeztük.

A bio és megújuló energi program során az elõzõ  évben
ültetett 1 hektár arundo, (melyet fagykár miatt újra kellett
telepíteni) gondozását, és apríték készítését végeztük.

A helyi sajátosságra épülõ program során betonelemeket,

Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatásról, tájékoztatás az idei évi programokról
fa és kézmûvesipari termékeket készítünk. Ezen program-
elemmel képviseltük magunkat az elsõ Megyei Közfoglal-
koztatási Kiállításon, és a II. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállításon is ezen programelemmel vettünk részt .

Az útõr program során a Nagykálló - Kállósemjént össze-
kötõ kerékpárút gondozását, és a belterületi utak gondozá-
sát végeztük.

Tájékoztatás a 2017. évben beadott programokról:
2017. évben a startmunka programok elbírálása történt

meg, ezek március 1. napjától indultak. A starmunka prog-
ramok keretében az elõzõ években elkezdett tevékenysé-
get folytatjuk.

 A hosszú távú programok jelenleg tervezés alatt vannak.

Startmunka programok összesítése 2017. évre

Ssz.   Program neve          Program idõtartama       Fogl. létszám (fõ)

1 Mezõgazdasági Március 1. – november 30. 50
2 Helyi sajátosság Március 1. – 2018. február 28. 27
3 Útõr Március 1. – 2018. február 28. 20

Összesen 97

Dudás Viktória
szociális ügyintézõ

IPARÛZÉSI ADÓ:
Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység ese-

tén az adó mértéke: az adóalap 2,0%-a (2010.01.01-tõl)
Mentes az iparûzési adó megfizetése alól az a vállalko-

zó, akinek a vállalkozás szintû adóalapja nem haladja meg
az 1 millió Ft-ot.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni
iparûzési adót legkésõbb a tevékenység befejezése napján
kell megfizetni. A fizetendõ adó naptári naponként kerül
megállapításra, melynek összege :

– A Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja vonatkozásá-
ban legfeljebb 1.000 Ft/nap piaci és vásározó kiskereske-
delmet folytatóknak

– A Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja
   vonatkozásában legfeljebb 5.000 Ft/nap építõipari tevé-
kenységet folytatóknak.

 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA:
Adókötelezettség keletkezése a használatba vett építmény

illetve, a tulajdonszerzés idõpontját követõ év elsõ napja.
Az adó mértéke 8.000 Ft/év/adótárgy.

Bevallást az adókötelezettség keletkezésétõl számított 15
napon belül kell benyújtani: eladás-vétel, öröklés.

Kérem az elhunytak örökösét, örököseit a kommunális
adóbevallást külön felhívás nélkül megtenni szíveskedjenek,
az erre a célra rendszeresített bevallási nyomtatványon,
amely az önkormányzat honlapjáról (www.kallosemjen.hu)
is letölthetõ, személyesen vagy levélben kérhetõ az adóiro-
dában.

GÉPJÁRMÛADÓ:
 Adókötelezettség változását: eladást-vételt, a Nagykállói

Járási Hivatal Okmányirodájánál (Nagykálló, Kállai Kettõs
tér 1.) kell bejelenteni!

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADÓNEMEKRÕL:
Az adó alapja személyszállító gépjármûvek esetében a

hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowatt-
ban kifejezve, amely:

a gépjármû gyártási évében és az azt követõ 3. naptári
évben 345 Ft/kW

– gyártási évet követõ  4-7. naptári évben 300 Ft/kW
– gyártási évet követõ  8-11. naptári évben 230 Ft/kW
– gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kW
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ

naptári években 140 Ft/kW.
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 ki-

logrammja után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû

nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 850 Ft
– a felsoroltakhoz nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik

esetén 1380 Ft.

Tisztelt adózó állampolgárok!
A Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának adónyilvántar-

tásából megállapítottuk, hogy sajnos jelentõs nagyságren-
dû, lejárt esedékességû adóval tartoznak az adózók.

Felhívom figyelmüket, hogy a fennálló adótartozást a leg-
rövidebb idõn belül szíveskedjenek rendezni. Amennyiben
erre nem kerül sor a hátralékok kiegyenlítésére végrehajtá-
si behajtást kezdeményezünk: letiltás, incasso, ingatlanra
történõ jelzálogjog bejegyzés, gépjármû foglalás és gépjár-
mû forgalomból történõ kivonása, vállalkozói engedély
visszavonásának kezdeményezése.

A hátralék befizetést rendezhetik a Szabolcs Takarék-
szövetkezetnél, a megfelelõ adószámlára történõ befize-
téssel a korábban kiküldött befizetési lapon, vagy szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal adóirodájában.

Pisákné Pál Ilona
címzetes fõjegyzõ
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1517. október 31-étõl számítjuk a reformációt1 . Ez az a
nap, amikor Luther Márton kitûzte 95 tételét a wittenbergi
vártemplom kapujára. Az egyetemváros ifjú lakói ezt a té-
telsort a nyomdába vitték, s elõször a városban, majd a tar-
tományban, késõbb a többi német fejedelemségben és a
külföldi diákok révén a legtöbb európai országba eljuttattak
a nyomtatásban is megjelent gondolatok. Megmozgatta, fel-
rázta egész Európát. Új politikai szövetségek jöttek létre,
amelyek átírták a kontinens térképét. Számunkra a legfon-
tosabb mégiscsak az, hogy rádöbbentette az embereket arra,
hogy Krisztus váltsághalála mindenre elég!

A fenti dátumhoz hosszú út vezetett. Évszázadok reform-
jai, próbálkozásai elõzték meg mindazt, amit Luther és kor-
társai tettek. Csupán három nevet említek, akik komoly szol-
gálatot tettek azért, hogy a reformáció szellemi-lelki útját
elõkészítsék: Pierre Valder (Wald Péter),  John Wyclif (Wyclif
János) és Jan Hus (Husz János). Wald Péter Franciaország-
ban élt gazdag kereskedõként a 12. században. Szétosztot-
ta minden vagyonát a szegények között, és vándorprédiká-
tor lett. Tanulmányozta a Szentírást, le is fordította anya-
nyelvére. Kritizálta a szentségtelen életmódot élõ papokat,
nem tartotta szentségnek az általuk kiszolgáltatott sákra-
mentumokat. Üldözni kezdték, ezért átmenekült Olaszor-
szágba. Követõivel megalakították a maguk gyülekezetét,
ami a mai napig létezik. Õk a valdensek, az Olaszország-
ban élõ protestánsok. Wyclif János a 14. században élt Ang-
liában, oxfordi teológiai tanár volt. Szorgalmazta az angol
nemzet Rómától való függetlenedést gazdasági, politikai és
vallási tekintetben is. Ugyanakkor bibliai alapon támadta a
pápa tekintélyét, az úrvacsorai jegyek Krisztus testévé való
változtatását, a szentek, az ereklyék, a képek tiszteletét.
Lefordította a Bibliát angol nyelvre, és vándorprédikátorként
munkálkodott. Fõleg mûvelt, befolyásos emberek lettek a
követõi. Egész életében üldözték, még tetemét is kiásták,
elégették, hamvait egy folyóba dobták, mégis a „reformá-
ció hajnalcsillagának” nevezték. Husz János Morvaország-
ban, a mai Csehországban élt. Angliai tanulmányai alatt
találkozott az egyház reformját kívánok gondolatokkal. Ha-
zájában az elsõ keresztyének közösségéhez hasonló õske-
resztyén alapon mûködõ gyülekezetet hozott létre. Az úrva-
csorát kész szín alatt osztották, azaz ostyát és bort is kaptak
a hívek. Az elsõ magyar bibliafordításokat is a huszita moz-
galom eredményének tekinti történelmünk. Husz Jánost be-
idézték a konstanzi zsinatra, hogy adjon számot eretnek ta-
nairól. Ott elfogták és máglyán égették el 1415-ben.

Elsõsorban õk hárman voltak, akik elindítottak egy folya-
matot, elhintették a gondolkodás és megújulni vágyás mag-
jait. Mindegyikük az egyházat kívánta jobbá, hitelesebbé,
tisztábbá tenni. Egyiküknek sem ért célhoz ez a vágya. Az
akkori egyház szó szerint tûzzel-vassal védte magát, s nem
akart semmin változtatni, csak az új gondolkodókat kiirta-
ni. Ezért jöttek létre a reformáció talaján új egyházak.

A reformáció éve nekünk, protestánsoknak több szempont-
ból az önvizsgálat esztendeje is. Egyéni és egyházi szinten
is fel kell mérnünk, hogy mennyiben maradtunk meg gon-
dolkodásban, hitvallásban és gyakorlatban a Szentírás taní-
tása mellett. Ugyanakkor bátornak kell lennünk, hogy ami
elvetendõ és nem építõ, azt ténylegesen szemétnek tekint-
sük és kidobjuk, ami pedig Istentõl való, jó és elõre visz, azt
használjuk jobban, bölcsebben.

Luther Márton egyik legfontosabb felismerése az, ami a ró-
mai levélben így van megírva: „Az igaz ember hitbõl él”! Ki az
igaz ember? Csak az, akit Isten annak nyilvánított. Talán isme-

A reformáció éve

rõs sokak számára A farizeus és a vámszedõ példázata. Röviden
összefoglalva: ez a két ember felmegy imádkozni a templom-
ba. A farizeus, a kegyes az érdemeit sorolja Isten elõtt, míg a
vámszedõ megvallja bûneit. Jézus azt a tanulságot vonja le a
példázat végén: a farizeus úgy ment el, ahogy jött, hamis képet
alkotva arról, hogy kicsoda õ és mit gondol róla az Isten. A
vámszedõ azonban megigazulva ment haza. Hogyan történt az
õ megigazulása? A bûnbocsánat által. Tehát ki az igaz ember?
Aki felismert bûneit megbánja, és a Krisztus által megszerzett
bûnbocsánatot elfogadja. Nem önmagáért, nem is a cselekede-
tei alapján igazul meg, hanem egyedül Jézus Krisztusért!

A reformáció egyik jelszava így hangzik: Egyedül Krisz-
tus! Azaz, egyedül Õ a Közbenjárónk az Istennél. Nincs
más, aki által bemehetnénk Isten országába. Egyedül Õ
nyitott nekünk utat az Atyához. Emberi érdemeink, jó szár-
mazásunk, még vallásosságunk, adományaink sem segíte-
nek bennünket Hozzá, csak Jézus, aki azt mondja magáról:
„ Én vagyok az út … senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam” (János evangéliuma 14,6).

A lutheri 95 pont megfogalmazását azok az egyházi túl-
kapások, kapzsiságok és erkölcstelenség sürgette, amely
éppen Krisztusnak a dicsõségét árnyékolták be. Mintha em-
beri érdemmel, vagy pénzzel meg lehetne szerezni a ke-
gyelmet. Általánossá vált a bûnbocsátó cédulák árusítása,
melyeket a megfélemlítés eszközével kínáltak koldusnak,
gazdagnak egyaránt. A legtöbb „vásárló” át sem gondolta,
hogy mit ér az üdvösség, ha pénzért meg lehet szerezni?!
Micsoda hely lehet az Isten országa, mennyire emberi, föl-
di, tükörképe annak, ami felénk végtelen sok kritikánk van,
ha be lehet oda jutni anyagi alapon?!

A reformációnak sok-sok vívmánya van, amit felekezet-
tõl függetlenül mindnyájan élvezhetünk. Többek között az,
hogy anyagnyelvünkön hallgathatjuk az istentiszteleteket,
miséket. Saját nyelvünkön olvashatjuk a Szentírás, dicsõít-
hetjük énekszóval az Istent.

Ebben az esztendõben intenzívebben, ünnepélyesebben
gondolunk, emlékezünk a reformációra és a reformátorokra.
Különbözõ programok megvalósításával igyekszünk ezt le-
hetõvé tenni. Április 23-án vasárnap du. 16 órától Dinnyés
József elõadómûvész fog jótékonysági keretek között bemu-
tatni néhány éneket Huszár Gál reformátor énekeskönyvé-
bõl. A Közbiztonsági Központ ad ennek helyet. Július 17-én
lesz Kállósemjénben az a vándor Biblia, amit egyházkerüle-
tünk az emlékévre készíttetett. Három elõadást és elõadót
fogunk meghallgatni a reformációról és néhány reformátor-
ról. Ezeknek pontos dátumát majd késõbb jelzem. Õsszel egy
színdarabot szeretnénk elõadni Kilenc kõ címmel. Október
31-én, a reformáció indulásának 500. évfordulóján pedig ün-
nepi istentiszteletet tartunk templomunkban. A közös hála-
adás reményében alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk!

Sipos Brigitta lelkipásztor

1 A szó tartalmi jelentése: megújulás, szó szerinti jelentése pedig: visszaalakítás.
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A Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület foglalko-
zásait szinte minden nap látogathatják a gyermekek. Reg-
gel már 6:30-kor érkeznek az elsõ fecskék és játékkal kezd-
jük a napot. Délutánonként 16:00-tól 17:30-ig ismét szere-
tettel várjuk a gyermekeket és játékkal zárjuk a napot. Szom-
baton 10:00-tól 16:00 óráig vannak foglalkozások a Pál Gyula
Közösségi Házban.

Lelkes szülõk segítik munkánkat, akik nemcsak anyagilag
támogatják az egyesület célkitûzéseit. Itt szeretném megköszönni
minden lelkes szülõnek a munkáját, akik hétköznaponként és
vasárnap is lázasan segítettek a robotépítésben, programozás-
ban, illetve segítették munkánkat a pályák elkészítésével.

Nagy köszönet azoknak is, akik a versenyekre kísérték
gyermekeinket, illetve segítséget nyújtottak az itthoni ver-
senyek megrendezésében, lebonyolításában.

A tavaszi versenysorozatot kiváló eredményekkel kezd-
tük a lego robotosokkal és a táblajátékosokkal egyaránt.

A Kállósemjéni Négypróba teljes éremlistája:
Alsós lányok:
I. Vécsei Anna - Kállósemjén
II. Meszesán Noémi - Kállósemjén
III. Rácz Réka - Mátészalka
Alsós fiúk:
I. Domut Adrián - Mátészalka
II. Andicsku Bence - Kállósemjén
III. Pénzes Nándor - Mátészalka
Felsõs lányok:
I. Meszesán Katalin - Kállósemjén
II. Meszesán Kitti - Kállósemjén
III. Móré Judit - Mátészalka
Felsõs fiúk:
I. Mezõ Dávid - Mátészalka
II. Kékesi Sándor - Kállósemjén
III. Bakos Bence - Mátészalka
A verseny nagyon kiegyenlített volt, mindkét fél 6-6 érem-

mel büszkélkedhet.
Soron következõ versenyeink:
Március 25: Gó országos döntõ - Budapest
Április 1: Gomoku regionális - Kállósemjén
Április 22: Gomoku országos - döntõ Budapest
Május 13: Dáma regionális - Kállósemjén
Május 27: Dáma országos - Kállósemjén (reméljük, hogy

ez már nemzetközi lesz, magyar, román, ukrán és cseh gyer-
mekek fognak versenyezni nálunk)

2017. február 17-én Budapesten került megrendezésre a
Magyar Ifjúsági Robotkupa Országos verseny, ahol 4 csa-

Az Arany Alkony Nyugdíjas Klubban, a hideg napok-
ban sem tétlenkedünk, mindig megtaláljuk az idõnek meg-
felelõ munkát. A szõnyegszövés, horgolás mellett a fõzé-
si tudományunkat is fejlesztjük, tökéletesítjük.  Minden-
kinek akad tennivaló, senki nincs munka nélkül. Ki fõz,
ki szõ, azaz kinek mi megy jobban, azt csinálja. Fontos-
nak tartjuk, hogy minden héten hétfõn találkozunk, hi-
szen ez egyfajta közösségkovácsoló erõt is képvisel. Most
a legfontosabb feladatunk, hogy a népdalkörünk jól sze-
repeljen az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on, ezért a
hétfõi napokon az énekpróbák sem maradhatnak el. Eb-
ben az évben már 4. alkalommal neveztünk be a Ki-Mit-
Tud?-ra és mint eddig, idén is szeretnénk sikeresen szere-
pelni. Az verseny háromfordulós, az elõdöntõt április 8-
án rendezik Kálmánházán.

Egyesületi élet
pattal indultunk. Részvételünket az SAP Hungary Kft támo-
gatta a „Digitális Esély 2016” pályázat keretében.

Boiskó Dávid és Bíró Benjámin ezüstéremmel tértek haza.
A másik kezdõ csapatunk (Udvari Péter és Herczku Bence)
a 4. helyen végzett. A haladó csoportban az egyik csapat 3.
(Széplaki Szabolcs és Elek gábor), a másik csapat 4. helye-
zett lett (Pálvölgyi Ákos és Udvari Bálint).

Köszönet a felkészítõknek és a kísérõknek a kitartó mun-
káért.

Most a Hajdúböszörményi robotprogramozó versenyre
készülünk 3 csapattal. Ezt követi a World Robot Olimpiád
Tatabányán, ahol szintén szeretnénk 1 csapattal részt venni.

Itt szeretném megragadni az alkalmat és kérek minden
kedves kállósemjénit, hogy ha teheti, támogassa egyesüle-
tünk munkáját adója 1%-ával.

Adószámunk: 185185-88-1-15.
Egri Józsefné

egyesületi elnök

Húsvéti dekoráció

Csoportkép a Kállósemjéni Négypróba versenyrõl

Hagyománnyá vált már az is, hogy a húsvéti idõsza-
kot megelõzõen a Pál Gyula Közösségi Házban, Húsvé-
ti kiállítást és vásár tartunk, ahol a saját fõzésû lekvár
mellett horgolással készült táskák, csibék, tojások,
virágok stb. apróságokkal jelenünk meg.  A vásár ebben
az évben április 3-ig nyitja meg kapuit, és szívesen
várjuk az érdeklõdõket, vásárlókat, hogy
megvásároljákportékáinkat.

Kocsis Jánosné
klubvezetõ



2 0 1 7 .  M Á R C I U S 11

A 2017. évi települési rendezvénynaptár, egy olyan össze-
foglaló táblázat, amely az Önkormányzati rendezvényeken
túl az egyházak, intézmények, egyesületek által szervezett
programokat is magába foglalja. Bízunk benne, sokan, sok-
féle hasznos elfoglaltságot találnak maguknak és család-
tagjaiknak egyaránt.

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
A rendezvényekrõl szóló tájékoztatás nem teljes körû, hiszen

azok menetközben változhatnak – új programokkal egészülhet-
nek ki, vagy esetleg forráshiány miatt elmaradnak –, ezért kér-
jük, hogy figyeljék a település hirdetõtábláit, valamint Kállósemjén
Nagyközség honlapját (www.kallosemjen.hu) ahol igyekszünk
naprakész információval szolgálni az Önök részére.

Kállósemjén Nagyközség 2017. évi programja
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Ezt a képet Dr. Vas Mihályné nyugdíjas pedagógus juttatta el hozzánk, amely az 1973-ban végzett osztályát
örökítette meg. Régen volt ilyen szerencsénk, hogy a képen látható valamennyi személyt meg tudjuk nevezni.
Nézzük akkor, hogy kik is láthatók a képen:

Egy újabb osztályképet osztunk meg
Önökkel Tisztelt Olvasók!

Guggolnak(balról): Pápai
Ilona; Fodor Erzsébet; Csa-
bai Erzsébet; Bodnár Margit;
Kereskényi Éva

Ülnek(balról): Bodnár Er-
zsébet; Csákányos Erzsébet;
Dankó Mária; Bencsik Anna;
Dr. Vas Mihályné osztályfõ-
nök; Nagy Mária; Tar Irén;
Páll Nóra; Kriskó Iringó;
Támba Judit

Állnak(balról): Schwarz
Sándor; Lukács Lajos;
Petromán Miklós; Stefán
Gábor; Demeter László;
Petromán Miklós; Lipkovics
Sándor; Pecsenye Vilmos;
Papp György; Máté János;
Sári Sándor

„Anno...”

K ö n y v t á r u n k b a n
ilyenkor év elején, a szoká-

sos könyvtári munka mellett
kerül sor az éves rendezvénytervünk elkészítésére. Az el-
múlt évi programok sikereit és hibáit mérlegelve igyekszünk
tartalmas programokat szervezni ebben az évben is.

A hagyományokhoz híven az idén is kézmûves foglalko-
zásokra várjuk az alsó tagozatos gyerekeket húsvét, anyák
napja és karácsony elõtt.

A foglalkozásokkal egy idõben az „Arany Alkony” Nyug-
díjas Klubnak és a helyi kézmûves egyesületnek lehetõsé-
get adunk, hogy kézmûves termékeikbõl vásárt tartsanak a
Pál Gyula Közösségi Házban.

Az idén kilencedik alkalommal hirdetjük meg nyári ol-
vasópályázatunkat.

Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy ez a nyári program sok
gyereket becsábít a könyvtárba, és jó eszköz az olvasás
megszerettetésére.

Október elején kerül sor az õszi könyvtári napok rendez-
vényeire, ekkor tartjuk az olvasópályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetését is.

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünne-
peljük a népmese napját.

Ilyenkor kétnapos rendezvényt szervezünk. Egyik napon
valamilyen elõadással

lepjük meg a kisdiákokat, a másik napon pedig népmese
vetélkedõt szervezünk számukra.

Jelentõs összeget fordítunk évente könyvvásárlásra.
Igyekszünk érdekes, színvonalas olvasmányokat besze-
rezni a gyerekek és felnõttek számára egyaránt.  A ma-
gas könyvárak miatt legtöbben a könyvtárból szerzik be
az olvasnivalót. Lehetõség van a színes folyóiratok köl-
csönzésére is.

 Ennek ellenére a beiratkozott olvasók létszáma sajnos
évrõl-évre csökken országos szinten, és nálunk is.

Hétköznapokon reggel 8-tól délután 5 óráig folyamato-
san, szombaton 8-tól 12 óráig szeretettel várjuk kedves ol-
vasóinkat a Dr. Erdész Sándor Könyvtárban.

Blazsán Péterné
    könyvtáros

A Dr. Erdész Sándor Könyvtár
2017. évi programterve
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Január 3 -án, a kellemesen eltöltött téli szünet után, meg-
kezdõdött a félévi hajrá iskolánkban.

Tanulóink nagy része arra törekedett, hogy a félévi ered-
ménye minél jobb legyen.

Január 20-án zárult le az elsõ féléves munka, a gyerekek
január 27-én vehették kezükbe értékelésüket.

Iskolánkban 94 tanuló példás szorgalmú, 16 tanuló sajnos
hanyag szorgalmú. 117 gyerek példás magatartást tanúsí-
tott, rossz magatartása 7 fõnek volt.

Az 1.-2. évfolyamokon a gyerekek tanulmányi elõmene-
telét szövegesen értékeltük:

Kiválóan teljesített 1.a osztályban 8 fõ, 2.a osztályban 5
fõ. Felzárkóztatásra szorul az 1.a-ban 1 fõ.

3.-4. évfolyamokon már érdemjeggyel értékeltünk:
Ezen évfolyamokon 10 tanuló ért el kitûnõ tanulmányi

eredményt, a 3.a osztályban 7 fõ, a 4.a osztályban 1fõ, a
4.b osztályban 2fõ.

Felsõ tagozaton 17 tanuló ért el kitûnõ tanulmányi ered-
ményt. Legtöbb a kitûnõk száma az 5.a és a 7.a osztályok-
ban 6-6 fõ. Sajnos 11 tanuló nem teljesítette a félév követel-
ményeit.

A több óraszámban tartott felzárkóztató, tehetséggon-
dozó és a különbözõ elõkészítõ foglalkozások jóval na-
gyobb lehetõséget nyújtanak diákjaink számára, hogy ez
által is jobb eredményt érjenek el félévkor, valamint év
végén.

Minden végzõs diákunk jelentkezett középfokú intézmény-
be és nagy reményekkel várják felvételi eredményüket.

Versenyek:
Bolyai megyei matematika csapatverseny – Nyíregyhá-

za, 2016. október 14.
Három négyfõs csapatunk vett részt a versenyen, egy ötö-

dikes, egy hatodikos és egy hetedikes csapat. Az ötödikes
és a hetedikes csapat a harmadik helyen végzett, így õk
2016. október 26-án részt vehettek az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen Vásárosnaményban. A csapattagok:

5. évfolyam:Fodor Hanna,Kovács Gréta,Papp András Ben-
ce ,Udvari Bálint.

7. évfolyam:Orosz Réka, Papp Marcell, Prokob András
Benedek, Rozsnyai Luca.

Felkészítõ tanáruk: Alvári Mihályné
BIG – TIPP megyei matematikaverseny 7. és 8. évfolya-

mos tanulóknak – Nyírbátor 2016. december 01. Összesen 6
tanulónk vett részt.

Elért eredményeink:
7. évfolyam:
1. helyezés: Prokob András Benedek 7. a, 2. helyezés:

Orosz Réka 7. a. Felkészítõ tanáruk: Alvári Mihályné
8.évfolyam:
11. helyezés: Palcsák Gergõ 8. b, 16. helyezés:

Herczku Tamás 8. a, 18.helyezés: Vinkler Réka 8.b, 22.
helyezés: Nagy Fanni 8. a. Felkészítõ tanáruk: Rozsnyai
Ágnes

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és

Szakgimnázium által szervezett megyei anyanyelvi verse-
nyen 7 tanulónk vett részt.

Eredmények:
8. évfolyam:
3. helyezett Kékesi Klaudia 8.b, 5. helyezett Sári Zsa-

nett 8. b, 7. helyezett Szilágyi Hédi 8. a. A tanulókat felké-
szítette: Papp János és Lipcsey Attiláné

7. évfolyam:
4. helyezett Kovács Dominika, 5. helyezett Papp Mar-

cell, 6. helyezett Szabó Anikó, 7. helyezett Rozsnyai Luca.
A tanulókat felkészítette: Lipcsey Attiláné

Bolyai Anyanyelvi csapatversenyre 2 csapat nevezett. Az
5.-esek megyei 5. helyezést értek el. Csapattagok: Fodor

Hanna, Kovács Gréta, Kántor Babett,Mészáros Petra. A csa-
patot felkészítette: Orosz Istvánné

Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny megyei forduló-
jára Orosz Réka 7.a osztályos tanuló jutott be. A tanulót
felkészítette: Lipcsey Attiláné

Megyei Kémia verseny Újfehértón, 2017. február 3.
1. helyezett: Orosz Réka
2. helyezett: Papp Marcell
4. helyezett: Prokob András Benedek
5. helyezett: Szabó Anikó
A tanulókat felkészítette: Benkéné Orosz Katalin
Bolyai Természettudományi csapatverseny 5 megye rész-

vételével a 7.évfolyamos tanulóinkból álló csapatunk vett
részt: Orosz Réka, Papp Marcell, Prokob András Benedek,
Szabó Anikó, 3. helyezést érték el.

Felkészítette a csapatot: Pappné Kereskényi Gabriella
A Magyar Közút „Álomút” címmel meghirdetett gyer-

mekrajz pályázatán kiemelkedõ eredményt ért el Bibliák
Evelin 5.a osztályos tanuló.

Jótékonysági bál
Február 11-én került megrendezésre iskolánkban a jóté-

konysági bál, melyen ismét rendkívül nagy létszámmal vet-
tek részt.

A 6. osztály a farsangon



2 0 1 7 .  M Á R C I U S 15

Vacsora elõtt a gyerekek produkcióit nézhették meg a
kedves vendégek, mely megalapozta a jó hangulatot. Mu-
zsika hangja címû táncos énekkel lepett meg a 2.a osztály
tanulói. A  „Perdülj-Fordulj” néptánccsoport, akik a 6. évfo-
lyamos tanulók, kiskállói és bökönyi táncokat roptak. A Vi-
ola mazsorett csoport tagjai, akik 1–2. osztályos tanulók,
Erkel Ferenc: Hunyadi indulójára táncoltak. A Csillagvirág
mazsorett csoport tagjai Egressy Béni: Klapka indulójára
botos koreográfiát mutattak be, illetve egy show tánccal
kápráztatták el a közönséget. Az énekkar tagjaitól pedig
egyéni produkciókat csendültek fel.

 Természetesen nem maradhatott el a csodálatos nyitótánc,
a bécsi keringõ, melyet a 8. osztályos tanulók adtak elõ.

A bál bevételét idén a gyerekek szórakoztatására szán-
juk, egy fantasztikusan eltöltendõ gyermeknapra, egy egész
napos program keretében iskolánkban.

Papp János intézményvezetõ Úr, az SZMK, valamint
a tantestület tagjai ezúton szeretnék megköszönni mind-
azoknak, akik részt vettek, munkájukkal, felajánlásuk-
kal, támogatásukkal segítették a bál célját megvalósí-
tani.

Farsangi mulatság
Február 17-én rendeztük meg a farsangot, mely ismét nagy-

szerû hangulatban telt el. A jelmezfelvonulás idén kimon-
dottan színvonalas volt. Sokan öltöztek csoportos jelmez-
be, de láthattunk szép, igényes egyéni jelmezeseket is. Iz-
galommal várták a tombolasorsolást is a gyerekek, melyen
sokan nyertek apróbb ajándékokat. Ezt követõen tánccal
zártuk zenés mulatságunkat.

A 7. osztály hippi jelmeze mindent vitt

Mi várható...
Március 15-ei ünnepi mûsorral készülnek az 5. évfolya-

mos tanulók, Fodorné Páll Erzsébet tanárnõ irányításával,
mely március 14-én kerül megrendezésre.

A Kállay – napok rendezvénysorozatunk május 4. – má-
jus 15. között lesz.

Többféle verseny áll még tanulóink elõtt, melyekre az
idén is szép számmal jelentkeztek és aktívan vesznek részt
diákjaink, mint minden évben. Nyitottak vagyunk a tanke-
rületben vagy azon túl is meghirdetett versenyeken meg-
mérettetni magunkat.

Csurpek Melinda
        tanítónõ

Az adóbevallások idõszakát éljük, és mint tudjuk, a
személyi jövedelemadó 1+1%-át valamely egyház, il-
letve egy civil szervezet részére saját belátásunk szerint,
szabadon felajánlhatjuk.  Kállósemjénben öt olyan szer-
vezet van, akik nagyon örülnének annak, ha számukra
tennék meg felajánlásaikat. Biztosan ismerik a mondást:
„Sok kicsi, sokra megy!” azaz bármennyire kevés összeg-
rõl is legyen szó, az kétségkívül minden egyesületnek
nagy segítséget jelent.

Amennyiben még nem rendelkezett adója 1 %-ról, kér-
jük, támogassa a kállósemjéni egyesületeket, amelyek
munkájukkal hozzájárulnak településünk életének gaz-
dagításához, és a biztonságos körülmények megteremté-
séhez. Hogy megkönnyítsük az Önök dolgát, „csokorba”
szedtük azokat az egyesületeket, akik a NAV honlapján
szereplõ adatok szerint 2017. évben jogosultak a SZJA
1%-ának gyûjtésére:

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
Adója 1 %-át felajánlhatja a:

– Kállósemjéni Polgárõr Egyesületnek:
adószáma: 18812851-1-15

– „Nõszirom„  Kállósemjéni Nõk Egyesületének:
adószáma: 18024894-1-15

– Kállósemjéni Sport Egyesületnek:
adószáma: 19856902-1-15

– Kállósemjéni Óvodásokért Alapítványnak:
adószáma: 18814406-1-15

– Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesületnek:
adószáma: 18518588-1-15

Pappné Szegedi Angéla
kult. ref.

Az egyesületek, alapítványok nevében, bizalmukat elõre is köszönjük!
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A Ficánka óvodában
az év eleje mindig csendben

telik el. A decemberi ünnepek
után jó egy kis pihenõ a gyere-

keknek, mert május végéig na-
gyon sok dolguk lesz a csöppsé-

geknek. A farsang, a nemzeti ünnep,
a húsvét, a Föld napja, az anyák napja, a kirándulás, a gye-
reknap, a nagyoknak az évzáró mûsor mind-mind olyan ren-
dezvény amit a gyerekek nagyon várnak, készülnek rá, és
megrendezése során jól elfáradnak.

Az év elsõ eseménye az óvónõket és a szülõket érintette.

Mind a négy csoportban megtartották a januári szülõi érte-
kezletet. Az óvónõk beszámoltak a gyerekek fejlõdésérõl,
az óvodában töltött napjaikról. Elmondták a szülõknek az
elvárásaikat, és azt is miben tudnának a szülõk együttmû-
ködni az óvodával.

A nagycsoportban megtörtént a gyerekek  iskolai életre
való érettségének vizsgálat. Ennek eredményét a szülõk
megnézhették, de a felmérõ lapokat nem kaphatták meg
mert ezt az óvodának kell megõriznie. Szerencsésnek tart-
juk, hogy a felmérõ lapok láttán egyre jobban közeledik a
szülõk és az óvónõk véleménye a gyerek iskolai érettségét
illetõen.

Már hagyomány, hogy januárban mesemondó versenyt
szervezünk. Ez jó alkalom arra, hogy a gyerek és a szülõ
otthon közösen meséljen, mesét tanuljon. Ezzel gyarapodik
a gyerek szókincse, erõsödik a memóriája.

Elmúlt a Farsang, mellyel az óvoda „már elbúcsúztatta a
telet”. Nagyon ötletes, szép jelmezekben voltak a kis ovi-
sok. A szülõk egyre fontosabbnak tartják, hogy gyermekük
jelmezben legyen ezen a napon, ezáltal sokkal jobb hangu-
latban telik el a nevezetes nap. A szülõk sem maradnak ki a
szervezésbõl, mert ez alkalommal is finom farsangi fánkot
sütöttek a gyerekeknek.

A hagyománnyá vált nyílt napon egyre több szülõ vesz
részt. Ezt köszönjük a szülõknek, és ez
abban erõsít bennünket, hogy a szülõket
érdekli gyerekük óvodai élete, szívesen
tekintenek be az óvodai életbe, meg akar-
ják ismerni gyermekük mindennapjait
amit a családtól távol töltenek.

A közelgõ programok között szerepel
a leendõ elsõ osztályos tanító nénik láto-
gatása az óvodába. Ez a nap nagy ese-
mény a gyerekek életében, mert már most
elkezdik az ismerkedést a tanítónõkkel,
megmutathatják magukat, a közösséget,
a munkájukat.

Március végén lesz az a szülõi érte-
kezlet, ahol az iskolába készülõ gyere-
kek szülei találkozhatnak az általános is-
kola igazgatójával és a tanítónõkkel.
Ennek a szülõi értekezletnek a kereté-
ben olyan általános tájékoztatást kapnak
a szülõk, ami minden tekintetben hasz-
nos lehet a tanévkezdéshez. Milyen fel-
szereléseket szükséges beszerezni, mi az
elégséges eszköz mennyiség, melyek az
iskola elvárásai.

Húsvét után, május 2-án és 3-án lehe-
tõség lesz a leendõ óvodások beíratására. Várunk minden
kisgyereket, aki augusztus 31-ig betölti 3. életévét, szoba-
tiszta. Nekik már kötelezõ az óvodai részvétel.

Továbbra is várjuk az adó 1%-ából a  felajánlásokat az
óvodai alapítvány részére. Célunk az óvoda eszközeinek,
fejlesztõ eszközeinek, játékainak fejlesztése, bõvítése. Fel-
ajánlásokat a következõ számlaszámon tehetik meg :

„A Kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány” – Adószám:
18814406–1–15

Papp Györgyné
óvodavezetõ

Mi már elbúcsúztattuk a telet!

Az idén is a hercegnõ jelmez volt a legkedveltebb az óvodások körében
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2016. november 24-27. között is-
mét megrendezésre került a helyi
galamb és kisállattenyésztõk egye-
sületének harmadik kiállítása, amely
évrõl évre nagyobb állat létszámmal
tölti meg a Kállay Miklós Általános
Iskola tornatermét. A tavalyi év vé-
gén mintegy 600 galamb és díszba-
romfi került bemutatásra és bírálatra
az ország több részérõl érkezõ szak-
vizsgával rendelkezõ bírálók által. A
látogatókra sem lehetett panasz, hi-
szen lehet, hogy a jó idõnek is kö-
szönhetõen, de jöttek szép számmal.
Ennyi jegyet, és katalógust, még nem
értékesítettünk talán az elsõ két év-
ben összesen. A kiállítást az iskolás
gyerekek testnevelés óra helyett meg-
nézhették, így minden általános is-
kolás tanuló megismerkedhetett
azokkal a madarakkal, amit eddig
lehet még nem is látott. Ezzel nem titkolt célunk, az, hogy
szeretnénk, hogy a gyerekek kedvet kapjanak a galam-
bok, díszbaromfik tartásához, tenyésztéséhez, így gyara-
pítva a tenyésztõ társadalmat.

A média is beszámolt az eseményrõl, hiszen a Kelet-
Magyarországban és a Kölcsey TV-ben is benne voltunk, in-
vitálta a látogatókat a kiállításra.

Magán a kiállításon közel 80 díjat osztottunk ki, ame-
lyek közül talán a legizgalmasabb a közönségdíj, amelyet
a látogatók által legszebbnek ítélt galamb és díszbaromfi
kapja. Nagy örömünkre ezen díjak mindegyike községünk
tenyésztõinél maradt, hiszen a galamboknál Papp Tamás
strasszer galambja kapta a legtöbb szavazatot, míg a
díszbaromfiknál Kerezsi Zoltán (Dirbász György unokája)
sebright tyúkja.

Az állatok minõségére nem lehetett panasz, nagyon sok
jó minõségû, kiváló példány került bemutatásra, és tovább-
ra is dicsõség számunkra, hogy a határon túlról is érkeztek
kiállított galambok, köztük egy Európa Champion szatmári
babos galamb, amit az egyik szatmárnémeti tagunk Juhos
Bertalan mutatott be.

Az idei évben két rendezvényünk lesz, az elsõ augusz-
tusban Nyírbátorban, ahová a tavalyihoz hasonlóan ismét
meghívtak minket, a lovas napok keretében fogunk 200-250
madarat bemutatni, ez tavaly is nagy sikert aratott és ezért
is hívtak vissza minket. A másik
pedig a már szokásos kiállításunk
novemberben amire nagyon ké-
szülünk.

Szeretnénk, ha az idén már saját
ketreceket tudnánk vásárolni, mivel
ahhoz, hogy ezeket a bemutatókat meg
tudjuk rendezni mindig kölcsön kell kérnünk
egy ketrecparkot. Tavaly szerencsénk volt, mert

A községi galambász élet

a Nyíregyházi Egyesület kölcsönadta nekünk, de örökké
nem támaszkodhatunk másokra.

Köszönetet szeretnék mondani támogatóinknak, akik so-
kat segítenek nekünk, így a Nagyközségi Önkormányzat-
nak, Polgármester úrnak, aki segít a ketrecek szállításban,
szállíttatásában, a Kállay Miklós Általános Iskolának, Igaz-
gató úrnak, akik a rendelkezésünkre bocsátják a tornater-
met és úgy szervezik, a tanórákat, hogy a kiállításunk meg-
rendezhetõ legyen, és az Erdész Sándor Könyvtárnak,
Pappné Szegedi Angélának aki nélkül nem lenne kataló-
gusunk.

Reméljük azzal, hogy egy ilyen nagyszabású
rendezvénnyel öregbítjük Kállósemjén hírnevét
valamelyest megháláljuk a sok segítséget.

A 2017-es évet egy Zöldfa Étterem által
készített nagyon finom babgulyással
kezdtük, és remélem az ott tapasz-
talt jó kedv, és lelkesedés kitart
nem csak ebben az évben, ha-
nem még nagyon sokáig!

Harsányi Ferenc
elnök
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2015 Magyarországon a Szovjetuni-
óba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve volt. Hamar
kiderült azonban, hogy ennyi idõ ke-
vés mindannak az átgondolásához és
feltárásához, amit a hetven évvel ez-
elõtt megkezdett deportálássorozat és
a szovjet rendszer táborvilága jelentett
a Kárpát-medence magyarsága számá-
ra. Ezért a Gulag-emlékévet meg-
hosszabbították, így hivatalosan 2017
februárjáig tartott.

Mit is jelent a Gulág?
A Gulág azaz ’Javítómunka-táborok

Fõigazgatósága’ kifejezés alatt a sztá-
lini Szovjetunió egészét behálózó mun-
katáborrendszerét értjük. A táborokban
a sztálini politika bel- és külföldi el-
lenzõit, hadifoglyokat, más ürüggyel
(pl. „kulákság”) vagy véletlenszerûen
elhurcolt polgári lakosokat kemény fi-
zikai munkára fogták, napi 10–12 órát
dolgoztatták õket, miközben élelem- és
egészségügyi ellátásukról alig gondos-
kodtak. Feltételezések szerint Sztálin
rémuralma alatt körülbelül 20 millióan
haltak meg a táborokban. Magyaror-
szágról körülbelül 700 000 embert de-
portáltak a Gulagra, közülük 300 000
fõ meghalt a rabság során ( forrás:
https://hu.wikipedia.org). A magyar
nyelvben a Szovjetunióban végzett
kényszermunka “málenkij robot” néven
ismert. (forrás: http://mult-kor.hu)

A kényszermunka táborokban elhur-
colt, és az ottani szörnyûségeket átélõk
közül már igen kevesen vannak élet-
ben. E kevés túlélõk egyike Fodor Mik-
lós, aki a mai napig itt él közöttünk
Kállósemjénben. Õ mesét nekem éle-
tének azon idõszakáról, amelyet a
gulágon töltött.

„A háború már a vége felé közele-
dett, amikor 18 évesen nekivágtam a
nagyvilágnak és külföldre akartam
menni. Több társammal együtt vonatra
szálltunk, mert nyugatra akartunk men-
ni. Sajnos nem jutottunk messzire, mert
a vasúti hidat a partizánok felrobban-
tották. Ott aztán mindenkit leszállítot-
tak és azt mondták mindenki arra megy,
amerre akar, mert a vonat az bizony
nem tud tovább menni. Ha jól emlék-
szem ez a Felvidéken történt. Akkor
aztán másik két társammal gyalogosan
megindultunk hazafelé, de bizony út-
közben a két társamat megállították,
mondván, hogy látszott a ruhájukról,
hogy magyarok. Én meg is örültem
neki, hogy nekem nem szóltak, de bi-
zony azok elárulták, hogy én is magyar
vagyok, így mindhármunkat ahhoz az

Gulág világ
1000 fõs különítményhez raktak, amely
gyalog ment el Lengyelországba a Plut
folyóhoz. Ott aztán bevagoníroztak
minket és napokon keresztül vittek
minket a munkatáborba. Naponta egy-
szer bedobtak egy zsákba némi száraz
kenyeret, azt osztottuk szét magunk
között. Én Petrovenkába kerültem. Elõ-
ször gyûjtõtáborba voltam, onnan meg
karanténba zártak, mert lebetegedtem.
Itt naponta csak egyszer adtak enni és
meleg vizet itattak velünk, én meg
olyan beteg lettem, hogy még a napi
egyszeri étel sem kellett. A petrovenkai
táborban én a törzshöz tartoztam, akik
nem jártak ki a táborból a bányába
dolgozni. Ablaküvegezõ munkát csi-
náltam, de amúgy meg mindent, amit
mondtak. Sokszor vittek a kenyérhez
lisztet vételezni a vasútállomásra, de
az olyan messze volt, mint ide
Nagykálló. Ott aztán a vagonból sze-
kérre raktuk a lisztet, és mentünk vissza
a táborba.  Amikor nem dolgoztattak,
akkor meg vallatásra vittek. Nekünk
szatócs boltunk volt, de arról soha nem
beszéltem nekik, csak néhány hold föld-
rõl és pár darab jószágról beszéltem
mindig. A szállásunk barakkokban volt,
ahol két sorban deszkapriccsen alud-
tunk. Volt ugyan alattunk szalmazsák,
de bizony abba szalma nem volt. Az
élelmezés az nagyon gyenge volt. A
munkatáborban naponta kétszer kap-
tunk enni, reggel és este és bizony sok-
szor ettünk csalánlevest, meg kukori-
cakását. Emlékszem, egyszer, amikor
egy káposztaföld mellett mentünk el,
és én egy káposzta torzsát akartam fel-
venni, hogy megegyem, még azért is
úgy megvertek. Örültem neki, hogy le
nem lõttek érte. Volt aki olyan éhes
volt, hogy a földrõl a poros füvet tépte
le és azt tömte magába. Sokan haltak
meg végkimerülésbe. Addig hajszolták
az embereket amíg mozdulni bírtak.
Amikor már azt sem, akkor meg a füle
mellett eresztett el egy sorozatot a gép-
fegyverbõl, hogy nem-e csak tetteti
magát. A mindennapos tisztálkodásra
sem volt lehetõségünk, hetente egyszer
fürdõbe vittek minket, annyi volt az
egész. A ruházkodás az nagyon érde-
kes volt, mert az összegyûjtött ruhák-
ból öltöztettek minket. Nekünk példá-
ul afrikai mintás ingünk volt, de volt
akinek német egyenruha jutott.

3 hónap híján 3 évet töltöttem el a
gulagon. Onnan úgy kerültem haza,
hogy amikor egy igazi ablaküvegezõ
került a táborba engem is elvittek a
bányába dolgozni. Ott csillésként dol-

goztam. Nagyon nehéz munka volt és
nagyon lefogytam, így harmadosztályú-
nak minõsítettek, és akkor egy Magya-
rországra induló szállítmánnyal engem
is haza deportáltak.”

Fodor Miklós ma 91 éves. Szerencsés
túlélõje a „málenkij robot”-nak, amely
ugyan három nap lett volna, de majd-
nem 3 évig tartott. Mindez már a múl-
té, de még sem felejthetjük el.

„Nemrég a Gulag Emlékév kapcsán
a VERITAS Történetkutató Intézet jóvol-
tából készült egy különleges vándorki-
állítás, ami számtalan nyelvre lefordít-
va járja a világot, s látható lesz New
Yorktól Canberráig, Krakkótól Munká-
csig. A kiállítás a második világháború
végén a Szovjetunióba elhurcolt hadi-
foglyoknak és kényszermunkásoknak
állít emléket. Ám talán még ennél is
nagyobb szenzáció, hogy ugyanennek
az állandó mását egyedüliként Napko-
ron állították fel, amelyet 2017. febru-
ár 22-én, az emlékév záró hetén adtak
át ünnepélyes keretek között a
Harangodi Erdészeti Erdei Iskola szom-
szédságában. Az ünnepséget Csallókö-
zi Zoltán miniszterelnök-helyettesi fõ-
tanácsadó nyitotta meg, majd Támba
Miklós, a Napkori Erdõgazdák Zrt. ve-
zérigazgatója házigazdaként minden
közremûködõnek megköszönte, hogy
az állandó kiállítás létrejöhetett.

Ezután Fodor Miklósnak és Juráncsik
Antalnak átadták az EMMI miniszteré-
nek, a Gulag Emlékbizottság elnöké-
nek, Balog Zoltánnak az emléklapját,
illetve az érintett települések polgár-
mestereinek a megbízásából a
nagykállói Sziklai György és a napkori
Vislóczki Mihály emléklapját is átve-
hették az idõs kitüntetettek képviselõi.”
(forrás:  http://www.szon.hu)

– psza –

Fodor Miklós átveszi Balog Zoltán
emberi erõforrások minisztere által

aláírt oklevelet.

Fotó: Sipeki Péter
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Idén emlékezünk Kállay Miklós, Magyarország egykori
miniszterelnöke születésének 135. és halálának 50. évfor-
dulójára. Õ egyben településünk legnevesebb lakosa, akit
az idõsebb generáció tagjai közül még sokan személyesen
is ismertek. Kállay András fõispán és Csuha Vilma hetedik
gyermekeként született – nagy meglepetésre – legfiatalabb
testvére, Tamás után 11 évvel, 1887. január 23-án. Gyer-
mekéveit a család nagyhalászi birtokán töltötte.

Így emlékszik vissza ezekre az idõkre: „Úgy éltem, mint
a legtöbb falusi gyerek. . . Édesapám idealizmusában és
saját nagyszerûségének elfogultságában nem sokat törõdött
nevelésemmel és én nem lévén szorgalmas és céltudatos
fiatalember, örültem, ha nem veszik észre a bliccelt órákat,
a nyelveknek az elhanyagolását és nem az iskola irányítot-
ta az életemet. . .”

Bár nem sokat foglalkozott a tanulással, hamar kivilág-
lottak átlagon felüli szellemi képességei. Imádta a könyve-
ket, minden iránt nyitott és érdeklõdõ volt, az agya pedig
szinte mindent befogadott. Általános és középiskolai tanul-
mányait Nyíregyházán az Evangélikus Gimnáziumban, majd
Budapesten a Ferenc József elit intézetben végezte. Bár itt
sem „ölte meg magát” a tanulással, mégis tiszta jelessel
érettségizett.

Ezt követõen jogi tanulmányokat folytatott. Franciaország-
ban, Németországban és Svájcban is tanult. Hazatérve, 1912-
ben Kisvárdán lett szolgabíró, bár nem ez volt álmai állása:
„Én nem nagyon lelkesedtem a munkámért. A kihágásokat
és cselédügyeket intéztem, inkább a falvakat látogattam és
a lakossággal szerettem kapcsolatot találni. Tûzvész esetén
mindig ott voltam.”

1912–17 között két ízben is sikertelenül próbált parla-
menti mandátumhoz jutni. Viszont ezeknek a kudarcoknak
nem tulajdonított különösebb jelentõséget. Élte tovább az
életét, és közben családot alapított. 1914. szeptember 7-én
volt az esküvõje Kállay Helénnel, Kállay Rudolf hírneves
kórházigazgató fõorvos leányával. „Kora gyerekkori barát-
ság és szeretet fûzött össze, úgyszólván együtt nõttünk fel,
már amennyiben egy hét évvel fiatalabb leány és fiú viszo-
nyáról ezt mondani lehet. Nagyon szerettük egymást, tulaj-
donképpen mindenki akarta ezt a házasságot, közmegelé-
gedést keltett. Nagykállóba költöztünk, szépen berendez-
tük az apósom ottani régi házát és nagyon boldogan éltünk.
Hamarosan jöttek a fiúk, Kristóf, Miklós, András. . .”

Esküvõje után nem sokáig élvezhette a mézesheteket.
Hamarosan az I. Világháborúban találta magát. Szeretett
volna hõsként hazatérni, de ez nem adatott meg neki: „ki-
mentem az orosz frontra, ahol pár hétig önkéntes elõõrs szol-
gálatot teljesítettem, míg fagyott lábbal vissza nem küld-
tek. Egy lábujjamat le is kellett vágni. Így hadiszolgálatom-
ban semmi dicsõséget nem arattam.”

A katonáskodáskodás után hazatérve a gazdálkodásban
is kipróbálhatta magát, méghozzá az I. Világháború végi
zûrzavaros és kilátástalan helyzetben. Ám a nehéz körül-
mények ellenére nagy lelkesedéssel és egyre növekvõ hoz-
záértéssel próbálta felvirágoztatni az 1400 holdas õsi
kállósemjéni családi birtokot.

1921-ben már az egyesített Szabolcs és Ung vármegye
fõispáni székében találjuk. Ezt a feladatát is hatalmas
tenniakarással és nem utolsósorban kiváló vezetõi valamint

Kállay Miklós, „Kállósemjén miniszterelnöke”

szervezõi érzékkel végezte. Az eredmények nem is marad-
tak el. Szabolcs az ország egyik leggyorsabban fejlõdõ vi-
déke lett. Közben semjéni birtokát sem hanyagolta el, or-
szágos hírû mintagazdasággá fejlesztette. Arra a sikerére
volt a legbüszkébb, hogy 1929-re a semjén körüli terméket-
len homokbuckákon 100 hold jonatán almást és 200 hold
virágzó szõlõskertet hozott létre szívós munkával.

Tehetségére Budapesten is felfigyeltek. 1928-ban már ke-
reskedelemügyi államtitkárként tevékenykedett. Ezzel
Kállay Miklós az országos politikai élet színpadára lépett.
1932-35 között már földmûvelésügyi miniszterként is bizo-
nyíthatta rátermettségét, szakértelmét. Innen lemondva a
Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatal vezetését látta el 1937-
tõl. Karriere csúcspontjára 1942. március 10-én ért el, ami-
kor is Horthy Miklós kinevezte õt a Magyar Királyság mi-
niszterelnökévé. Egy lehetetlen küldetést vállalt magára:
Magyarország kivezetését a II. Világháborúból és az ország
számára elfogadható béke elõkészítését. Az volt az elkép-
zelése, hogy bár az elkötelezett szövetséges látszatát fenn-
tartja, de fokozatosan eltávolodik a náci Németországtól és
közben keresi a kapcsolatot a nyugati hatalmakkal. Sajnos
törekvéseit nem koronázhatta siker. Nem tudta elkerülni az
ország német megszállását 1944 tavaszán. Hivatalát ekkor
el kellett hagynia és hamarosan (1944 õszén) a németek
elhurcolták. A fogságból 1945 májusában szabadították ki a
Németországot megszálló amerikai csapatok. Kállay haza
már nem térhetett, hisz addigra Magyarország egy másik
szörnyeteg, a Szovjetunió megszállása alá került.

Így aztán Kállay Miklós, a Szabolcstól elszakadni soha nem
akaró és nem is tudó férfi hányattatása megkezdõdött. Néhány
évnyi olaszországi tartózkodás után végül Amerikába költözött.
Helyét soha nem találta meg igazán az Újvilágban. Szíve, gon-
dolatai mindig csak Magyarország, Szabolcs és Kállósemjén körül
forogtak. 1967 januárjában bekövetkezett halála elõtti utolsó
kívánsága is az volt, hogy ha újra szabad lesz Magyarország és
az utolsó szovjet csizma is elhagyja Szabolcs õsi földjét, hoz-
zák haza hamvait, és itthon Kállósemjénben, az õsi fészekben,
a családi kápolna alatti kriptában helyezzék örök nyugalom-
ra. Kívánsága 1993-ban valósult meg. Azóta ott van, ahová
tartozik: semjéni magyar földben.

Kész Géza
kiállításvezetõ

Kállósemjéni Kállay-kúria

A felvételen az ablak elõtt áll Kállay Helén, jobbján
Kriskó Elek kállósemjéni görögkatolikus lelkész. Sajnos a

fénykép készítésének idejét és a rajta megörökített
eseményt nem ismerjük.
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   A Börze 2015. márciusában indult, kisállat kereskedés
céljából, melynek ötletadója, elindítója  Harsányi Ferenc
képviselõ társam volt. Ezt követõen merült fel bennem an-
nak a lehetõsége, hogy a kisállat kereskedésen túl, egyéb

színes látnivalókkal is érdemes lenne
bõvíteni a börze kínálatát. Ezt az elkép-
zelésemet felvázoltam a Képviselõ-tes-
tület tagjainak, akik támogatólag álltak
az ötlet mellé. Így került sor a börze pro-
filjának bõvítésére a régiségekkel, alkat-
részekkel, gasztronómiai kínálattal, táp-
takarmányokkal, növényekkel és sok más
egyéb érdekességgel. A Kállósemjén Bör-
ze látogatottságát, nagyban segítette a
motoros közösség, Villásné Anikóval az
élen. Anikó rendszeres látogatója a bör-
zénknek, a helyszínen készített fényké-
peivel vitte a településünk jó hírnevét és
a börzének remek lehetõségeit, melyet
az õ által felügyelt motoros oldalon rend-
re meg is osztott. Célként kitûztem volt,
hogy a családokat is kicsalogatom e re-
mek szabadidõs programra, ezért hónap-
ról-hónapra igyekeztem színesíteni, a
kínálatot. Gondolva a gyermekekre is,
nyakláncfestést, póni lovaglást, vattacukrozást vonultattunk
fel a kedvükre. A Börzén tartottuk meg a Házi készítésû
gyümölcsaszaló versengést is, ahol Winkler László és a jó-
magam által készített gyümölcsaszalók versenyeztek egy-
mással. Az aszalóval készített termékek kóstolásából pedig
a börzére látogatott vendégek is kivehették részüket.

Szeretettel köszöntjük a Kállósemjén Börze látogatóit!
Kállósemjén Börze Facebook oldalt is üzemeltet, ahol nagy
segítségemre van Bujáki Zsolt igyekezete. Tapasztaltam, hogy
kis gyermekes családok is nagy örömmel vesznek részt a
település börzéjén. Visszajelzések alapján, Kállósemjénbõl

elszármazó emberek is büszkén nézege-
tik a Facebook oldalra feltöltött fotó so-
rozatokat. A látogatóink elsõsorban a me-
gyébõl érkezõ vendégek, de találkozhat-
tunk már Hajdu-Bihar megyébõl és Er-
délybõl érkezõ kereskedõkkel is. Minden
hónap második vasárnapjára álltunk be
a Kállósemjén Börze idõpontjával, hogy
más településen lévõ börzékkel ne essen
azonos idõbe. Rendkívül sok jó emberrel
megismerkedhettem a börze alkalmával,
és a motorosok is szeretettel látogatnak
el hozzánk. Büszke vagyok arra, hogy a
börze alkalmas volt jótékony célok meg-
valósítására is, hiszen a motoros közös-
ség együttmûködésével, közel 200 tábla
csokoládét sikerült összegyûjteni a beteg
gyermekeknek, és egyéb apró meglepe-
téseket a helyi gyermekek számára. Örü-
lünk, hogy ezzel az akcióval is hozzájá-
rulhattunk a kicsik öröméhez!

Hátra lévõ börze idõpontjaink:
Március 12. Augusztus 13.
Április 9. Szeptember 10.
Május 14. Október 15.
Június 11. November 12.
Július 9. December 10.

A kínálat bõséges, már csak a kézre való szerszámot kell megtalálni

Villásné Anikó aki a Kállósemjéni Börzék állandó fotósa

Tisztelettel: Rétközi András
Börze felelõs
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Egy újabb év kihívásainak vágott neki Kállósemjén elsõ-
számú turisztikai vonzereje, a Kállay-kúria. A mögöttünk
álló 2016-os esztendõ az indulás, a tapasztalatszerzés idõ-
szaka volt, mely igencsak aktívra sikerült. A legkülönbö-
zõbb rendezvények sorát kellett megszerveznünk, lebonyo-
lítanunk. Számos lakodalomnak, konferenciának, családi
és munkaközösségi rendezvényeknek adtunk helyet. Több
saját szervezésû eseménnyel is próbáltuk a település és tá-
gabb régiónk köztudatába bevinni intézményünket. Ezek
közül a labdarúgó Európa-bajnokság mérkõzéseire szerve-
zett közös szurkolás a kávézónk teraszán, a koktélest, a
borkóstolóest, a „Boszorkányvasárnap” és a szilveszteri
mulattság emelhetõ ki.

Kiállításunk, Ford A modellünk, és kávéházunk az el-
múlt nyár és kora õsz során több ezer látogatót vonzott.
Nagy örömünkre sok iskolás- és nyugdíjas csoport is bevet-
te kirándulásai programjába a Kállay-kúriát.

A 2017-es évnek az elõzõ év tapasztalataival felvértez-
ve, nagy tervekkel vágtunk neki. Intézményünk jobb ismert-
ségének köszönhetõen elõreláthatólag nagyszámú rendez-
vénynek lehetünk házigazdái, illetve a látogatói szezon
beindulásával sok-sok vendéget fogadhatunk. Emellett a
Kúria kulturális nívójának emelését is célul tûztük ki. Kállay
Miklós születése és halála évfordulója kapcsán konferenci-
ákat, kulturális rendezvényeket tervezünk. Például a tria-
noni megemlékezéshez kapcsolódóan Trianonnal, Kállay
Miklóssal, a két világháború közötti idõszakkal foglalkozó
idõszakos kiállítást és konferenciát készülünk megvalósíta-
ni. Április elsõ hetében nyitja meg kapuit az a kiállítás,
amely községünk neves szülöttjének, Pál Gyulának a fest-
ményeibõl és rajzaiból került összeállításra. Ezek mellett

Mûködésének második évébe lépett a Kállay-kúria

húsvéti rendezvénnyel, családi nappal, nyári, õszi és téli
programokkal is be kívánunk kapcsolódni Kállósemjén kul-
turális és közösségi életébe.

Bízunk benne, hogy tevékenységünkkel hozzájárulhatunk
nagyközségünk hírnevének öregbítéséhez és a település
fejlõdéséhez.

Vendégeinket a tavaszi idõszakban szerdától vasárnapig,
09:00-tõl 17:00 óráig várjuk szeretettel. Csoportokat, elõ-
zetes egyeztetés esetén zárt napjainkon is tudunk fogadni.
Kávézónkat és rendezvénytermünket pedig jó szívvel ajánl-
juk mindenkinek, aki családi, munkahelyi vagy más ren-
dezvényhez keres igényes helyszínt és minõségi kiszolgá-
lást.

Elérhetõségek:
 – 4324 Kállósemjén, Kossuth út 94.
 – Telefon: Kozma Mihály ügyvezetõ-06/20-382-4373
 – E-mail: info@kallaykuria.hu
 – Honlap: http://www.kallaykuria.hu/

Kozma Mihály
ügyvezetõ

Kállósemjéni Kállay-kúria Nonprofit Kft.

A Kúria és a park közkedvelt fotózási helyszín az ifjú
párok körében

A Kúria standja az esküvõ kiállításon
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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

Gólya hozta

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötöttek

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Az anyakönyvi híreket Pappné Dzsunyák Beatrix állította össze.

E l h a l á l o z t a k
Molnár János
Molnár István
Kabai József
Ignéczi Sándor
Belicza András
Páll Ignác
Horváth Sándorné

(Nagy Irén)

Kovács Anita–Varga Attila
Bódi Edit–Simkó János

Magyar Mária Ilona–Török Borisz Károly

Takács József János
Egri József
Egri Klára
Nagy János
Juhász Ferencné (Katona Julianna)
Varga Andrásné(Asztalos Rozália)
Tóth Imréné (Mocsár Judit)
Kovács Jánosné (Kállai Piroska)

Köszöntöttük szépkorú lakosunkat!

Az ünnepelt Páll Gáborné, Belicza László polgármester úr és Pisákné Páll Ilona
címzetes fõjegyzõ asszony társaságában

Harsányi Petra

Kozma Kristóf

Szabó Simon

Máté Julianna Judit
Skarbik Balázs Máté

Barna Benett
Povelcsák Zoé

Varga Máté

„Nemes szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek csupán
tiszta szív és sok-sok szeretet!„

                   – Pázmány Péter –

Ez év január 20-án, Belicza László
polgármester úr Páll Gáborné, született
Szûcs Ilona részére 90. születésnapja
alkalmából, az idõsek iránti tisztelet és
hála jeléül adta át Orbán Viktor minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot, és

kívánt jó egészséget, további békés,
boldog éveket.

E szép, kerek évfordulót ünneplõ
Miklós bácsit ajándékcsomaggal kö-
szöntötte Pisákné Páll Ilona címzetes
fõjegyzõ és Pappné Dzsunyák Beatrix
anyakönyvvezetõ is.

Kívánunk minden szép kort elért la-
kosunknak további egészségben eltöl-
tött békés, boldog éveket!

Pappné Dzsunyák Beatrix
anyakönyvvezetõ


