
GMZ: Milyen esélyekkel je- során számos beruházás tör-Nagy Béla, Kállósemjén új 
löltette magát az idei válasz- tént a faluban, azonban még polgármestere több generáci-
tásokon? bõven van tennivalónk. Eze-ón keresztül kötõdik a telepü-
N. B.: ket a tennivalókat a gazda-léshez. A községben született Már négy éve is indul-

sági programban a testület 1962-ben. Itt végezte el az ál- tam a választásokon a hely-
elé terjesztettem. Sajnos, talános iskolát, majd a nagy- beliek kérésére, de akkor saj-
Kállósemjén kevés bevétellel kállói Korányi Frigyes Gim- nos nem jártam sikerrel. Az 
rendelkezik, túlságosan az náziumban érettségizett le. idei választások elõtt jó esé-
állami juttatásoktól függ az Az érettségi megszerzése lyeket láttam a nyerésre, bíz-
önkormányzat gazdálkodása. után a Marx Károly Közgaz- tató volt a helyzet. Mikor Lip-
Érdeklõdéssel várjuk a kor-daságtudományi Egyetemre csei Miklós jelezte, hogy nem 
mány jövõ évre vonatkozó Szövetkezetnél, majd a jog-járt, ahol 1986-ban szerzett indul a választásokon, úgy 
költségvetési tervezetét, mert utód Farm Kft.-nél dolgozott diplomát. A diploma meg- éreztem, hogy nekem is van 
abban a tervezetben lesznek 1993-tól 2004-ig. Ezután szerzése után rövid ideig a annyi esélyem, mint a másik 
meghatározva azok az önkor-Nyíregyházán a Mezõgazda-balkányi termelõszövetke- két jelölttársamnak. Most pe-
mányzat számára fontos tá-sági és Vidékfejlesztési Hi-zetben dolgozott, majd a sza- dig, mint Kállósemjén pol-
mogatási összegek, amelyek-vatalban helyezkedett el, kolyi Egyetértés Mezõgazda- gármestere úgy gondolom, 
bõl fenn kell tartanunk intéz-ahol pályakezdési szakrefe-sági Termelõszövetkezet fõ- hogy hatékonyan fogom tud-
ményeinket.rens volt. Felesége, Nagyné könyvelõje lett. Ezután egy ni képviselni a település sor-
GMZ: Milyen fontos felada-dr. Forró Andrea az APEH évig Budapesten dolgozott sát. 
tokat tartalmaz a gazdasági megyei igazgatóságán jo-gazdasági vezetõként egy an- GMZ: Milyen terveket, el-
program?gász. Három gyermeket ne-gol nyelvû politikai-gazdasá- képzeléseket szeretne megva-
N. B.: lósítani a községben? Törvény írja elõ a gaz-velnek, Imola 5, Bendegúz 7, gi lapnál, de visszatért me-

/2N. B.: dasági program készítését. Bence 9 éves. gyénkbe. A nagykállói Farm Az 1990 óta eltelt 16 év 
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SEMJÉNI KRÓNIKA
Az új képviselõ-testület.
Október elsején községünk 
szavazópolgárai megválasz-
tották az új képviselõ-testület 
tagjait, akik az elkövetkezõ 
négy évben irányítják a tele-
pülés mindennapi életét, fej-
lõdését. Képünkön a megvá-
lasztott önkormányzat tagjai.
Ülnek, balról jobbra: 
Koczka Edit, Nyesténé Ud-
vari Mária, Pisákné Páll Ilo-
na jegyzõnõ, Nagy Béla pol-
gármester, dr. Teremi Sarol-
ta, Bokriné Polyák Krisztina.
Állnak: Katona Gábor, Mol-
nár Ferenc, Fodor György, 
Kóth Elek, Harsányi Ferenc, 
Borsi András, dr. Boiskó 
Sándor.

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Bõven van még tennivalónk

Kállósemjén Önkormányzatának lapja 



Folyt. 1. oldal nyek zavartalan mûködésé-
Az önkormányzat képviselõ- nek a biztosítása. 
testületének olyan gazdasági GMZ: Mi a véleménye a meg-
célkitûzési programot kell alakult képviselõ-testületrõl? 
felvázolnia, amely a telepü- N. B.: Jó testületet választott 
lés fejlesztésének a stratégiá- a lakosság. Fiatalos, dinami-
ját tartalmazza. Ilyen fejlesz- kus a csapat, amelynek a tag-
tés lesz Kállósemjénben a fa- jai konstruktívak, tele van-
luközpont létrehozása pol- nak ötletekkel, de ugyanak-
gármesteri hivatallal, üzlet- kor jelen van a megfontolt, 
sor építése, fedett piaccsar- rutinos szemlélet is. Szeret-
nok létrehozása, ivóvízjaví- ném megköszönni a szava-
tó-program, csapadékvíz-el- zók bizalmát, hogy támogat-
vezetés, utak, járdák felújítá- tak, hogy nevem mellé tették 
sa és karbantartása, fedett az x-et. Igyekszem, hogy ne 
buszvárók építése, gyerme- okozzak csalódást, s minden 
keink védelme érdekében erõmmel azon leszek, hogy 
forgalomlassítók kihelyezé- megfeleljek az elvárásaik-
se, gyalogos-átkelõhelyek nak. 
felfestése, illetve az intézmé- Graholy Mariann Zoé

Október 1-jén helyhatósági választásokat tartottunk tele-
pülésünkön is. Mivel Kállósemjén 10 000 lakos alatti tele-
pülés, ezért csak önkormányzatunk tagjaira, a megyei köz-
gyûlés tagjaira, illetve a polgármester személyére adhattuk 
le szavazatunkat. Településünkön három polgármesterje-
lölt indult a választásokon. Harsányi Ferenc és Vámos Jó-
zsef Miklós polgármesterjelölt mellett 1139 szavazattal, 
61,43 %-kal Nagy Béla nyerte meg a választásokat. A tes-
tületi tagokat 37 jelölt közül választhattuk ki. A képviselõ 
testület összetétele a választásokat követõen a következõ-
képpen alakult: 

Dr. Boiskó Sándor – Független – 743
Harsányi Ferenc – Független – 734
Borsi András – MDF – 699
Nyesténé Udvari Mária – Független – 654
Dr. Teremi Sarolta – Független – 635
Fodor György – Független – 567
Bokriné Polyák Krisztina Aliz – Független – 512
Kóth Elek – Független – 468
Katona Gábor – Független – 462
Koczka Edit – Független – 430
Molnár Ferenc – Független – 412
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Képviselõink arcképcsarnokaKépviselõink arcképcsarnoka

Dr. Boiskó Sándor

Ez a harma-
dik ciklus, 
amelyben a 
lakosság is-
mét meg-
tisztelt a bi-
zalmával. A 
szavazato-
kat ezúton 

is szeretném megköszönni. 
Úgy gondolom, hogy bemu-
tatkozásra nemigen van szük-
ség, mivel a lakosság zöme 
már igen jól ismer. A sok 
mendemonda ellenére to-
vábbra is kállósemjéni lakos 
vagyok, amelyet bizonyít a 
helyben történt szavazatom 
leadása. A falu vezetõségé-
ben nagy változások követ-
keztek be, a választások óta 
lezajlott testületi ülésekrõl az 
a véleményem, hogy eléggé 
megfontolt és racionális 
irányba fogunk haladni, ami 
a község látható fejlõdését 
fogja eredményezni. 

Az új önkormányzat

Bokriné Polyák 
Krisztina Aliz

Megköszö-
nöm Önök-
nek, hogy 
b i z a l m a t  
adtak a vá-
lasztáskor, 
és örülök 
a n n a k ,  
hogy a vál-

tozásra szavaztak. Testületi 
munkám során szeretném a 
község érdekeit, javát képvi-
selni. Férjemmel családi vál-
lalkozásban dolgozunk 1990 
óta. A nagybetûs élet szá-
momra nehezen kezdõdött. 
Szüleimet korán, súlyos be-
tegségekben elveszítettem, 
de a férjem és két gyermekem 
erõt adott a nehéz helyzetek 
megoldásához. Munkámból 
adódóan sok emberrel beszél-
getek, megosztjuk egymás 
között örömünket, bánatun-
kat. Belátom, hogy minden-
kinek a saját környezetében 
megvan a maga problémája. 

Ezúton szeretném megkö-Szeretném, ha problémáikkal 
szönni a lakosságnak, hogy õszintén és bármikor megke-
az október 1-jei önkormány-resnének, amelyekre képvi-
zati választáson megtisztel-selõ társaimmal együtt lelki-
tek bizalmukkal, és az önök-ismeretesen megpróbálunk 
tõl kapott szavazatok alapján ésszerû és elfogadható meg-
új tagként bekerültem a testü-oldásokat találni.
letbe. Az elõttünk álló négy 
évben munkámmal szeret-Borsi András
ném bizonyítani, hogy a 

1958. no- megválasztott polgármester-
vember 5- rel és a képviselõ-testülettel 
én szület- együtt a község fejlõdését 
tem Jász- szemmel látható módon fel 
berényben. fogjuk pezsdíteni. Azon le-
S z ü l e i m - szek, hogy a választási szóró-
mel 1965- lapomon szerepeltetett fej-
ben költöz- lesztések mindegyike meg-
tünk Kálló- valósuljon, és szûkebb körze-

semjénbe. Azóta itt élek, ide tem, az Epreskert se marad-
nõsültem, feleségem Hepp jon ki a fejlesztésekbõl. A 
Irén. 1983. október elseje óta község fejlõdését szolgáló ja-
egyéni vállalkozóként dolgo- vaslataimat, melyet 21 pont-
zunk mindketten a község- ba foglaltam össze, október 
ben. Közben felneveltük két 19-én eljuttattam a polgár-
fiúgyermekünket. Az idõseb- mesternek, bízva a pozitív el-
bik, András nõs, itt telepedett bírálásban. Ha úgy érzik, 
le helyben, autóvillamossági hogy olyan problémájuk van, 
szerelõként ténykedik. A ki- amiben tudnék segíteni, min-
sebbik, Zoltán velünk él, vil- den hónap elsõ hétfõjén 17 
lanyszerelõként szakmun- óra után szívesen állok a ren-
kásvizsgázott, de jelenleg delkezésükre a lakásomon. 
még tanulmányait folytatja. 



3
mindenkit, ha bármiféle sek terén. A kistérségi és a ré- nek nagy 
problémája van, amiben úgy giós összefogásokkal, a vál- t e r v e i m ,  
érzi, tudok segíteni, minden lalkozások bevonásával, a m á r  a z  Meg sze-
feszélyérzet nélkül forduljon pályázati lehetõségek kihasz- nagy ered-retném kö-
hozzám nyugalommal, és nálásával reménykedhetünk, mény len-s z ö n n i ,  
ígérem, mindent megróbálok, hogy ezek figyelembevételé- ne, ha a pol-hogy támo-
hogy mindezekre megoldást vel elõrébb léphetünk. Célja- gármester  gatásukkal 
találjunk. ink eléréséhez szükséges a által elõ-az ötödik 
Úgy gondolom, amit egy helyi szervezetek, a lakosság terjesztett ciklusomat 
képviselõ megtehet mind- véleménye, javaslata és se- programot  i s  m e g -
ezek javítása érdekében, azt gítsége. Ehhez a közös mun- sikeresen végig tudnánk vin-kezdhettem 
én is igyekszem megtenni. kánkhoz kívánok mindany- ni. Mivel a mezõgazdaságban a képviselõ-testületben. Ezen 

nyiunknak sok erõt és egész- dolgozom, szeretném, ha leg-a településen is, mint bárhol, 
séget! alább a mezõgazdasági fõút az a cél, hogy a lehetõségeket 

vonalait korszerûsíteni tud-maximálisan ki tudjuk hasz-
nánk, vagy legalább járható-nálni. S ezeket, a lehetõsége-

Elõször is vá tudnánk tenni. Minden-ket ne pusztán önerõbõl fi-
szeretném képpen támogatom a polgár-nanszírozzuk, hanem minél 
megköszön Születésem mester programját, és kívá-több pályázatot nyújtsunk be, 
n i  mind - óta kálló- nom neki, hogy a testület se-ezért a fejlesztési forrásokat 
a z o k n a k ,  semjéni la- gítségével sikerüljön elérni a maximálisan ki kell tudnunk 
akik szava- k o s  v a - célt.használni, hogy haladni tud-
z a t a i k k a l  gyok. Több junk. 
támogattak mint 13 éve 
és lehetõvé dolgozom a 

tették, hogy már a harmadik II. számú 
ciklusomat kezdhetem meg orvosi ren- Köszönöm 
önkormányzati képviselõ- d e l õ b e n .  a támoga-Köszönöm 
ként. A munkámat a pénz- Elõször mint írnok, s immár tást, hogy Kállósem-
ügyi, gazdasági és falufej- majdnem 3 éve mint körzeti ismét be-jén lakos-
lesztési, valamint az oktatási ápolónõ. Munkám során nap szavaztak a s á g á n a k ,  
és közösségfejlesztési bizott- mint nap találkozom az em- képviselõ-hogy pol-
ságokban végezhetem. Csa- berekkel, s úgy érzem, hogy testületbe. gármester- 
ládommal itt élünk Kálló- elfogadtak, elfogadnak. Bár- Elsõrendû és képvise-
semjénben, 45 éves vagyok, a mikor fordulhatnak hozzám feladatom-lõ jelölt-
90-es évek elejétõl családi bizalmasan, lehetõségeim- nak azt te-k é n t  i s  
gazdálkodóként mezõgazda- hez mérten megpróbálok kintem, hogy az intézmé-ilyen szép 
sággal foglalkozom. Felesé- tanácsot adni, segíteni. Úgy nyek, mint például az iskola, számú szavazattal támogat-
gem a helyi általános iskolá- érzem, ez eddig is így volt, és az óvoda mind személyi, tak és külön öröm számomra, 
ban tanít, két gyermekünk ezután sem lesz másképp. mind pedig tárgyi feltételei hogy fiatal korom ellenére 
van, akik középiskolások a Most kérem a betegek türel- biztosítva legyenek, és hogy ennyien bíznak bennem. 
nyíregyházi Zrínyi Ilona mét, mert 3 évig iskolába kell az oktatás színvonala a meg-Minden igyekezetemmel 
Gimnáziumban. A jelen gaz- járnom, így hetente kétszer a szorítások ellenére se romol-azon leszek, hogy a szavaza-
dasági körülmények az ön- rendelés fennakadásokkal jon. Segíteni szeretném az if-taik által nyújtott bizalmukat 
kormányzatok, a vállalkozá- indul, de igyekszem, hogy a júságot az egészséges élet-megháláljam, és javaslataim-
sok és az egyes emberek szá- nehézségek ellenére rugal- mód kialakításában, ezen be-mal, felvetéseimmel közsé-
mára is nehezebb éveket jó- masan menjen a rendelés. Az lül a versenysportok színvo-günk és az itt lakók javát szol-
solnak. A településünk elõtt emberek bizalma a képvise- nalának megõrzését értem, gáljam. Tudatában vagyok 
álló feladatok megoldásában lõ-testület megválasztásakor fõleg a kézilabdáét. Segíteni annak, hogy az önkormány-
az elõzõ okra hivatkozva nem is meglátszott. Köszönöm a szeretném az öregeket a tá-zat lehetõségei behatároltak, 
mondhatjuk beletörõdve, bizalmat, én pedig igyek- mogatásaik, juttatásaik igaz-de véleményem szerint nagy 
hogy nem kíséreljük meg a szem, hogy bebizonyítsam: ságosabb elosztásában, illet-odafigyeléssel, kellõ elszánt-
megoldást megtalálni! Az ön- valóban méltó voltam rá. ve a nehéz helyzetû csalá-sággal érdemi munkát tudunk 
kormányzat saját forrásai doknak is megoldást szeret-végezni, amelynek eredmé-
szûkösek, ezért mozgósítani nék találni. Támogatom azo-nye reményeim szerint né-
kell azokat az új energiákat, kat a terveket, amelyek a hány éven belül mindenki ál-
amelyeket a helyi választás a község arcát megváltoztat-tal látható és érezhetõ lesz. 
személyi változásokkal ho- A lakosság bizalmát szeret- ják.Szeretném, ha a lakosság 
zott. Újra kell gondolni és to- ném megköszönni, hogy az nem érezné azt, hogy rájuk 
vábbvinni az elõzõ testület ötödik ciklusomban is meg-csak a választás napján van 
elkezdett lépéseit a fejleszté- kaptam a bizalmat. Nincse-szükség, ezért megkérek 
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Fodor György

Harsányi Ferenc

Katona Gábor

Koczka Edit

Kóth Elek

Molnár Ferenc
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vezetését. Ezeket a terveket Nyesténé Udvari Mária
és a lakosság gondjait szem 
elõtt tartva szeretném az el-Elõször is 
következõ négy évet sikere-köszönetet 
sen végig dolgozni. szere tnék 

mondani a 
v á l a s z t ó -
polgárok- Dr. Teremi Sarolta
nak, hogy 
megtisztel- Mindenek-
tek szava- elõtt itt ra-
zataikkal,  gadom meg 

és újabb négy évre bizalmat a lehetõsé-
szenteltek, hogy tudásom- get, és kö-
mal, felelõsségemmel a falu szönetemet 
javát szolgáljam. Úgy gondo- fejezem ki 
lom, bemutatkoznom nem mindazok-
igazán kell, mivel 20 éve dol- nak, akik 
gozom a helyi takarékszövet- szavazataikkal támogattak az 
kezetnél, s a harmadik ciklu- önkormányzati választáso-
som kezdtem meg a válasz- kon. Azon leszek, hogy meg-
tások után. Örülök a választá- szolgáljam azt a bizalmat, 
si eredményeknek, a polgár- amit kaptam a választópolgá-
mester személyének és a kép- roktól. Nyíregyházán egy 
viselõ társaimnak. Úgy gon- ügyvédi irodában dolgozom, 
dolom, a testület kellõ ambí- így napi kihívás az, hogy a 
cióval, igyekezettel és lendü- hozzánk fordulók problémái-
lettel fog hozzá a falu fellen- ra megoldást találjak. Mun-
dítéséhez, s reméljük, hogy kám miatt kevesebb idõt töl-
hamarosan a fejlõdés látható tök Kállósemjénben, de re-
is lesz. Úgy gondolom, hatal- mélem, így is megtalálnak 
mas változáson kell a falunak majd a község életével kap-
átmennie, szükség van egy csolatos észrevételeikkel, ja-
faluközpontra, s az ezzel kap- vaslataikkal. Az én jövõké-
csolatos látványterv készítése pem az, hogy olyan település 
már folyamatban van. Fontos lesz Kállósemjén, ahova az 
lenne a Kossuth úti járda és innen elkerülõ fiatalok szíve-
csapadékvíz elvezetése. Sze- sen térnek vissza tanulmá-
retném, ha a külterületek fel- nyaik végeztével, ahol szíve-
zárkóznának, illetve ha az in- sen telepednek le az emberek, 
frastruktúra kiszélesedne s ahonnan nem kell majd a 
(Forrástanya – gáz, szenny- mindennapi szükségletek 
víz. Péterhalom – szennyvíz). biztosítása miatt a szomszé-
Településünk fiatalosítása ér- dos településekre ingázni. 
dekében a következõ lépése- Ennek a feltétele jól mûködõ 
ket szeretném, ha sikerülne bölcsõde, óvoda, színvonalas 
megvalósítani. Építési telke- alapfokú oktatás, munkahe-
ket kellene kialakítani, ami- lyek létesítése, sport- és kul-
ket kedvezõ áron a fiatalok turális lehetõségek biztosítá-
részére adnánk el. Az óvoda sa, színvonalas orvosi ellátás-
bõvítését is meg kellene olda- hoz szükséges körülmények 
nunk, mivel a csoportok túl- megteremtése. Napjainkban 
zsúfoltak, és az elhelyezési nagyon korlátozottak az 
igényeket ki kell elégíteni. anyagi lehetõségeink, de bí-
Nagyon fontos feladatnak zom abban, hogy idõvel kö-
tartom intézményeink mûkö- zös összefogással mindenki 
désének megõrzését, biztosí- megelégedésére megvalósít-
tását. Fontosnak tartom az hatók a község elé állított cé-
ügyfélcentrikus ügyfélszol- lok.
gálat mûködtetését, és az 
elektronikus ügyintézés be-

Önkormányzati hírek
ünneplése. A döntés értelmé-Alpolgármestert 
ben október 29-én Kállósem-választottak
jén képviselteti magát, s a 
polgármestert bízták meg az 

Alakuló ülését 2006. október 
utazás megszervezésével. 

11-én tartotta a képviselõ-tes-
tület. Az ülésen a megválasz-
tott polgármester, Nagy Béla 
letette az esküt a helyi válasz-
tási bizottság és a képviselõ 
testület elõtt. A polgármesteri 

Az új önkormányzat második 
eskütételt követõen a képvi-

testületi ülésén Nagy Béla 
selõ-testületi tagok is feles-

polgármester beszámolt a 
küdtek a polgármester és a 

testületnek a két testületi ülés 
helyi választási bizottság 

között végzett tevékenysé-
elõtt. Megállapították a pol-

gekrõl. Elfogadták a kálló-
gármester illetményét, illetve 

semjéni nagyközség képvise-
titkos szavazással alpolgár-

lõ-testületének 2006. októ-
mestert is választottak. A sza-

ber-december hónapokra vo-
vazatok alapján kilenc szava-

natkozó munkatervét, s ezek 
zattal és három ellenszava-

után bizottságokat választot-
zattal az alpolgármester 

tak. Megállapították a képvi-
Nyesténé Udvari Mária lett. 

selõk, illetve a bizottsági ta-
Ezután meghatározták az al-

gok tiszteletdíját. Napirendi 
polgármester tiszteletdíját, 

pontok voltak még a faluköz-
majd a polgármester képvise-

pont látványtervének elkészí-
leti jogát is megerõsítették az 

tése, a Nagykálló-Kállósem-
Észak-alföldi Régió Ivóvíz-

jén közötti kerékpárút létre-
minõségének javításáért Ön-

hozása, az általános iskola és 
kormányzati Társulás, Társu-

diákotthon pénzügyi helyze-
lási tanácsában. Napirendre 

tének megtárgyalása, illetve 
került az avasújvárosi testvér-

döntést hoztak, hogy a testü-
városunkban történõ, 1956. 

leti üléseket általánosságban 
évi forradalom és szabadság-

csütörtöki napokon 13 órától 
harc 50. évfordulójának meg-

tartják meg.

Ügyrendi Bizottság: Oktatási és Közösségfej-
lesztési Bizottság:

Elnök: dr. Teremi Sarolta
Bokriné Polyák Elnök: Molnár Ferenc

Krisztina Aliz Harsányi Ferenc
Koczka Edit Katona Gábor

Belicza László
Kereskényi Tamás

Pénzügy, Gazdasági és 
Falufejlesztési Bizottság:

Népjóléti és Szociális 
Elnök: Fodor György Bizottság: 

Katona Gábor
Kóth Elek Elnök: Dr. Boiskó Sándor
Papp Miklós Borsi András
Molnár Jánosné Molnár Ferenc

Séra Valéria 
Ragány Györgyné

Látványterv
a faluközpontról

Megalakultak a bizottságok 
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Megújult a hivatal

A polgármesteri hivatalban felújítási és bõvítési munkálatok 
kezdõdtek nyár végén. Az önkormányzati választásokat 
követõen az újonnan megválasztott polgármester, Nagy Béla 
munkába állt. A felújítási munkákon fáradozó szakembereket 
megsürgette, így a tetõszerkezeti munkák mindössze öt napot 
vettek igénybe. A munkák befejezését követõen az önkor-
mányzat dolgozói ismét nyugodt körülmények között folytat-
hatták a munkát. 

Önkormányzati hírek

Képviselõk, jelölõ szervezetenként, illetve kapott érvényes szavazatonként:

Rézmûves József: Cigány szervezetek országos szövetsége, 33
Bogdán Béla: Roma Polgárjogi Mozgalom, 31
Berki Gábor: Cigány szervezetek országos szövetsége, 28
Göcze Imre: Cigány szervezetek országos szövetsége, 23
Farkas Károly: Roma Polgárjogi Mozgalom, 22

A Ficánka Óvodában októ-
ber végén nagy munka folyt. 
Elbontották az udvaron csak 
a helyet foglaló medencét, 
amelyben szinte alig, sõt 
talán nem is lubickoltak 
gyermekek. A medence 
fenntartására nem jutott a 
keretbõl. A legkisebb polgá-
rok nem csalódottak, hiszen 
a medence elbontása követ-
keztében, nagyobb teret ve-
hetnek igénybe az udvaron 
való játékok ideje alatt. 

Újjáalakult a cigány kisebbségi önkormányzat is
Településünkön is jelöltethet- hatta voksát, hogy kiket sze- akar szólni a választások ala-
ték magukat a kisebbség kép- retne a cigány önkormányzat- kulásába. A választási ered-
viselõi. A településen élõ ro- ban látni. A Kállósemjénben mények alapján a kállósemjé-
ma lakosság 2006. október 1- élõ kisebbség 82,86 százalé- ni cigány önkormányzat ösz-
jén az urnához vonulva lead- ka úgy gondolta, hogy bele szetétele így alakult.

Elbontották a medencét

Vendégségben 
Avasújvárosban

Felemelõ testi-lelki élmény-
ben volt részünk október 29-
én testvérvárosunkban, Avas-
újvárosban, az ottani szüreti 
hálaadó ünnepségen. Az õsz 
színeiben pompázó erdõ, az 
elénk táruló szõlõhegyek, 
völgyek, az istentiszteletre 
összegyûlt testvérek kedves-
sége, pazar vendéglátása, az 
önzetlenül kapott szeretet, a 
meghallgatott Ige, a népvise-
letbe öltözött fiatalok buzgó 
éneke átmelegítette szívünket 
az esõ ellenére is. 
Köszönet mindazoknak, akik 
lehetõvé tették ezt a szép él-
ményt: önkormányzatunk 
vezetõinek, a meghívók ön-
zetlen munkájának és a ve-
lünk együtt ünneplõknek…

Kriskó Miklósné

Önkéntes alapon, számát. A polgárõrség veze- tartanak, ahol megbeszélik a 
díjtalanul járõröznek. tõi minden hónap végén meg- dolgaikat, illetve új vezetõt 

írják a szolgálati vezénylést, választanak, ha szükséges. 
Kállósemjénben 1990. no- amelyet postán kapnak meg a Jelenleg a polgárõrök vezetõ-
vember 8-án alakult meg a tagok. Munkaidejük nincs je Kígyósi Sándor, helyettese 
polgárõr szervezet, s akkor a idõhöz kötve, szükségesség Erdelyi Mihály, illetve má-
nyilvántartott tagok száma 37 szerint kezdik meg és teszik sodhelyettese Sitku László. 
fõ volt. Azóta eltelt 16 év, s a le a szolgálatot. A polgárõr- Decemberben szeretnének 
nyilvántartott, hivatalos ta- ség saját tulajdonú személy- rendezni egy polgárõr bált, 
gok száma 87 fõre gyarapo- gépkocsival rendelkezik, ahová minden kedves érdek-
dott. Büszkén írhatjuk le, munkájukat önkéntes alapon, lõdõt szeretettel várnak. 
hogy a tagok között 20 fiatal teljes mértékben díjtalanul G.M.Z.
is van, s a polgárõr szerveze- végzik. Mindig várnak ked-
tet két hölgy is erõsíti, Tóth vet érzõ személyeket tagok-
Györgyné és Dudás Viktória nak, akik elmúltak 14 évesek, 
személyében. Településünk állandó lakhelyük Kállósem-
polgárõrei szerint azért érde- jénben van, és büntetlen elõ-
mes ezt a szolgálatot vállalni, életûek. Felhívják a lakosság 
mert eredménye van, a járõ- figyelmét, hogy bármilyen 
rözések által kevesebb a bûn- furcsa dolgot látnak a telepü-
cselekmények száma. Pol- lésen, azonnal szóljanak tele-
gárõreink megtesznek min- pülésünk polgárõreinek vagy 
dent, hogy a minimálisra a rendõrségnek. Polgárõreink 
csökkentsék a bûnözések minden évben egy gyûlést 

Szolgálatban a közbiztonságért

Ha bárminemû
észrevétele van

a település biztonságával
kapcsolatban, hívja

polgárõreinket:

Kígyósi Sándor:
06-30/243-95-96
Erdelyi Mihály:
06-30/645-34-07
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mai muzsikusok és a Rózsa 
és Ibolya címû mesejátéko-
kat. Ugyanakkor a nagykál-
lói mûvelõdési központ által 
szervezett színházi elõadáso-

Az augusztusi falunapra lel- kon is rendszeresen részt ve-
kesen készülõdött mind a két szünk. Legutóbb a „Kis hab-
mazsorettcsoport. A „Szivár- leány” c. elõadást látták gye-
vány” nevet viselõ kis mazsi- rekeink.
sok 2 mûsorszámot adtak elõ: 
Pécsi József: Katona vér in-
dulójára hagyományos botos 
táncot, majd egy lendületes 
aerobicot mutattak be. Az Szeptember 22-én egész na-
„Ezüstpillangó” mazsorett pot kitöltõ verébavatót és 
csoport is két mûsorszámmal sportnapot tartottunk. Ha-
kedveskedett a közönségnek: gyományainkhoz híven 
Az egyik a Madagaszkár c. ilyenkor mókás feladatokat 
rajzfilm zenéjére egy külön- kell az 1. osztályosoknak és 
leges pálcás-, a másik pedig „választott” keresztszüle-
egy olasz tánc volt. A két nép- iknek (8. osztályosoknak) 
tánc csoport szatmári és du- megoldaniuk. Fogadalmat is 
nántúli táncokkal szórakoz- tettek, hogy ha egy évig is, de 
tatta közönséget, míg a „Re- óvják kis „verebeiket”. Ez-
zeda” leánykar Bartók által után két alternatívát kínál-
gyûjtött népdalokat énekelt. tunk a felsõs diákoknak: az 

elõzetesen kijelölt pályán 
vagy gyalog, vagy pedig ke-
rékpárral menjenek végig, az 
állomásokon pedig oldják 

A 2006/2007-es tanévben új meg a feladatokat (labdake-
személy került a diákönkor- resés, vizesballon hordás, 
mányzat elnöki posztjára. rákjárás... stb.).
Mivel iskolánk egyik volt A feladat hasonló volt az 
kiválósága, Miron Zsanett alsósoknak is, csak rövidebb 
szeptembertõl a Zrínyi Ilona volt a „gyalogtúra”.
Gimnáziumban folytatja ta-
nulmányait, így szükségessé 
vált a vezetõ váltás. A DÖK 
közgyûlésén a diákok egy el-
lenszavazattal egyhangúlag Az iskolában megrendezték 
Oláh Dóra mellett tették le a a diákok körében igen ked-
voksukat. Dóra a 8. b. osztály velt osztálybajnokság õszi 
tanulója, közismert és elis- fordulóját is. A lányoknak 
mert a gyerekek körében. kézilabdában, a fiúknak fut-
Évek óta rendszeresen, építõ ballban lehetett bizonyítani-
jelleggel vesz részt a DÖK uk, hogy õk a legjobbak.
munkájában.

A tavalyi évhez hasonlóan az 
Évrõl évre egyre több gyer- idén is meghirdettük a „Ter-
mek vált mesebérletet a nyír- méskép-levélkép” készítõ 
egyházi Móricz Zsigmond versenyt. Nagy örömünkre 
Színházba. Ebben a tanévben szolgált, hogy kétszer több 
104 fiatal nézheti meg a Bré- kiállítási darab készült, mint 

ák
Di élet

az elõzõ évben, és a munkák idén is megkezdte mûködé-
minõsége is jelentõsen javult. sét. Fõ profiljuk a néptánc, de 
Ezt jelzi az alsó tagozatban az zongora és furulyaképzésben 
élen kialakult 3-as holtver- is részesülnek a gyerekek. 
seny is: 69-69 ponttal az élen Néptánc tagozaton 4 csoport 
végzett Varga Ivett, Domokos van. Az 1-2-3. osztályok 
Balázs és Bezdán Fanni, szinte teljes létszámmal 
mindannyian a 3.a osztály ta- vesznek részt az órákon, míg 
nulói. A képek megtekinthe- a 4. csoport 4-5-6. osztályos 
tõk az iskola aulájában. tanulókból tevõdik össze. El-

sõ bemutatkozásuk az iskolai 
karácsonyi ünnepségen lesz.

Októberben a Szivárvány 
mazsorett csoport részt vett a Útjára indítottuk az iskolá-
nagykállói Gratis Mazsorett ban az Elmebajnokság elne-
Egyesület megalakulásának vezésû 7 fordulóból álló szel-
5. évfordulója alkalmából lemi vetélkedõt, mellyel azt 
rendezett „Kistérségi Mazso- szeretnénk elérni, hogy a 
rett találkozón”. Mivel a cso- gyerekek többet olvassanak, 
port létszáma szeptemberben s nem utolsó sorban, hogy já-
10 új kislánnyal bõvült, így tékos formában gyarapítsák 
csak a felvonulásban vettünk tudásukat.
részt. Egy hónapos munkánk 
eredményeként tökéletes ki-
vitelezésben mutatták be a 
vízszintes és a haránt forga-
tásokat, valamint két külön-
bözõ vonulási stílust. Ezúton November 24-én rendezték 
mondunk köszönetet a szü- meg az általános iskolában a 
lõknek, akik segítettek meg- diákbált. Az idén is volt zene, 
oldani a gyerekek utaztatását tánc, tombola, és titkos sza-
valamint a kislányok fel- vazással választották meg a 
ügyeletét. felsõs Bálkirálynõt és a Bál-

királyt. S hogy az alsósok se 
szomorkodjanak, közülük is 
választottak Bálkirálylányt 
és két udvarhölgyet. 

A „Nyíri” Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény az 

Elmebajnokság hét fordulóban

Színes mûsor
a falunapon

Új elnök a DÖK élén

Bérlettel a színházba

Mókás verébavató

Osztálybajnokság

Terméskép-levélkép

Nagykállóban
szerepeltek

Bemutatkozás
karácsonykor

Elmebajnokság

Bálkirálynõt
választanak

Az iskolai ünnepség egy pillanata



A kirándulásokat, szabadidõs 
tevékenységeket is közösen 
szervezzük.
A két harmadik osztály volt 
már Lillafüreden és Diós-
gyõrben osztálykirándulá-
son, a szabadidõs tevékeny-
ség keretében pedig Nagykál-
ló múzeumait látogatták meg. 
Külön köszönet illeti a nagy-
kállói Harsányi Gézánét, 
Manyikát az önzetlen, precíz 
idegenvezetését. A másodi-
kosok is voltak kirándulni 
Nyíregyházán, a Sóstói Falu-
múzeumot, a Sóstói Állatpar-
kot, és a fõiskola botanikus 
kertjét nézték meg. A 2. b. 
osztályosok a Vidor Fesztivá-

Alsó tagozatos munkakö- lon vettek részt egy délután. 
zösség (mk.vezetõ: Hegyes Az elsõ osztályosok lassacs-
Magdolna): kán megszokják az iskolát. 
Az iskola három évfolyamán Õk egy közös játékdélutánt 
tanító tanítónõket és napkö- tölthettek el együtt a volt ovis 
zis nevelõket fogja össze. társakkal a kastélykertben. 
Közösen döntünk arról, hogy Az óvó nénik is meglátogat-
milyen könyvekbõl tanít- ták õket az osztályokban egy-
sunk, mit olvassunk el, mely egy tanórán. Minden osztály-
továbbképzésen vegyünk fõnök szervezett színházláto-
részt. Közösen járunk szín- gatást Nyíregyházára, már 
házba, megbeszéljük egy- láttuk a „Brémai muzsiku-
mással a tanításban felmerült sok” c. elõadást. A napközis 
gondjainkat, örömeinket. Az nevelõk Nagykállóba szer-
alsó tagozatban hat osztály és veztek színházlátogatást. Ha-
négy napközis csoport mûkö- vonta van egy-egy elõadás.
dik. A délutános és délelõttös Különösen a kicsik élvezték 
nevelõk ebéd elõtt találkoz- a verébavatót, az azt követõ 
nak és megbeszélik az osz- sportnapot pedig minden 
tály dolgait. A tanulmányi gyermek.
munkában a két-két párhuza- Novemberben rendezzük 
mos osztályfõnök egymást meg az alsó tagozatos mese-
segítve külön, de szoros mondó versenyt. Nagy szám-
együttmûködésben dolgozik. ban készülnek erre az ese-

Szeptemberben a kálló-
semjéni általános iskolában 
is megkezdõdött a 2006/ 
2007-es tanév. Bár mind-
egyik tanév tartogat bizo-
nyos nehézségeket, megle-
petéseket, az ideire most 
mindez jobban jellemzõ, 
hiszen számos adminisz-
tratív elõírás, szigorítás ne-
hezíti pedagógusaink mun-
káját. Összeállításunkban 
az iskolai élet tanévkezdé-
sét, mindennapi életét mu-
tatjuk be.
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Immár kerek ötven év telt el az 1956-os forradalom óta. 
1956. október 23-án forradalom és szabadságharc vette 
kezdetét Magyarországon a diktatúra és a szovjet megszál-
lás ellen. Mint oly sok iskolában, a kállósemjéni általános 
iskolában is díszes ruhákba öltözött gyermeksereg várta az 
ünnepséget. Színvonalas mûsort láthattunk a kállósemjéni 
diákoktól. A 7. b osztály számolt be nekünk az 56-os forra-
dalom és szabadságharc dicsõ napjairól, illetve szörnyûsé-
geirõl. A mûsort Lipcsei Miklósné tanította be. 

Emlékeztek az iskolások

ményre a kicsinyeink. végén, december 
A harmadikosok hagyomá- elején nyílt tanítási napokat 
nyos feladata a karácsonyi tartunk (3 nap) az 1-3. évfo-
mûsorban való szereplés, lyamban. Az osztályfõnökök 
már erre az ünnepre is ta- többnyire õsszel bonyolítják 
nulnak a gyermekek. le az osztálykirándulásokat. 
Folyamatosan figyeljük a Fontos feladatunk a nyolcadi-
szakmai megújulás lehetõsé- kos tanulók pályaválasztásá-
geit. Egy kolléganõnk, Tí- nak elõkészítése. Ennek ér-
márné Csurpek Melinda fõis- dekében a 8. évfolyam osz-
kolára jár, fejlesztõ pedagó- tályfõnökei szeptemberben 
gus képzésre. Hárman kétna- továbbképzésen vesznek 
pos továbbképzésen vesznek részt, pályaválasztási szülõi 
részt matematikából. Szíve- értekezleteket tartanak, is-
sen megyünk órát látogatni mertetik az Arany János Te-
más helyekre, legutóbb Újfe- hetséggondozó Programba 
hértón jártunk egy elsõ osz- jutás feltételeit, tanulóinknak 
tályban, olvasás órát láttunk. pedig biztosítjuk, hogy részt 
Olvassuk és terjesztjük egy- vehessenek a különbözõ kö-
más között a szakirodalmat zépfokú intézményekben a 
és az új kiadványokat. pályaválasztási nyílt napo-
Rendszeresen részt veszünk kon. Minden évben 2 alka-
az udvar rendben tartásában. lommal (õsszel és tavasszal) 
Különösen a környezetvé- környezetvédelmi délutánt 
delmi délutánokon, ezáltal szervezünk, amikor az osztá-
segítjük a munkára nevelést. lyok az iskola környékét fel-

takarítják (sepregetés, gereb-
lyézés).
Tanulóink az iskola sport és 
kulturális rendezvényeinek 

Osztályfõnöki munkakö- aktív résztvevõi. Az idei tan-
zösség (mk.vez.: Molnár Fe- évben nevelõ és diák számá-
rencné): ra igazi kihívás a júniusban 
A felsõ tagozatos osztályfõ- megrendezendõ tornabemu-
nökök és valamennyi itt ta- tató elõkészítése és megren-
nító nevelõ munkáját koor- dezése. Megemlékezés ok-
dinálja. tóber 6-ról minden évben a 
Feladatunk az egységes ne- munkaközösség feladata. 
velési eljárás megvalósítása a Már hagyományosan a min-
rend, a fegyelem és a beszéd- denkori 5. osztály mûsorát 
kultúra, az esztétikus, ottho- hallhatjuk iskolarádión. A 7. 
nos belsõ és külsõ környezet évfolyam tanulói és osztály-
kialakításában. Tanévkezdés fõnökeik feladata a nyolca-
elõtt az osztályfõnökök ott- dikosok méltó búcsúztatása, 
honossá tették a tantermeket: a ballagás megszervezése.
helyükre kerültek a díszítõ- Az osztályfõnökök havi rend-
és szemléltetõeszközök. Ki- szerességgel szerveznek tan-
alakítottuk az ügyeleti ren- órán kívüli szabadidõs prog-
det: naponta 3 felnõtt és 2 di- ramokat, melyen tanulóink 
ák ügyel. szívesen részt vesznek (klub-
Minden tanórán értékeljük a délutánok, színház-, mozilá-
tanulók magatartását, mely- togatás, élményfürdõ, strand, 
nek havi átlagát hirdetõtáblán szalonnasütés, játékdélután).
tesszük közzé osztályonként. Célunk a szülõi ház és az is-
Évente négy szülõi értekezle- kola kapcsolatának elmélyí-
tet tartunk; ebbõl 2 alkalom- tése, s ennek fontos eleme a 
mal fogadóórás. November családlátogatás.

Szép tájakon barangoltunk

Színházlátogatás

Pályaválasztás elõtt
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ák
Di élet

egyházi ásványkiállításon is-Természettudományi mun-
merkedett a csodálatos ásvá-kaközösség: (mk. vezetõ 
nyokkal. A számítástechni-Farkas Lászlóné)
kai szakkör keretén belül ké-A munkaközösség tagjai a 
szülnek fel a gyerekek az matematika, fizika, kémia, 
ECDL vizsgára. A nyár fo-biológia, földrajz, természet-
lyamán vég-ismeret, rajz, számítástechni- Breszka Norbert 
zõs és 8. osztá-ka, technika tantárgyakat ta- Oláh Dóra 
lyos tanulók a sikeres ECDL nító nevelõk.(Alvári Mihály-
vizsgáról bizonyítványt kap-né, Benkéné Orosz Katalin, 
tak. Alvári Tamás 7. osztá-Egri Józsefné, Farkas Lász-
lyos 4 modult teljesített. Az lóné, Ilyés Ferencné, Keres-
év folyamán 22 gyerek sze-kényi Tamás, Lipcsei Imre 
retné befejezni a vizsgákat, Andrásné)
mivel már az elsõ modulon A munkaközösség fõ célja az 
nyújtott teljesítményük sike-iskolavezetés által kidolgo-
res volt.zott pedagógiai munkaterv-
Heti 2 órában van lehetõsé-ben meghatározott feladatok 
gük a tanulóknak délutánon-és célkitûzések segítése, 
ként az internetezés elsajátí-megvalósítása. Munkater-
tásához és használatához. vünk elkészítésekor igyek-
Két tanuló bevonásával elké-szünk az egységes követel-
szült iskolánk Web lapja , 
amit igyekeznek mindig fris-
sen tartani.
A középiskolába készülõ 8. 
osztályos gyerekeknek mate-
matikából elõkészítõ foglal-
kozást szerveztünk. A tehet-
séges tanulóink helyi, illetve 
körzeti versenyeken adnak 
számot tudásukról. Kétfor-
dulós házi versenyeket szer-
vezünk a tanulóinknak az ál-
talunk tanítandó tantárgyak-
ból folyamatosan. A nyíregy-
házi Kossuth Lajos Gimnázi-
um matematika levelezõs 
versenyén 8 gyermek indult 

ményrendszer kidolgozásá- (4. és 6. o. tanulók). Felzár-
ra, valamint a nevelõk szak- kóztatásra lehetõséget nyúj-
mai továbbképzéseinek lehe- tunk heti egy alkalommal az 
tõségére. Az év folyamán 5. évfolyamos tanulóknak 
két, illetve több alkalommal matematika tantárgyból.
helyi, illetve a Dél-Nyírségi További feladataink az év fo-
Iskolaszövetség által szerve- lyamán:
zett továbbképzéseken gya- 1. a gyerekek minél jobb 
rapítjuk tapasztalatainkat. eredménnyel zárják a tanévet
Az év elején megíratott fel- 2. a körzeti, megyei verse-
mérések tapasztalatait figye- nyeken való jó szereplés
lembe véve differenciáltan 3. a továbbtanuló gyerekek 
végezzük munkánkat. A ta- segítése
nulók képességeinek fejlesz- 4. központi és helyi felméré-
tése érdekében heti egy alka- sek minél eredményesebbé 
lommal szakköröket tartunk tétele
a 7-8. évfolyamos tanulók- Folyamatos napi teendõinket 
nak kémia, földrajz és számí- igyekszünk a munkatervben 
tástechnika tantárgyakból. rögzített feladatok megvaló-
A földrajz szakkörös gyere- sítása érdekében a legjobb 
kekkel együtt mintegy 24 ta- tudásunk és tapasztalataink 
nuló szeptemberben a nyír- alapján végezni.

Versenyeken
bizonyíthatnak

tanulói történelembõl a „Kis 
történész” körzeti versenyén 
vesznek részt Nyírbátorban. 
A 4-8. évfolyamos tanulók a 
Simonyi Zsigmond helyes-
írási versenyen vesznek 
részt. A pócspetri általános 
iskola által hirdetett szavaló-
versenynek is állandó részt-
vevõi vagyunk 3-4 tanulóval. 
Angol nyelvbõl újfehértói és Társadalomtudományi 
nyírbátori versenyeken in-munkaközösség: (mk.veze-
dulnak tanulóink jó eséllyel. tõ: Lipcsei Miklósné)
A továbbtanuló 8. osztályo-A munkaközösséghez a ma-
sok számára középiskolai gyar nyelvet, irodalmat, tör-
elõkészítõt tartunk.ténelmet, az angol nyelvet, 
A „Rezeda” népdalkör az éneket, a testnevelést, a Lip-

vezetésé-tánc és drámát, a hon és nép- csei Imre Andrásné 
vel szeptember 26-án Érpata-ismeretet, az etikát, a mozgó-
kon a Dél-Nyírségi Kórustal-kép és médiaismeretet tanító 
álkozón vett részt nagy siker-tanárok tartoznak, így a lét-
rel.szám 12 fõ. A munkaközös-

ség az év eleji alakuló gyûlé-
sén megbeszéli és jóváhagy-
ja az éves szakmai munkater-
vet, amelyben részletezzük a 
tanévre szóló feladatokat, a 
felmérések menetét, egysé-
ges értékelését.
Intézményünk a Dél-Nyírsé-
gi Iskolaszövetséghez tarto-
zik, s ebben a szervezésben 
vett részt 5 nevelõ Újfehértón 
tanév eleji továbbképzésen. A 
téma a tanévre vonatkozó 
legfontosabb feladatoknak, 
iránymutatásoknak a megis-
merés volt. Októberben 4 
kolléga szintén Újfehértón 

Szeptemberben került sor le-bemutató tanítással egybekö-
ánykézilabdából a „Mohos-tött továbbképzésen, tan-
kupa” megrendezésére Mol-könyvbemutatón vett részt.
nár Ferenc irányításával. A Jelentõs szerepe van a mun-
csapatunk elsõ helyezést ért kaközösségnek a különbözõ 
el.iskolai tantárgyi versenyek 
A munkaközösségnek felada-megszervezésében, megren-
ta az iskolai ünnepségek ün-dezésében. Így minden évfo-
nepi mûsorának az összeállí-lyamon szervezünk versenyt 
tása és bemutatása. Így tör-magyar nyelvtanból, történe-
tént ez október 23-án is. A lembõl, angol nyelvbõl, nép-
7.b. osztály adott elõ színvo-daléneklésbõl és versmon-
nalas mûsort Lipcsei Miklós-dásból. Házi versenyeken kí-
né szervezésében. A legköze-vül felkészítjük tanulóinkat a 
lebbi ilyen felkészülés az különféle körzeti és megyei 
énekkar számára lesz a kará-versenyekre.
csonyi mûsor, majd pedig Hagyományosan részt ve-
március 15-e méltó megün-szünk a 4. osztályos tanulók-
neplése.kal a „Tudás világa” címû ta-

nulmányi vetélkedõn Nyír-
bátorban.
Az 5-8. évfolyam érdeklõdõ 
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1956. október 23-ára emlékezve állították fel a kállósem-
jéni római katolikus templom emlékparkjában az ’56-os 
emlékfát. A megemlékezés alkalmára készített, díszesen 
faragott emlékfával emlékeztek méltó módon a kállósem-
jéni polgárok az ’56-ban elesettekre. A megemlékezésen 
ünnepi beszédet mondott a település polgármestere, Nagy 
Béla. Az ünnepi köszöntõ után az általános iskolások szín-
vonalas mûsorát is megtekinthették a megemlékezés részt-
vevõi. Az ünnepségen vendégként megjelent Demendi 
László országgyûlési képviselõ is. A ceremónia végén a há-
rom egyházi felekezet vezetõje felszentelte az ’56-os em-
lékfát, és a település szervezeteinek, intézményeinek – ön-
kormányzat, polgármesteri hivatal, polgárõrség, nyugdíjas 
egyesület, általános iskola - képviselõi koszorút helyeztek 
el a hõsök tiszteletére.

Az Általános Iskola és Diák- Fehérgyarmat, Tiszavasvá-
otthon Diáksport Egyesülete ri).
közel húsz éve fõ feladatá- Ebben az évben két kupát 
nak tekinti a leány kézilabda rendeztünk itthon, a Mohos-
utánpótlás nevelését. Célja kupát és a Semjén-kupát, 
az egészséges életmódra ne- mindkettõt veretlenül nyer-
velés mellett a versenysport tük meg. Az országos kiírá-
megszerettetése. Mintegy sú versenyeket sajnos csak 
negyven kislány vállalja, tornateremben játszhatjuk, 
hogy a tanulás mellett a kézi- és az utazás, terembérlet sok 
labdázást választja a szabad- pénzbe kerül.
idejének eltöltésére. Az el- Az edzõtáborozás költsé-
múlt tanévet sikeresen zár- geihez is a szülõk jelentõs 
tuk, hisz a hármas korcso- pénzzel járultak hozzá.
portos diákolimpián az or- A Diáksport Egyesület 
szágos területi döntõben 3. (DSE) az adó 1 százalékából 
helyezést értünk el, de a töb- az idén 134 ezer Ft-ot ka-
bi korcsoporttal is a megye pott, amelyet nagyon köszö-
élvonalába tartozunk már nünk mindazoknak, akik 
évek óta. Ezt az eredményt bennünket támogattak.
heti 10 órai munkával tudjuk Másik forrásunkat a pályá-
elérni. Augusztusban 20 fõ- zati lehetõségek jelentik, de 
vel Balatonszemesen edzõ- azok ritkán sikeresek. Segí-
táboroztunk, készülve az tik munkánkat a szülõk, tá-
idei tanév diákolimpiai va- mogat az iskola vezetése, de 
lamint, az Adidas gyermek- az idén segítséget kaptunk 
bajnokság versenyeire. Az Gál Linda fh.-tól, Kereské-
elõbbi õszi fordulón veretle- nyi Tamás tanártól, melyet 
nül jutottunk túl. Az Adidas köszönünk.
gyermekbajnokságban ed- Örömmel dolgozom a gye-
dig 8 mérkõzést játszottunk rekekkel, hisz hatalmas szí-
5 gyõzelmünk és 3 veresé- vük van, lelkesek és nehe-
günk van a megye legjobb zen tudnak veszíteni.
csapatai ellen.(Mátészalka, Molnár Ferenc

Edzõtáborban készültek a tanévre A hõsökre emlékeztünk

Az október 23-i községi ünnepség egy pillanata

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Aktívak a településünk nyugdí- kállósemjéni szépkorúak, ahol 
jasai. Az Aranyalkony Nyugdí- igen jól érezték magukat. A klub 
jas Klub jelenleg 27 tagot tart távoli terve, hogy településün-
nyilván. A klubtagok kéthetente kön úgynevezett tájházat hoz-
járnak össze, s ilyenkor mindig zon létre. Ennek a tájháznak a 
érdekesen telnek a délutánjaik. kialakításához várnak olyan ré-
Megbeszélik ügyes-bajos dol- gi használati tárgyakat, ame-
gaikat, névnapokat tartanak, lyekkel gazdagíthatnák majd a 
meghívott orvosok elõadásait létesítményt. Amennyiben vala-
hallgatják, gyógymasszázsra, kinek a tulajdonában van régi 
színházba járnak, kirándulnak. használati tárgy, és szívesen fel-
Aktívak, nem unatkoznak. Kü- ajánlaná, azt leadhatja Kocsis 
lönbözõ rendezvényeken szere- Jánosnénak, Icuka néninek, a 
pelnek a klubtagok által alapí- nyugdíjas klub vezetõjének. A 
tott kórussal. A közelmúltban nyugdíjas klub ugyan mûködik, 
több településen is megmutat- de egy hatalmas gondjuk van. 
hatták tudásukat. Szakolyban, Nincs olyan állandó hely, ahol 
illetve Érpatakon nemzetközi meg tudnák oldani a találkozói-
kórustalálkozón vettek részt. kat. Erre a problémára várnak 
Harangodon a megyei nyugdí- megoldást a vezetõségtõl. 
jas találkozón is részt vettek a 

Tájházat szeretnének
Október 27-én a közösségi Ilyen cél például a Kállósem-
házban vállalkozók gyüle- jént és Nagykállót összekötõ 
keztek, hogy találkozzanak a kerékpárút kialakítása, a fa-
település új vezetõjével. A te- luközpont rehabilitációja, az 
lepülés polgármestere, Nagy üzleti „negyed” kialakítása, 
Béla kezdeményezte ezt a ta- utak, járdák folyamatos fel-
lálkozót. Harmincnégy vál- újítása, karbantartása, ivóvíz-
lalkozónak küldött meghívót, javító-program, csapadékvíz-
bár mindössze tizennégyen elvezetés.
voltak kíváncsiak a meghívás Az elõadás végén Nagy Béla 
okára. Mint a polgármester a felajánlotta a vállalkozóknak 
rendezvényen elmondta, jó az úgynevezett vállalkozói 
kapcsolatot akar kialakítani a klub beindítását, kialakítását, 
helyi vállalkozókkal, szoro- amelynek már önmagában is 
sabbra akarja fûzni a vállal- közösségformáló szerepe 
kozók és az önkormányzat van. Igazából azonban a klub 
kapcsolatát. Az elõadáson a lényegét és fontos szerepét 
szó esett még a közösségi élet a vezetés és a vállalkozók kö-
felpezsdítésérõl és a jövõbeni zötti információk cseréje je-
célokról is. lentené.

Klub a vállalkozóknak



10Semjéni Krónika 2006. október-november

Hagyomány már községünk- cánka Óvoda középsõ cso-
ben a nyár végén a falunap. portja Ragány Györgyné 
Az idén is egésznapos prog- óvónõ vezetésével egy táncot 
rammal várták az érdeklõdõ- mutatott be, majd ismét az ál-
ket Kállósemjén kastélykert- talános iskolások következ-
jébe a szervezõk, ahol már tek. Néptáncbemutatót tartot-
három órakor megkezdõdtek tak, ezután a Break dance 
a kulturális programok. A csoport szórakoztatta a kö-
„Messze a nagy erdõ” nóta- zönséget, majd a Rezeda ka-
mûsorral kezdõdött az össze- marakórus Bartók mûveket 
jövetel, aztán az általános is- adott elõ. Kállósemjén test-
kola mazsorett-csoportjának vértelepülésérõl, az erdélyi 
bemutatóját nézhettük. A Fi- Avasújvárosból érkezett a 

A falugazdászok napi kap- sára hirdet pályázatot. Pályá- Adó-visszaigénylés si évrõl készített gazdálkodá-
csolatban vannak a gazdálko- zatukat azok a termelõk A gázolaj jövedéki adó visz- si naplónak, a gazdálkodó ál-
dókkal, segítik a gazdálkodó- nyújthatják be, akik tejter- szaigénylésében 2006. május tal hitelesített fénymásolatát 
kat az agrártámogatások melést, illetve tej vagy tejter- 22-tõl változás következett december 31-ig az alábbi 
igénylésében, pályázatok ké- mék értékesítést folytatnak. be. A termelõknek a földterü- címre kell elpostázni:
szítésében, jogszabályok ér- A pályázat feltételei: Csak letük nagyságát három hó- NÖVÉNY- és 
telmezésében. Folyamatos MVH által regisztrált terme- napnál nem régebbi föld- TÁJVÉDELMI KÖZPONTI 
tájékoztatást adnak a kor- lõk pályázhatnak, s rendel- használati lappal kell igazol- SZOLGÁLAT, 1118 Buda-
mányzati döntésekrõl, kiállít- kezniük kell 24 hónapnál idõ- niuk. Már jelenleg is lehet ezt pest, Budaörsi út 141-145.
ják, érvényesítik az õsterme- sebb, nõi ivarú állattal, amely a visszaigénylést kezdemé-
lõi igazolványt, regisztrálják szerepel az ENAR nyilván- nyezni. A VPOP-tól beszer- Amennyiben bármilyen prob-
a termelõket, illetve tájékoz- tartásában. A pályázatok zett bevallási nyomtatványt, lémája van, s a falugazdász, 
tatják a szakigazgatást a me- 2007. január 15-ig nyújthatók illetve a földhasználati lapot Ádám Veronika segítségét 
zõgazdaság napi helyzetérõl. be. Bõvebb információt a fa- vigyék magukkal, amikor szeretné kérni, ügyfélfoga-

00lugazdász szolgáltat. ezen ügyben a falugazdász- dás csütörtökönként 08 -tól 
00A jelenleg aktuális pályázat hoz mennek. 12 -ig van.

a tejtermelõket érinti Területalapú támogatás 
A minisztérium döntése ér- A területalapú támogatások- Csak a fénymásolatot! Ádám Veronika
telmében az MVH az orszá- ra, 2006. április-májusban Az agrárkörnyezet-gazdál- Falugazdász
gos kvóta tartalmában talál- beadott pályázatokat elbírá- kodásban pályázatot nyert 0620/972-44-36
ható, közvetlen értékesítési lás után ez év decemberétõl, gazdálkodók 2006. augusz-
kvóta, térítésmentes kiosztá- az MVH fogja kifizetni. tus 31-ig terjedõ gazdálkodá-

A gazdáknak segít a falugazdász

MADISZ néptáncegyüttes, 
amely színes mûsorral ked-
veskedett. A helyi „Arany Al-
kony” Nyugdíjas Klub nóta-
mûsorral örvendeztette meg a 
településre látogatókat és a 
helyi lakosokat is. A vendég 
fellépõk is színvonalas pro-
dukciót nyújtottak, a „Köl-
csey Sztárszínpad Road 
Show” mûsorát láthattuk, 
majd a Glamour divatshow és 
a 4for Dance táncegyüttes 
nyûgözte le a közönséget. A 
sztárvendég, Baby Gabi kon-
certje is nagy sikert aratott. S 
még a sor így sem teljes. A 
Next tánccsoport divattánc 
mûsorával, a 4for Dance 
tánccsoport ritmus tánc pro-
dukciójával, Muri Enikõ (Vi-
va+ TV versenyének gyõz-
tese) koncertjével, illetve a 
„Kalózok” – táncos musical 
koncertjével lett csak teljes a 
fellépõk sora. A programok 
végeztével 21 órától a tûzijá-
tékot tekinthették meg az ér-
deklõdõk, s ennek befejezté-
vel finálé – össztánc, illetve 
éjfélig tartó diszkó, önfeledt 
mulatozás következett. 

Egésznapos, önfeledt szórakozás a falunapon

A Ficánka Óvoda kicsinyei is bemutatkoztak a falunapon

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Segítség a rászorulóknak

A gondozási központ 2000 óta 
mûködik településünkön, hét 
dolgozóval. Közel negyven 
ember kapja innen a napi egy-
szeri meleg ételt. A gondozó-
nõk 29 idõs embert látnak el 
hetente kétszer az otthonában. 
A tél közeledtével várják a 
központban azoknak az idõ-
seknek a jelentkezését, akik-
nek szükségük van az ellátás-
ra. Elkészült a Biztos Kezdet 
Program szobája, ami várha-
tóan december 1-jével be is in-
dul. A helyi önkormányzat a 
gondozási központot jelölte ki 
kapcsolattartás céljául az ak-
tív korú segélyesek részére. 
Ismételten felhívják a gondo-
zási központ dolgozói azon 
segélyben részesülõk figyel-
mét, akik nem jelentkeztek 
még, hogy a határozatban 
megjelölt határidõig vegyék 
fel a gondozási központ csa-
ládsegítõivel a kapcsolatot, és 
az együttmûködés keretében 
saját érdekükben mûködje-
nek együtt. A szociális infor-
mációs szolgálat keretében a 
családsegítõk továbbra is vár-
ják azokat, akiknek nyomtat-
ványokat kell kitölteniük, de 
segítségre szorulnak. 
A gondozási központ elérhe-
tõsége: 255-490

Graholy Mariann Zoé
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Kállósemjénben két védõnõi sok rendje nem változott: ha- ban kampányoltás volt, be-
körzetben két fõállású védõ- vonta egyszer továbbra is jár tegség miatt pótoltást is tar-
nõ dolgozik. Harmincnégy ki Nyíregyházáról a gyerek- tunk. Szeretnénk az iskolá-
baba született eddig ebben az orvos minden hónap negye- ban a gyógytorna mielõbbi 
évben. Két koraszülés és egy dik keddjén 11.30 órától, és beindítását, az ehhez szüksé-
halvaszülés is volt. Jelenleg a szülész-nõgyógyász szakor- ges szakorvosi leleteket kb. 
várandós anyák száma: 21. 0- vos négyhetente. két hónap alatt sikerült össze-
6 éves korú gyerekek száma Szûrõvizsgálat, gyógytorna gyûjteni. Minden hétfõ déle-
251, ebbõl külterületen 51 Nagyon fontosnak tartjuk a lõtt az iskolában fogadóórát 
gyermek él. A gondozottak csecsemõk és kisgyermekek tartunk. Jelenleg a nyolcadik 
70 százaléka fokozott gondo- fejlõdési ütemének nyomon osztályosok szûrõvizsgálatát 
zásra szorul egészségügyi követését. A gyermekek kö- végezzük. Egészségükben 
vagy szociális okból. Az új rében egyre több azoknak a károsodott nyolcadik osztá-
védõoltási rendszer beveze- száma, akiknél beszédfejlõ- lyos tanulóknak pályaválasz-
tése megtörtént, védõoltás dési, beszédértelmezési, tási tanácsadással egybekö-
folyamatosan zajlik, oltási vagy más, kommunikációval tött elõzetes szakmai alkal-
lemaradásunk nincs. Az el- kapcsolatos zavar áll fenn. massági orvosi vizsgálatra is 
költözések és a beköltözések Ezeknek a problémáknak a van lehetõség. A tanácsadó 
naprakész nyilvántartása sok mielõbbi felismerése is fela- épülete továbbra is rossz, 
idõt igényel. A várandós kis- datunk. Kapcsolatban állunk megoldása vár. Magatartás-
mamák gyakran nincsenek a nevelési tanácsadó szakem- kutató Intézet részére tudo-
tisztában azzal, hogy a szülõi bereivel is, pl. fejlesztõ peda- mányos kutatómunkához 
felelõsség és bizonyos köte- gógus, logopédus, pszicholó- szükséges kérdõívek kitölté-
lezettségek a fogantatással gus. Szükség esetén az õ köz- sét is vállaltuk. Munkánk 
kezdõdnek és nem az újszü- remûködésükre is lehetõség sokrétû, változatos. Egy-egy 
lött megszületésével. Né- van. Az óvodában az 5 évesek kisgyermek vidám mosolya 
hány alkalommal felelõtlen szûrõvizsgálata, orvosi vizs- továbbra is arra ösztönöz 
szülõi magatartással és an- gálata következik, majd a be- minket, hogy a hivatásunk 
nak következményeivel iskolázandóké. Az iskolában, szép, és érdemes csinálni.
szembesülünk. A tanácsadá- szeptember-október hónap- Palcsákné Gyene Ágnes

Az orvosoknak is jár a pihenõ
gettünk továbbá a munkaide- karend betartása. A szerzõdé- háziorvos a másik körzetbe 
jérõl, valamint az orvos-be- sek addig is tartalmazták ezt, tartozó beteget is ellátja. A 
teg kapcsolatról is. de a délutáni pluszrendelést sürgõsséget az orvos állapítja 
– Hogy milyen az orvos-be- és a folyamatos éjszakai hét- meg.
teg kapcsolat? – kérdezett közi, illetve hétvégi ügyele- GMZ
vissza dr. Boiskó Sándor. – tet plusz teherként rótták 
Immár 12 éve vagyok Kálló- ugyanarra az orvosra. Az or-
semjénben és a II. számú há- vosoknak az unió elõírta, 
ziorvosi körzetben, amely- hogy heti 40 óránál nem lehet „Felhívjuk betegeink 
hez majdnem 2300 beteg tar- több a munkaidejük. Tudo- figyelmét, hogy szinte 
tozik. Ez alatt azt idõ alatt másul kell vennünk, hogy az minden szakrendelõbe 
már kialakult az orvos-beteg orvosok is emberek, nekik is beutaló kell, illetve elõ-

Régen, még gyermekkorom- kapcsolat, mely szerintem jár a pihenõ, hiszen emberi jegyzést kell kérni. Is-
ban, amikor beteg lettem az jónak mondható. Akadnak életek vannak a kezükben. A mételten tájékoztatjuk 
iskolában, akkor délután olyanok, akikkel a kontaktus beteg ellátás az európai uniós a lakosságot, hogy ha 
édesanyám tudott orvoshoz nehezen teremthetõ meg, de szabályok szerint rendelõben balesetet szenved vala-
vinni, mert volt délutáni ezeket folyamatosan csiszol- és körzetben eltöltött idõre ki, és úgy látja, hogy 
ügyelet. Az akkori ügyelet a juk. Tisztában vagyok azzal: bomlik. Mint mindenhol, esete sürgõs, és baleseti 
délután munkából jövõknek a betegek nehezen tolerálják, ahol legalább két orvos dol- sebészeti ellátást igé-
szólt, illetve a sürgõs esetek hogy a településen nincs gozik, a rendelés felváltva, nyel, saját jogon lehet 
miatt volt. Megszûnésének helyben történõ, éjszakai délelõtt és délután történik. mentõt hívni (104). Ne 
okáról is kérdeztem dr. Bois- ügyelet. Az Európai Unióba Ezzel biztosítva van a bete- vesztegesse az idõt a há-
kó Sándort, településünk való belépésünk után kötele- gek folyamatos ellátása. Sür- ziorvos keresésével.”
egyik háziorvosát. Beszél- zõvé vált a heti 40 órás mun- gõs esetben az éppen rendelõ 

Községünk védõnõi szemmel

Július-október

Született:
Mészáros Jázmin

Kozma Kinga
Nagy Effi

Katona Vanda
Meszesán Katalin Lívia
Meszesán Kitti Tímea

Magyar Lili
Balogh Mária

Pallai Vanessza

Elhunyt:
Lelkes Zoltán

Záma Andrásné
Csákányos Mihály

Hajdú Imre
Lakatos Györgyné
Medvigy Miklósné

Herczku János
Demku József

Házasságot kötött:
Léka Enikõ - Szedlák Szabolcs

Gacsályi Henrietta
- Bukta Róbert

Csákányos Viktória
- Egri János

Szilvási Krisztina - Bodnár 
Zoltán János

Ferencz Noémi - Papp Róbert

Anyakönyvi hírek



Ami a szívemen, az a számon!

A helyhatósági választás miatt két hónapig nem jelent meg a tele-
pülési önkormányzat lapja, azonban most ismét kézbe vehetik olva-
sóink a községrõl szóló krónikát. Mint láthatják, kissé megújult for-
mában, azonban változatlanul a régi céllal szolgáljuk Kállósemjén 
lakosságát. S ez a cél nem más, mint a település életének bemutatása 
minél részletesebben. A megújulást szolgálja új rovatunk is, amely 
az Ami a szívemen, az a számon címet kapta. Ebbe a rovatba várjuk a 
településen élõk leveleit, amit indokolt esetben rövidítünk, s az il-
lem által elfogadhatóvá teszünk. Bármilyen témáról írhatnak, leír-
hatják észrevételeiket, tapasztalataikat, mit hogyan kellene csinál-
nunk, vagy éppen mirõl szeretnének olvasni az újságban. Szerkesz-
szük együtt az újságot, mert nekünk az Önök véleménye a legfonto-
sabb. Mivel közös életünkrõl, a község jövõjérõl van szó, nincse-
nek, illetve nem is lehetnek kényes témák.
Leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket Graholy Mariann Zoé ne-
vére küldhetik a polgármesteri hivatalba. Kérjük, a borítékra írják 
rá: Ami a szívemen, az a számon.

A kállósemjéni kisebbségi önkormányzat szervezése alatt 
zajlott le november 11-én, szombaton a cigánybál, ahol 190 
fõ érezte jól magát. Roma és magyar együtt mulatott, a Pa-
rasznyáról érkezett, közel három éve alakult Amaresave ze-
nekar muzsikájára. Az együttes egy újonnan befutott társa-
ság, amelynek a tagjai ugyanúgy játsszák a magyar zenét, 
mint a cigány talpalávalót. Az együttes fergeteges hangulatot 
teremtett a bálon. Fellépett az este folyamán a Tûzrózsák 
tánccsoport, illetve egy parodista duó is. Mindezeket köve-
tõen hajnalig tartó dínomdánom következett. 

Fergeteges hangulatban telt el az este

Labdarúgócsapatunk a me- lett, és végigviszik a munkát. 
gyei II. osztály Díjözön cso- Kiállítási és sérülési hullám 
portjában a tizenötödik he- söpört végig a csapaton, s 
lyen áll. November elejéig le- nem volt olyan mérkõzés, 
játszott tizenhárom mérkõ- hogy teljes létszámmal tudott 
zésbõl két mérkõzést meg- volna kiállni a játékra. Az ön-
nyert, háromszor döntetlent kormányzati választásokat 
játszott, és sajnos nyolc alka- követõen megérkezett az 
lommal vereséget szenvedett egyesület számára az anyagi 
a társulat. Az õszi szezont a segítség a hivataltól, így re-
15. helyen zárta a csapat 2 ménykedik az együttes, hogy 
gyõzelemmel, 3 döntetlennel az elsõ féléves bajnokságot 
és 10 vereséggel. Rúgtunk 16 végig tudják játszani. Az ifjú-
gólt s kaptunk 42-t. A sági csapat viszonylag jól 
j e l e n l e g i  r o s s z  szerepel, jelenleg a bajnok-
szerepléseknek számta-lan ságban a harmadik helyen áll-
oka van. Az elmúlt baj- nak. 
nokság befejezését követõen Az egyesület elkövetkezõ 
hét játékos távozott a gárdá- feladatai:
ból, négy játékost igazolt az Ti s z t ú j í t ó  k ö z g y û l é s t  
egyesület, melybõl két fõ tartottak november 25-én. A 
egyetlen alkalommal sem ját- közgyûlésen új vzetõséget 
szott, mert nem jelentek meg választottak. Az eseményrõl 
a mérkõzéseken. A sportel- bõvebb  in formáció t  a  
nök, Mezei Tibor, aki egysze- következõ számunkban 
mélyben a csapat edzõje is t a l á l n a k  o l v a s ó i n k .  
volt, két héttel a bajnokság Feltétlenül igazolni kell 
megkezdése elõtt abbahagyta négy-öt  jó  ké-pességû 
a munkát a kilátástalan hely- játékost.  A bajnok-ság 
zetre (anyagi gondok, játékos második felére biztosí-tani 
állomány hiánya) való tekin- kell a megfelelõ anyagi, 
tettel. Néhány vezetõségi tag technikai, szakmai, illetve 
erkölcsi kötelességének tar- személyi feltételeket, annak 
totta, hogy nem hagyja cser- reményében, hogy a csapat a 
ben a játékosokat, a bajnok- bajnokság végén az ötödik, 
ság végéig kitart a fiúk mel- nyolcadik helyen végezzen. 

Felnõtt és ifjúsági kézilabda- szor nincs meg. Ezért várnak 
csapatunk mûködik. Az idei olyan lányokat, akik 1985 
már a második olyan idény, után születtek, és kedvet érez-
amikor labdás lányaink NB nek az ifjúsági kézilabda gár-
II-ben versenyeznek. Molnár da erõsítéséhez. A mérkõzé-
Lászlóné elmondása szerint a seknek jelenleg is Nagykálló 
felnõtt csapat az idén sokkal ad helyszínt. A hölgykoszorú 
rosszabbul teljesített, mint az hetente háromszor tréninge-
elmúlt évben. Hét mérkõzés- zik, három helyen. Kállósem-
bõl eddig mindössze kettõt si- jénben az erõnléti, Levele-
került megnyerniük. A felnõtt ken, illetve Nagykállóban a 
csapatba két új játékos érke- technikai, taktikai edzések 
zett, s három idegenlégiós tá- történnek. Településünk két 
vozott. Az anyagi támogatást sportegyesületének közös 
az önkormányzattól teljes honlapja van, a
mértékben megkapják, de lel- kallosemjense.gportal.hu,
kesedésük sajnos „kiveszõ- melyet Fábián László fej-
ben” van. A hirtelen jött edzõ- leszt. A kézilabda társulatnak 
váltás is alaposan meggyö- van egy „maréknyi¨ lelkes 
törte a gárdát. Kerekes Tamás szurkolótábora, amelynek 
a hatodik mérkõzés után le- tagjai rendszerint fergeteges 
mondott, jelenleg Molnár hangulatot teremtenek a mér-
László megbízott edzõ irá- kõzések során. A gárda ez-
nyítja a munkát. Az ifjúsági úton szeretné köszönetét ki-
csapat igen lelkes, de itt is fejezni a polgármesteri hiva-
vannak gondok. Egy-egy talnak, testületnek, iskolának, 
mérkõzés alakalmával a jegy- valamint a szurkolóknak a 
zõkönyvbe kötelezõ tizenkét bíztatásért, támogatásért. 
nevet bejegyezni, s ez sok- GMZ
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(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Dínomdánom a cigánybálon

Kiveszõben van a lelkesedés Jobb tavaszban reménykednek a focisták
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