
2008. október 2008/3. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA
Kállósemjén Önkormányzatának lapja 

Tartalmas és emlékezetes falunap

Itt van az õsz, itt 
van újra. 

A lehulló sárga, 
rozsdabarna levelek 
jelzik, hogy az õsz 
újra beköszöntött 
mihozzánk. Bár az 
elmúlt napokban még 
ragyogóan sütött a 
nap, azonban a hideg 
éjszakák, a ködös 
hajnalok már figyel-
meztettek bennünket, 
hogy a természet is 
készül a télre, a téli 
álomra.  

Településünk lakói kö-
zül már bizonyára sokan 
tudják, hogy községünk 
történetérõl könyv jelent 
meg a Száz magyar falu so-
rozatban – Kállósemjén 
címmel.

Most elektronikus úton 
is olvashatják az érdeklõ-
dõk, ha felkeresik a :

www.sulinet.hu/
oroksegtar/index.php

internetes oldalt.

Azoknak, akik jobb szere-
tik kézbe venni a könyve-
ket, ajánljuk, hogy a pol-
gármesteri hivatalban még 
beszerezhetõk a kiadvá-
nyok 1750 Ft/db áron.

Emlékezetes marad az 
idei falunap valamennyiünk 
számára.

Egyrészt a XII. Kálló-
semjéni Falunap keretében 
augusztus 23-án vette fel 
Kállay Miklós egykori mi-
niszterelnök nevét az általá-
nos iskola, ünnepeltük to-
vábbá a megújult mezõgaz-
dasági utat is, s természete-
sen emlékezetes pillanatokat 
szereztek a kulturális mûsor-
ban fellépõ helyi együttesek 
és sztárvendégek is.

Az általános iskolában 
csos és Kocsis Imre esperes megrendezett névadó után a (A falunapról szóló összeál-
parókus tartotta.Kastélykertben a kápolna lításunk a 11. oldalon talál-

A szentmisén megszen-elõtt görög katolikus szentli- ható)
telték az új kenyeret, amelyet turgiával folytatódott a prog-
Nagy Béla polgármester ramsorozat. A szentmisét 
szelt meg.Kriskó Miklós püspöki taná-

Nagy Béla polgármester szelte meg az új kenyeret

Könyv Kállósemjénrõl
– az interneten is

Fotó: Pappné Szegedi Angéla
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Pihenés a kemencénél
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amelybõl 998 ezer Ft-ot Milyen pályázatok van-
pályázat útján nyert az ön- nak még úgymond elbírá-
kormányzatunk, további lás alatt?
két buszváró építését (Szé-
chenyi és Dózsa Gy. úti) N. B.: Integrált szolgál-
azonban saját erõbõl fi- tató tér (IKSZT) kialakítá-
nanszíroztunk.Jelentõs változásoknak sára nyújtottunk be pályá-

lehetnek szemtanúi azok a zatot. A két fordulóból álló N. B.: A közcélú fog-
lakosok, akik nap mint nap pályázat elsõ részében az lalkoztatás programban 

Az elõzõ számban arról autóbusszal közlekednek. IKSZT cím elnyerését cé- résztvevõk a Kastélykert 
adtunk hírt, hogy a Kos-Lassan végleg eltûnnek a loztuk meg. Ennek a pályá- kerítése mellett húzódó er-
suth utcai járdát is szeret-falu utcáiról és a külterüle- zatnak a keretében lehetõ- dõsáv teljes területén gaz- 
nék felújítani. Mit lehet er-ti lakott területekrõl (Pé- vé válik egy épület (Kos- és cserjeirtást végeztek. 
rõl tudni?terhalom, Forrástanya, Új- suth út 93.) teljes felújítása Mennyivel másabb így a 

szõlõskert) a régi, ütött ko- és berendezése. Itt kerülne látvány, hogy átláthatóvá 
N. B.: Nyert az a pályá-pott fémbódék, s helyükbe elhelyezésre a falugazdász vált az erdõ, és nem az a 

zat is, amelyet a Kossuth esztétikus, fából készült szolgálat, internetes helyi- sok gaz kötötte le a figyel-
ség, tanácsadó szolgálat, és münket. A munkálatok so-
más egyéb közösségi célo- rán keletkezett nyesedéket 
kat szolgáló szolgáltatás, elégettük vagy elszállítot-
valamint az elsõ három év tuk.
mûködési költségeihez 
járul hozzá az állam. Az 
elõbb felsorolt fejleszté- Milyen más munkálato-
sekre mintegy ötven millió kat végeztek még a köz-
forint állhat majd (nyerés munkások?
esetén) rendelkezésre.

N. B.: A volt diákotthon 
udvarán kialakítottunk egy 

Szemmel látható válto- szabadidõs területet. Ke-
zás történt a Kastélykert- mencét építettünk, elé pe-
ben. A falunapra érkezõ dig egy fedett rész is elké-
vendégeket egy rendezett szült. Itt szeretném felhívni 
terület várta. Kik végezték a lakosság figyelmét, hogy 
el a munkát? a kemencét és a hozzátar-úti járda felújítására nyúj-váróhelyek nyújtanak vé-

tozó építményeket bárki tottunk be. A beruházás delmet az idõjárás viszon-
elõkészítését még ebben az tagságai ellen. 
évben elkezdjük, így a régi, 
repedezett, felgyûrõdött 

Milyen forrásból finan- aszfaltcsík helyett hamaro-
szírozták az építkezést? san egy viacolor burkolat-

tal ellátott járdán közleked-
Nagy Béla: het majd a lakosság. A Segítsé-

megvalósítást 2009. tava-günkre volt ebben az 
szára tervezzük. A „meg-AVOP+LEADER alap, 
újulás” ára 32 millió 337 amely pályázat útján 2 új 
ezer Ft, amelybõl 25 millió buszváró építését tette le-
870 ezer Ft pályázati pénz, hetõvé. A Batthyány és az 
6 millió 467 ezer Ft pedig Újszõlõ úti buszvárók tel-
önkormányzati önrész.jes bekerülési összege 1 

millió 175 ezer Ft, volt, 

Interjú Nagy Béla pol-
gármesterrel az idei 
eredményekrõl, tenni-
valókról. 

Szép és hangulatos buszváró a Batthyány utcán

Nagy Béla polgármester
* * *

Várja a kemence a családi programokat



igénybe veheti – minimális ges cseréjét. Az utcafront-
térítési díj ellenében – csa- tól az óráig vált szükséges-
ládi esemény: névnap, szü- sé a csere, mert a rendszer 
letésnap, vagy egyszerûen ezen része teljesen elhasz-
csak egy kellemes kemen- nálódott. Több helyen ta-
cés délután eltöltésére. A pasztalható volt, hogy a 
polgármesteri hivatalban csapadékvíz elvezetésére 
lehet érdeklõdni a haszná- szolgáló zárt csatorna-
latbavétel iránt. Elkészül- rendszer tisztító aknáiról 
tek a padok és asztalok is, „eltûntek” a rácsok. A bal-
amellyel egészen komfor- esetek elkerülése végett 
tos lett a terület. pótoltuk a hiányosságokat, 

Folyamatosan vágjuk a és az aknarácsokat lehe-
füvet az önkormányzat tu- gesztettük, megnehezítve 
lajdonában lévõ parkok- ezzel a tolvajok dolgát.
ban, közterületeken. Átfes-
tettük a községben találha- – Az Újfaluréten átfes-
tó valamennyi szeméttáro- tettük a kápolnát, rendbe-
ló edényt, a padokat és az tettük a temetõt a kerítésé- Községünk mezõgazda- tettük el, aki méltányos 
újonnan készült buszváró- vel együtt. Elkészítettük sági földútjai nagyon elha- áron dolgozott. A képvise-
kat is. Lecseréltük a tönk- az Ficánka Óvoda hátsó nyagolt állapotban van- lõ-testület meghatározta a 
rement, elhasználódott udvarának kerítését is. Ha nak. Mit tud tenni ez ügy- munkálatok sorrendjét, 
közlekedési táblákat, me- munkánk engedi, besegí- ben az önkormányzat? így a Gelsi út, a Perkedi út, 
lyeken már alig volt kive- tünk az idõskorúaknak a a Gelsi útból nyíló Péter-
hetõ a jelzés. Felszereltünk vízelvezetõ árkok takarítá- N. B.: halomba vezetõ út, a Szé-Nem csoda, hi-
több olyan információs sába is, amely egyébként – les út, a Nemeserdõi útból szen az õszi betakarítás 
táblát – Fogorvos, Nagy- önkormányzati rendelet a Makkfa dûlõbe a legelõ ideje alatt naponta több-
községi Kispiac; utcatáb- szerint – az ingatlantulaj- mellett vezetõ út, és az Is-ször, nehéz gépjármûvek, 
lák – amelyek megkönnyí- donosok feladata. Ezért kola út folytatásán már el-teherautók, kombájnok 
tik a tájékozódást nem csak kérjük a lakosságot, hogy készültek a munkálatok-haladnak át rajtuk, és ez 
az idegeneknek, hanem ne várjanak a közmunká- kal. A Nyáriasi utakra még igen megviseli az utak ál-
sokszor a falubelieknek is. sokra, és még az õszi, csa- nem került sor. Sajnos, a lapotát. Igaz, nyáron sem 

padékos idõjárás beállta pénz elfogyott, és a mun-voltak sokkal különbek, 
– Elvégeztük a Kossuth elõtt, tegyék rendbe az a kálatok további folytatásá-hiszen találkoztunk olyan 

út 106-108 sz. alatti épüle- portájuk elõtt lévõ árko- hoz várjuk a földtulajdo-útszakasszal, ahol gyalo-
tek vízvezetékének részle- kat. nosok hozzájárulását. A gosan is elég volt átara-

befizetéséhez szükséges szolni a pocsolyákkal tar-
csekkeket már eljuttattuk a kított úton. A nagyközségi 
tulajdonosoknak, de aki önkormányzat 500 ezer Ft-
elvesztette, annak szíve-ot különített el a költség-
sen adnak másikat. Ez vetésbõl a földutak rend-
ügyben Domokos György-betételéhez, melyhez kér-
nét kereshetik a polgár-tük a földtulajdonosok 
mesteri hivatal 1-es irodá-hozzájárulását. Ezen for-
jában.rások felhasználásával 

mintegy egymillió Ft ér-
tékben végeztünk útfelújí-

(Fotók:tásokat, melyet jövõre sze-
Pappné Szegedi Angéla)retnénk folytatni. A mun-

kálatokat Dirbász János 
helyi vállalkozóval végez-
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Táblák segítik a tájékozódást
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A megkopott közlekedési táblák is megszépültek

A kistraktor az árok takarításakor is nagy segítséget jelent
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Kállósemjén nagyköz-
ség képviselõ-testülete az 
5/2002. számú rendeletével 
alapította a „Kállósemjén 
Nagyközségért” kitüntetõ 
címet azzal a céllal, hogy el-
ismerését fejezze ki azon 
személyek részére, akik lel-
kiismeretes munkájukkal, a 
végzett tevékenységükkel 
megérdemlik a köz bizal-
mát és elismerését, vala-
mint hozzájárulnak telepü-
lésünk hírnevének öregbíté-
séhez.

A képviselõ-testület eb-
ben az évben Kállósemjén 
elsõ polgármesterének, 16 
éven keresztül végzett mun-
kájának elismeréseként 
Lipcsei Miklós részére a 
„Kállósemjén Nagyközsé-
gért” kitüntetõ cím arany 

gért” kitüntetõ cím bronz fokozatát adományozta. Magyar Nemzeti Banknál szerváltást követõen az elsõ 
kezdett el dolgozni. 23 éve- önkormányzati választás so- fokozatát adományozta.

Kriskó MiklósnéLipcsei Miklós sen már a nagykállói „Vi- rán településünk polgármes-  Kádár  Kálló-
rágzó Föld” fõkönyvelõje. A terévé választottuk. Tizen- Iringó Nyíradonyban szüle-semjénben született 1950. 
sors Hajdú-Bihar megyébe hat éven keresztül tevékeny- tett, 1939. augusztus 6-án. november 10-én. A közép-
szólította, ahol szintén fõ- kedett településünk érdeké- Középfokú tanulmányait iskolai tanulmányait a nyír-
könyvelõként dolgozott, ben. Tevékenysége idején Kisvárdán végezte, majd egyházi pénzügyi techni-
majd 1979-ben a termelõ- számos aszfaltozott út épült, munka és család mellett a kumban folytatta. Ezt köve-
szövetkezetek egyesülése- s olyan beruházások való- tanárképzõ fõiskolán szer-tõen a budapesti Pénzügyi 
kor hazahívták, és Õ lett az sultak meg, amelyek a tele- zett óvónõi diplomát. Dol-és Számviteli Fõiskolán 
„Új Élet TSZ” fõkönyvelõje pülésünk fejlõdését, lakosa- gozott a helyi orvosi rende-szerzett közgazdász vég-
1990-ig, amikor is a rend- ink jólétét szolgálják. Mun- lõben mint orvosírnok, zettséget, s mellette már a 

kásságáért 1986-ban Mezõ- majd 1976-tól óvónõként 
gazdasági Miniszteri kitün- óvta, nevelte településünk 
tetésben részesült. gyermekeit mindaddig, 

Nõs, felesége Páll Juli- amíg nyugdíjba nem vo-
anna magyar-történelem nult. Férje oldalán évtizede-
szakos tanárnõ. Családja, ken át, aktívan tevékenyke-
két felnõtt lánya és két uno- dett az egyházközségben is.
kája teszi teljessé megérde- Férjével, a nyugdíjba vo-
melt nyugdíjas éveit. nult görög katolikus lelki-

* * * pásztorunkkal most már 
A képviselõ-testület együtt tölthetik a megérde-

Kállósemjén településen melt nyugdíjas éveiket csa-
több évtizedes lelkiismere- ládjukkal, gyermekeik, uno-
tes óvónõi munkájáért és káik körében, akik színessé 
közösségi tevékenységéért és teljessé teszik életüket.
Kriskó Miklósné nyugal-
mazott óvónõ részére a (Fotók:
„Kállósemjén Nagyközsé- Pappné Szegedi Angéla)

Lipcsei Miklós veszi át a kitüntetést Nagy Béla polgármestertõl

Kriskó Miklósné köszönetet mondott
a bizalomért, az elismerésért
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Önkormányzati
hírek

maz. Az õ feladatai kerültek 
bele a rendeletbe.

Az önkormányzat meg-
hallgatta, majd megvitatta A képviselõ-testület helyt 
az általános iskola 2007/ adott a Pannon GSM Mobil 
2008-ban végzett pedagó-Távközlési Zrt. és a GIGA-
giai szakmai munkájáról NET Internet szolgáltató 
szóló beszámolót, és azt Kft. kérelmének, mely sze-
egyhangúan elfogadta.rint az önkormányzat tulaj-

Módosították a közterü-donát képezõ víztoronyra 
let használat rendjérõl szóló távközlési berendezéseket 
7/2004.(IV.29.) önkor-helyezzenek el, és azt üze-
mányzati rendeletet. A cél meltessék. A testület meg-
az volt, hogy szabályozzák bízta Nagy Béla polgármes-
a közterület használat sza-tert, hogy a cégekkel a bér-
bályait, és feltételeit. Ezzel leti szerzõdést megkösse.
egyidejûleg a közterületek A képviselõk megvitatták 
bérleti díját is megemelte a évi költségvetés út-híd ke- Közösségi Központ kialakí-a községi és iskolai könyv-
testület, mint egy 50 szá- ret terhére. tására pályázatot nyújtanak tár vezetõjének beszámoló-
zalékkal. A területhaszná- be, a Kossuth út 93. sz alatti ját, és azt egyhangúan elfo-
lathoz engedélyt kell kérni, önkormányzati tulajdonra.gadta. Méltányolták és elis-
és ha az engedélyt megkap- Módosították az elsõ la-merték azt a plusz tevékeny-
ták, meg kell fizetni a díjté- káshoz jutók pénzügyi tá-séget, amelyet a könyvtári 
telt. Ez után lehet használat- A testületi döntésnek mogatásáról szóló rendele-tevékenységen túl nyújta-
ba venni a közterületet. A megfelelõen az általános is- tet.nak (igénylések; támogatá-
közigazgatási hivatal észre- kola 2008. szeptember 1-jé- Megtárgyalták a nagy-sok) a lakosság érdekében.
vételezte, hogy a használat- tõl Kállay Miklós Általános községi önkormányzat és a A testület módosította a 
ba adás és a bérbe adás Iskola néven szerepel, ezért Dél-Nyírségi Szociális és kállósemjéni önkormányzat 
nincs különválasztva, mely szükségessé vált az intéz- Gyermekjóléti Központ közmûvelõdési feladatairól 
hiányosságot a rendelet mó- mény alapító okiratának kállósemjéni intézmény-szóló 12/2004.(VI.30.) ön-
dosításával pótoltak. módosítása, melyet az intéz- egységének 2008. évi I. fél-kormányzati rendeletet. A 

Határozatot hoztak, mely mény vezetése el is készí- évének beszámolóját.módosítás azért vált szüksé-
szerint a külterületi föld- tett. (Fotó:gessé, mivel 2008. január 1-
utak karbantartására 500 Megbeszélték azt a javas- Pappné Szegedi Angéla)jétõl az önkormányzat mû-
ezer Ft-ot biztosít a 2008. latot, mely szerint Integrált velõdés-szervezõt alkal-

A községben járókat (fõ- õket, hogy megteltek az át- egyben hihetetlen is, ho- „kitolásból” dobják bele a 
leg akik gyalogosan, vagy emelõk, orvosolják a prob- gyan kerülhetnek ezek a tár- rendszerbe!? Ha így van 
kerékpárral közlekednek) lémát. Elárulom, hogy mi gyak bele egy zárt rendszer- elég elkeserítõ a helyzet, hi-
sokszor, sok helyen meg- lehet a legfõbb gond: hogy a be!? Még a játékautónál – a szen kinek jó egy bûzölgõ 
csapja a csatornabûz. Mér- csatornarendszert mi, a la- méreténél fogva – lehetsé- utcán közlekedni, az ott la-
gelõdnek, hogy már megint kosok nem használjuk meg- ges, hogy a játszó gyerek a kókról már nem is beszélve, 
milyen kellemetlen szag töl- felelõen. Néha egy-egy du- WC-be ejtette, de sem a fel- akik kénytelenek zárt abla-
ti be az utcát. Mi lehet ennek gulás megszüntetése során mosóról, sem a cicanadrág- kokkal védekezni a terjengõ 
az oka? Talán a rosszul meg- elképesztõ, hogy mik kerül- ról ezt el nem tudom képzel- szagok ellen.
épített rendszer? Nem hi- nek elõ a vezetékekbõl. Ta- ni. Az egész dinnyérõl már Pappné Szegedi Angéla
szem! Hiszen szakemberek láltak már benne mûanyag nem is beszélve. Ha jól be-
végeztek itt annak idején flakont, játékautót, felmosó legondolunk, ezen tárgyak 
szakszerû munkát. Vagy az ruhát szinte rendszeresen, egyike sem a csatornába va-
üzemeltetõk nem kezelik de volt már benne cicanad- ló! Nem lehetne egyszerûen 
rendesen a rendszert? Ezt rág és ami egészen hihetet- a szemétbe dobni? Már az is 
sem gondolom, hiszen ami- len, egy egész görögdinnye eszembe jutott, hogy csak 
kor látják vagy értesítik is. Számomra döbbenetes és nem szándékosan, úgymond 

Mûszerek a víztornyon

Miron Ferenc a falunap elõtt
társadalmi munkában feltöltötte a kátyúkat

Módosult az okirat

Hírek az elmúlt idõszak
testületi gyûléseirõl:

Görögdinnye a csatornában 
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lyezett. Kezdõ lelkipász- tanár, két budai iskolában 
torként fiatal feleségem- tanít, néhány hónap múlva 
mel nagyon sok örömben köt házasságot. Zsófia 
volt részünk. Lelkes kis gyógypedagógus, õ is há-
közösség élt együtt Szege- zasságkötés elõtt áll. Fru-
den. Hét lányom közül zsina a Pázmány Péter Ka-
hárman itt születtek, Éva, tolikus Egyetem pszicho-
Anikó és Zsófia. 1985-ben lógia szakos hallgatója. 
Nyírkarászba kaptam ki- Eszter lányom másodéves Mély tisztelettel ajánl-
nevezést. Nagyon szép és a SOTE gyógyszerész ka-juk minden kedves olva-
eredményes 11 év követ- rán. Johanna és Tamara sónk figyelmébe a tiszte-
kezett. Máig elevenen él- gimnazisták a budapesti lendõ úr bemutatkozó so-
nek bennem a karászi esz- Patrona Hungariae Gim-rait: 
tendõk. S már itt született náziumban.1952. január 10-én szü-
Fruzsina, Eszter, Johanna Kocsis Fülöp püspök lettem Hajdúböszörmény- Gyerekkoromtól érlelõ-
és Tamara. Ezután, 1996- atya ez év augusztus 1-jé-ben. Szüleim földmûve- dött bennem a gondolat, 
ban egy város közösségét vel Kállósemjénbe helye-léssel foglalkoztak, az õ hogy a papi hivatást vá-
bízták rám, Tiszavasváriba zett. Nagy örömmel és szeretetük határozta meg lasztom. Sokak szeretete és 
kerültem. Nagy kihívást szeretettel jöttem ebbe a gyermekkoromat és két példája vezetett ebbe az 
jelentett a több iskola és közösségben. Néhány hét testvéremét. Édesapám irányba. Nagy családban 
nagy közösség színessége. múltával igazolva látom, szorgalma és becsülete, nõttem fel, ahol a hit éle-

A Jó Isten nagyon szép hogy itt jó szándékú, segí-édesanyám hite és kreati- tünk fõ alakítója volt. A 
és értékes családdal aján- tõkész emberek élnek. Bí-vitása életre szóló példát mai napig a böszörményi 
dékozott meg. Elsõsorban zom abban, hogy egymást és erõt adott. Húgom az egyházközség gerincét je-
feleségemmel, aki nagyon jobban megismerve az egészségügyben dolgozik, lenti a rokonságom. Fel-
sokat dolgozik a családért evangélium szellemében védõnõ, az öcsém szintén menõink mély vallásossá-
és az egyházért, és a lánya- közelebb kerülhetünk Is-pap, a jelenlegi újfehértói gának is köszönhetõ, hogy 
immal, akik nagyon sok tenhez.parókus. a családomban négy fel-
örömöt szereznek nekünk. Kocsis Imre parókus Az általános iskolába szentelt pap és három kis-

Éva lányom újságíró, munkájához kívánunk Hajdúböszörménybe jár- pap van jelenleg.
jelenleg Budapesten a erõt, jó egészséget, s tart-tam, majd esztergályos Nálunk a vasárnapi mi-
Lánchíd Rádió politikai sa meg az Isten családja szakmát tanultam és 1973- se sosem volt kívánságmû-
szerkesztõ-riportere. Ani- körében számos boldog ban érettségiztem a szege- sor. Édesanyám idõnként 
kó kémia-biológia szakos éven át.di Radnóti Gimnázium- emlékeztetett bennünket, 

ban. Ugyanebben az évben hogy neki el kell számol-
felvételt nyertem a Nyír- nia a Jó Isten elõtt, és nem 
egyházi Hittudományi Fõ- szeretne szégyenkezni. 
iskolára. Ám csak két év Így aztán minden szentmi-
katonaidõ után kezdhet- sén ott voltunk a templom-
tem el fõiskolai tanulmá- ban. A 60-as években volt 
nyaimat Nyíregyházán. káplán Böszörményben 
1980. augusztus 17-én Szántay Miklós atya, aki 
szentelt pappá dr. Timkó mély hitével és a gyerme-
Imre püspök Máriapó- kek iránt tanúsított szere-
cson. Ebben az évben kö- tetével nagy hatást tett 
töttem házasságot. Felesé- rám. Ezek az élmények 
gem, Poráczki Éva gyógy- alapvetõen határozták 
szerész, múcsonyi szárma- meg, hogy a papi hivatást 
zású, s ebben a borsodi fa- válasszam.
luban kötöttünk házassá- Szentelésem után Tim-
got is. kó püspök úr Szegedre he-

Az evangélium szellemében
Kállósemjénben, a gö-
rög katolikus egyház-
község vezetését Ko-
csis Fülöp püspök atya 
ez év augusztus 1-jétõl 
Kocsis Imre parókus-
ra bízta. 

 Kocsis Imre a családja körében

Kocsis Imre
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ták Hajdúdorogon Kocsis majd õ is, és tudunk majd Kocsis Péter 1963. január 
Fülöp görög katolikus szer- mi is igazán jó feleletet adni 13-án született Szegeden. 
zetespap püspökké szente- Krisztus félelmetes ítélõ-Felsõfokú tanulmányait 
lését. Ezen történelmi ese- széke elõtt, amikor majd el-Rómában, a Pápai Szalézi 
ményen görög katolikus jön az Õ angyalaival meg-Egyetemen folytatta. 1990-
egyházközségünk – mint ítélni a világot. Kifejtette 1992 között a hajdúdorogi 
több más egyházközség hí- még, hogy nem véletlenül Görög Katolikus Általános 
vei is –, részt vett. Nagy kapja a püspök a koronát, a Iskola és Gimnázium hitok-
örömmel és imádsággal in- palástot és a pásztorbotot. tatója.
dultunk útnak új megyés fõ- Ezek mind Krisztus szen-1992 és 1995 között a 
pásztorunk és egész egyház- vedésére kell, hogy emlé-Miskolci Apostoli Exarchá-
megyénk ünnepére. Szent- keztessék a püspököt, mint tushoz tartozó Tornaba-
atyáink több helyen úgy ahogy a korona a tövisko- szentelésen mindnyájunkra rakony paróchusa. 1995-
fogalmaznak, hogy ahol a szorúra, a palást Krisztus kisugárzott, és ebben az 1999-ig a Chevetogne-i 
püspök, ott van Krisztus, és bíbor köpenyére, és a bot örömben térhettünk haza (Belgium) bencés monos-
ahol Krisztus, ott van az arra a nádszálra, melyet a otthonainkba.torban készült a szerzetesi 
egyház. Ez a gyönyörû ese- római katonák adtak Krisz- „Az elsõk között emlé-életre. Szerzetesi fogadal-
mény valósult meg, ahol va- tus kezébe. kezzél meg, Urunk, isten-mát 1998. november 6-án 
lóban meg lehetett érezni az Fülöp püspök atyát még szeretõ Fülöp püspökünk-tette le megyéspüspöke 
egyház egységét mind kele- szerzetespap „korából” jó- rõl, s tartsd meg õt szent elõtt, felvéve a Fülöp szer-
ti, mind nyugati részrõl egy- magam egészen közelrõl is- Egyházaidnak békesség-zetesi nevet. A Belgiumban 
aránt. merem, és tudom, hogy ben, épségben, tisztesség-töltött noviciátus után, 1999 

Fülöp püspök atya szék- egyházmegyénk nálánál ben, egészségben és hosszú karácsonyától Dámócon élt 
foglaló beszédében mind- alázatosabb és imádságo- életben, a te igazságod igé-társaival, a megyéspüspök 
annyiunkat az imádság sze- sabb fõpásztort nem is kap- jének helyes hirdetésére!”által 2000-ben alapított mo-
retetére és gyakorlására hatott volna. Ez a barátsá-nostorban.
buzdított, mert csak így tud gos természete a püspök-2008. június 30-án tartot-

Az új hajdúdorogi megyéspüspök:
Kocsis Péter Fülöp

ramban lehetõség van szak- nyújt segítséget a 255-490-
emberekkel való találko- es telefonszámon.
zásra: logopédus, pszicho- Minden kedves szülõt és 

folyamatos támogatása a lógus, fejlesztõ pedagógus. babát szeretettel várunk.Kedves Szülõk!
gyermekekkel és a szülõk- A találkozáshoz idõpont-A Biztos Kezdet Prog-
kel való közvetlen foglalko- egyeztetés  szükséges,  Palcsákné Gyene Ágnesram keretében szeretettel 
zás hozzájárul a program- amelyhez Molnár Lászlóné védõnõvárunk mindenkit a Dél-
ban résztvevõ gyermekek szociális központ vezetõ Nyírségi Szociális és Gyer-
sikeres iskolakezdéséhez.mekjóléti Szolgálat kálló-
A program alapszolgálta-semjéni intézményegy-
tásai:ségében (Kossuth u. 106.)
Biztos Kezdet Klub A program célja:
hétfõ, kedd: 8.00-12.00, A Biztos Kezdet prog-
csütörtök: 12.00-16.00. ram esélyt ad a programban 
Játszóklubrésztvevõ 0-6 éves korú 
hétfõ, kedd: 8.00-12.00, gyermekek és családjuk szá-
csütörtök: 12.00-16.00.mára, hogy a gyermekek 
Tanácsadás életvezetési, életük legkorábbi idõszaká-
gyermeknevelési kérdések-ban segítséget kapjanak a 
rõl kedd: 8.00-12.00,testi, szellemi és szociális 
Baba-Mama klubfejlõdéshez.
minden hónap elsõ keddje A problémák korai felis-
8.00-12.00merése a programhoz kap-

Felhívjuk a kedves szü-csolódó szakemberek (óvó-
lõk figyelmét, hogy a prog-nõ, védõnõ, családsegítõ) 

Kocsis Péter Fülöp

Pásztor Gergely
hitoktató

(Fotó:Pappné
Szegedi Angéla)

Várja a kicsiket a Biztos Kezdet Klub

Megszépült környezetben játszhat a gyermekek
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si görög katolikus gond- kön. Ott tíz alkotó évet töl-Kállósemjén egyház-
nok, a faluból katolikus töttem el, ami lelkiekben községeinek életében a 
gimnáziumban tanulók- és építkezésekben is igen 2008-as esztendõ a válto-
nak, a káplánoknak, a csa- gazdag volt, hisz 2 új zás éve volt. Ötven évi papi 
ládnak, a faluban született templom, 2 felújított szolgálat után nyugdíjba 
papok példájának, és nem templom, egy új parókia, a vonult Kriskó Miklós püs-
utolsó sorban Kaszap Béla 260 szoborból álló gyûjte-pöki tanácsos, s 52 Krisz-
atyának, aki 33 éven át volt mény (Till Aran szobrai-tus szolgálatában eltöltött 
geszterdéi plébános. nak tárháza), egy iskolából év után hasonlóan cseleke-

A szüleim, fõleg az kialakított tanyasi kápolna dett Felföldi János is. He-
édesanyám féltett a papi maradt utánam, meg még lyét Horváth János plébá-
pályától, apám jobban sok emlék, számos kirán-nos vette át, kinek életútját 
örült. Mivel az akkor mû- dulás, nyári tábor, önkor-az alábbiakban olvashat-
ködõ 8 katolikus gimná- mányzati képviselõség, ják:
zium egyikébe, az eszter- amikor érseki parancsra 17 1954-én április 28-án 
gomi Ferences Gimnázi- éve Nyírbátorba kerültem. Geszteréden születtem a 
umba akartam menni, ez A városon kívül még 5 templom közelében. Nem 
az anyagiak miatt nem kis faluban és 2 tanyán vártak jöttem könnyen a világra, a 
gondot okozott. rám a hívek rendszeresen. bábanapló és szüleim el-

A ferences paptanárok, Két helyen építettünk új amikor egy új helyre érke-mondása szerint. Ha a te-
a prímási város, az intézet templomot, egy helyen a zik az ember, mérhetetlen metõben járok, ahol majd 
szelleme csak erõsítette el- visszakapott épületbõl szorongással érkezik meg. egyszer engem is vissza-
határozásomat. Itt érettsé- templomot és közösségi Tudom, hosszú idõ és sok adnak a földnek, mindig 
giztem 1972-ben. Mindig házat alakítottunk ki. A munka kell, ahhoz, hogy megállok a gyermektelen 
jó tanuló voltam, de in- templom rekonstrukciós elfogadjanak a hívek, s bába, Tapasztó Julianna 
kább szorgalmas. Papi ta- munkálatai, az új plébánia úgy zárjanak a szívükbe, sírjánál, aki engem nagyon 
nulmányaimat az egri Hit- építésének elõkészítése mint a Tisza mentén és szeretett, fõként mikor már 
tudományi Fõiskolán vé- idején ért a püspöki dön- Nyírbátorban. Már otthon pap lettem.
geztem, majd 1977. június tés: könnyebb helyet keres érzem magam, de rálátá-Testvéreim, bátyám, 
19-én szenteltek pappá, a számomra. som még nem lehet felada-nõvérem már nyugdíjasok, 
akkor éppen Geszterédrõl Hat éve volt a 25 éves taim egészére, mint ahogy családosak, unokáik van-
még egy másik papot is. papi jubileumom. Ebbõl az arcok nagy része is is-nak. Bátyám 200 kilomé-

Mivel gimnazista ko- az alkalomból kanonoki meretlen. De a bizalmat terre, a nõvérem csak 30 
romtól elõdöm, Felföldi címet kaptam. Augusztus máris tapasztalom. Aki-kilométerre lakik tõlem. 
János a maga szerénysé- 1-jétõl pedig Kállósemjén kért és akikkel dolgozom, Apám 27 éve, édesanyám 
gével, egyszerûségével, az és Kisléta plébánosaként, testvérként és barátként 5 éve halt meg. Sírjukhoz a 
anyagi javak megvetésé- valamint a Nagykállói Es- kell, hogy fogadjanak. A geszterédi temetõbe rend-
vel, s nem utolsó sorban peresei Kerület esperese- papnak ennél alacsonyabb szeresen járok, erõt kérni 
óriási mûveltségével nagy ként igyekszem helytállni. mértéke nem lehet.imáik által. Apám az erõ-
hatást gyakorolt rám, az Nem vagyok itt teljesen Ezt Felföldi János elér-szakos kollektivizáláskor 
elsõ misémen õ prédikált. ismeretlen, mert a nyírbá- te. Ezt minden papnak el Pesten kötött ki, a MOM-
Szavait ma is õrzöm. Õ tori 17 évem alatt többször kell érnie.ból ment nyugdíjba. Édes-
meg visszahívott ezüstmi- helyettesítettem rokono- Nekem vajon sikerülni anyám és apám, ha otthon 
séjére, aranymiséjére. mat, Felföldi Jánost, akár fog? volt, a kertben és még pár 

Beosztott lelkész vol- külföldön volt, akár beteg hektáron gazdálkodtak.
tam Füzesabonyban, Kis- volt, de a tavaszi nagyböjti Reméljük, sikerülni Már hetedikes korom-
várdán és Miskolcon. lelkigyakorlaton még nem fog. János atyának kívá-ban erõsen éreztem a von-
Mindenütt jól éreztem sejtettem, hogy az õ mél- nunk munkájához, erõt, zódást a papi pályához. 
magam. Huszonhét éve tatlan utóda leszek. egészséget, s a Jó Isten Ebben szerepe volt baráta-
lettem plébános Tiszada- Csendesen érkeztem tartsa meg köztünk szá-imnak, köztük Vitkovics 
dán, Tiszadobon, Tiszalö- meg július 29-én. Mindig, mos éven át.Ferencnek, aki most téglá-

Testvérnek és barátnak lenni

Horváth János
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Dõzsöltek a diákok
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Változás állt be a leány Súlylökés:
kézilabda edzõi posztján. Rácz Roxána 8.b
Molnár Ferenc sok-sok év – I. helyezés
edzõi tevékenység után át- Távolugrás:
adja a staféta botot Keres- Horváth Zsolt 6.a 
kényi Tamásnak, aki már – II. helyezés
szeptember óta figyelem- Kislabda dobás: 
mel kíséri a foglalkozáso- Márczi Ferenc 8.b
kat. Igyekezett minél több – II. helyezés
szakmai fogást elsajátíta- Molnár Anita 6.b
ni, hogy a lehetõ legkisebb – II. helyezés
töréssel tudja átvenni a Bokri Noémi 8.b

mond Színházban nézte ményekkel várják a gyere-csapat irányítását. – III. helyezés
meg a „Mese az árnyékról keket. Ez a nap persze nem Lipcsey Attila testneve-
és a fényrõl” c. zenés dara- az egészségrõl szól, de úgy lõ, 8 tanulóval nevezett a Hamza Tamás (800 m 
bot. gondoljuk, hogy egy „dõ-Napkoron megrendezett futás); Papp Olívia és Har-

zsölõs” nap belefér az atlétikai versenyre. A gye- sányi Dávid (távolugrás) 
SZMK szervezésében, évbe.rekek súlylökés; kislabda nem ért el dobogós helye-

idén is megrendezésre ke- A vásárlók nagy örö-dobás; futás és távolugrás zést, de pontszerzõ (V-VI.) 
rült a süteménykiállítás és mére az idén több volt a sportágakban mérhették helyen végeztek, õk is.
vásár. A fõszervezõ Bojti házi készítésû finomság, össze tudásukat. A verseny 
Sándorné a többi szülõvel így pillanatok alatt sikerült igen eredményes volt, hi- Október 10-én 49 gyer-
együtt évrõl évre fino- szinte eladni minden sze-szen 6 gyerek érmet szer- mek 3 tanító kíséretében a 
mabbnál finomabb süte- letet.zett: nyíregyházi Móricz Zsig-

Néhány hónapja azt ol- hatni, még gyalázatosabb 
vashatták a Semjéni Kró- dolog történt. A Nagykál-
nika hasábjain, hogy a köz- lóba vezetõ út mentén fel-
ség utcáiban sorra tûnnek állított kereszt körül ellop-
el a szennyvízcsatorna zá- ták a kovácsoltvas kerítést. 
ró fedelei. Ez két okból Az elkövetõk nem is sejtik 
sem jó, hiszen terjed a csa- (vagy nagyon is jól tud-
tornabûz, de ami még en- ják), hogy ezzel mekkora 
nél is rosszabb, hogy na- eszmei és anyagi kárt 
gyon balesetveszélyes le- okoztak. Mert aki felaján-
het egy-egy ilyen tátongó lotta a kerítést, annak bizo-
akna. Gondoljunk csak be- nyára többe került, mint 
le, mi történik akkor, ha azoknak, aki ellopták és 
egy figyelmetlen, kerékpá- eladták. Szomorú tény, 
rozó gyerek belehajt a fe- hogy már semmit sem tar-
detlen lyukba, vagy egy tanak tiszteletben. 
kocsi kereke landol benne. Sajnos, ez országos je-
Már nem is beszélve egy len tõségû  probléma,  
lovas fogat szegény igavo- amellyel ezentúl már Kál-
nójáról. lósemjénnek is foglalkoz-

Most azonban mond- nia kell.

– egy telefonszám, me- Csak bíztatni tudjuk 
lyet ingyenesen hívhat Önöket, hogy forduljanak 
minden 45 éven felüli em- bizalommal a lelki se-
ber, aki valamilyen lelki gélyszolgálat munkatár-
segítségre szorul. saihoz, a Matáv által tá-

A hét minden napján 18 mogatott ingyenesen hív-
órától 21 óráig várják ható 06-80/200-866-as te-
azoknak a hívását, akik lefonszámon.
úgy gondolják, problémá-
juk megoldásában segít- Ingyenes jogsegély szol-
séget jelent az, ha valaki- gálattal
vel – aki tõlük független –, – minden hónap elsõ 
meg tudják osztani gond- keddjén és
jaikat. Sokszor már az is 
jó, hogy kibeszéljük ma- betegjogi tanácsadással
gunkból az élet adta ne- – minden hónap elsõ és 
hézségeket, s ezáltal tisz- harmadik csütörtökén
tábban látjuk a megoldás- is várják a segítségre szo-
ra váró problémákat. rulókat.

Nagy sikert aratott a süteménykiállítás és vásár

Lelki segélyszolgálat
06-80/200-866

Színesfémtolvajok
községünkben
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Szeptember 1-jén becsengettek az 
általános iskolába, s ezzel kezdetét 
vette a 2008/2009-es tanév. 334 gyer-
mek ült be az iskolapadokba, s ebbõl 
44 diáknak elõször szólt a csengõ.

A szülõk a tanév elsõ két napján vá-
sárolhatták meg a könyveket, amelyek-
nek az árát – a könyvtári állomány be-
vonásával – sikerült az idén jelentõsen 
csökkenteni. 

Rögtön az év 2. napján a VIDOR 
Fesztivál keretében 110 tanuló nézte 
meg a szegedi Burattino Bábszínház 
elõadásában az „Okos nyúl” c. zenés 
bábelõadást. Immár második éve, hogy 
a fesztivál ellátogat az intézmény falai 
közé, és meglepi a nebulókat egy szín-
házi elõadással.

Eredményesen zárult az a pályázat, 
amelyiket az iskola, az Új Magyaror-

önkormányzat, ahol megvitatták az szág Fejlesztési Terv T.I.O.P. támogatá-
elõttük álló feladatokat.si rendszeréhez nyújtott be „Informáci-

Szeptember 26-án rendezték meg az ós és kommunikációs technológiai be- Az elõzõ évhez hasonlóan most is 
elsõ jelentõsebb programot, a verébava-rendezések és eszközök beszerzésére”. van gyógytorna Jeszenszkiné Szabó 
tót és a sportnapot. Ilyenkor mókás fel-A pályázat nyert, folyamatban van a Gabriella vezetésével azoknak a gyer-
adatokat kell megoldani az elsõ osztá-szerzõdés aláírása, az eszközök beszer- mekeknek, akik orvosi szakvélemény-
lyosoknak a választott keresztszüleik zése. Ennek következtében a 20 millió nyel rendelkeznek. A foglalkozásokat 2 
(8. osztályosok) segítségével, majd kez-forintos támogatásból 7 interaktív táblát csoportban hétfõ délutánonként tartják. 
detét veszi a sportnap. A mazsorett cso-és 34 db számítógép vásárolnak, javítva Folytatódik a „Focisuli” utánpótlás 
port segítségével most is egy közös be-ezzel az intézmény eszköz ellátottságát, nevelõ program. Az edzéseket Lipcsey 
melegítéssel indult útjára a rendezvény, valamint az oktatás színvonalát. Képes- Attila testnevelõ és Molnár László, a 
majd ezt követõen a gyerekek különbö-ség kibontakoztatásra, 1.3 millió forin- KSE elnöke tartja. 
zõ helyszíneken bizonyíthatták ügyes-tot nyertek pályázat útján. Váltott az edzések idõpontja: Szer-
ségüket, rátermettségüket. Az idén elõ-A tanév végén nyugdíjba vonult dán; csütörtökön és pénteken 17 órától 
ször az alsó és felsõ tagozaton egyaránt Ilyés Ferencné rajztanárnõ, helyette várják az 1-2., míg 18 órától a 3-4. osz-
egy-egy vándorserleggel jutalmaztuk a óraadóként Kapin Istvánné látja el a rajz tályosokat a foglalkozásokra.
„legsportosabb osztályt”. A díjakat a 6.b tantárgy oktatását. A helyi „Focisuli” szeretne csatla-
és a 3.b osztály vehette át.Megtartotta nyitó gyûlését a Diák- kozni egy, az MLSZ által szervezett 

programhoz, melynek feltételeit most 
Megkezdõdtek vizsgálja Kereskényi Tamás pedagó-

a Nyíri Alapfokú gus. Elõre láthatóan több elõnye is vol-
Mûvészetoktatási na a csatlakozásnak, mivel kevesebb 
Intézmény foglal- lenne az éves tagdíj, valamint több le-
kozásai is. Ebben hetõség nyílit a gyerekek versenyezte-
az évben bõvített tésére, hiszen õsszel, télen, tavasszal 
kínálattal álltak az sõt még nyáron is tornákat szerveznek. 
érdeklõdõk elé, Molnár László tájékoztatása szerint a 
ugyanis a 4. osz- programot az állam finanszírozza, így a 
tálytól festészet ta- szülõk mentesülnének még az alól a 
gozat is indult Ka- minimális fizetési kötelezettség alól is, 
pin Istvánné irá- ami jelenleg terheli õket (200 Ft/hét).
nyításával

(Fotók:Pappné Szegedi Angéla)
Kapin Istvánné irányítja a rajzolók munkáját

A verébavató egyik pillanata

Van gyógytorna 
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Immár második esztendeje, hogy a 
falunap elõestéjén valamilyen neves 
kórus látogat el templomaink falai kö-
zé, nagy örömet szerezve ezzel az ér-
deklõdõknek. Az idén 2 elõadásnak (a 
nagykállói Cantarellának és a nyírbáto-
ri Tinódi Vegyes Kórusnak) is tapsol-
hattunk a görög katolikus templomban, 
amely csodálatos és felemelõ élményt 
nyújtott a hallgatóságnak.

A szombati programban helyet ka-
pott az általános iskola névadó ünnep-
sége is, melyre a mûsort Lipcsei Mik-
lósné tanárnõ állította össze. Hosszú 
hetek munkájának eredményeként 
színvonalas elõadást láthattak a vendé-
gek, majd megkoszorúzták a Kállay 
Miklós nevével fémjelzett emléktáblát. 

nik kézmûves foglalkozásokkal várták A színpadon sorra követték egymást 
a gyerekeket. Az újdonság erejével ha- a neves elõadók: a Defekt Duó fergete-
tott a kosárfonó házaspár foglalkozása, ges elõadása után az Erika C táncisko-
akik Baktalórántházáról érkeztek. la, majd a Görömbõ Kompánia interak-

A mûsort az általános iskola „Szi- tív gyermekmûsora következett, mely-
várvány” és „Bóbita” mazsorett cso- be a felnõtteket is épp úgy bevonták, 
portjai nyitották meg, majd sorra kö- mint a gyerekeket. Az R-port együttes 
vették õket a jobbnál jobb produkciók. mindenkit magával ragadó elõadása 
Néptánc, társastánc, moderntánc elõ- után az est szárvendége, Demjén Fe-

renc lépett a színpadra. A zenés tûzi-
játék az idén is szemet gyönyörködtetõ 

A kápolna elõtt Kriskó Miklós püs- volt, de ezzel még nem ért véget az est, 
pöki tanácsos, Kocsis Imre parókus és a hiszen éjfélig diszkó várta a táncolni 
meghívott paptársak celebráltak Szent vágyókat.
Liturgiát. Az ünnepi mûsor keretében Remélhetõleg mindenki talált ked-
Nagy Béla polgármester átadta a kitün- vére való programot, s telve élmények-
tetõ címeket: a „Kállósemjénért érdem- kel térhetett haza.
érem” aranyfokozatát Lipcsei Miklós, 
míg a bronz fokozatot Kriskó Miklósné (Fotók:
vehette át. Pappné Szegedi Angéla)

Az ünnepség után a lakosság részé-
re felállított sátorban mindenkit vártak 
egy adag meleg étellel. 

adásoknak tapsolhatott a közönség, de Köszönetünket fejezzük ki Kóródi 
a legnagyobb sikert talán még is az Sándornak, a KSB Kft. vezetõjének, 
óvodások néptánc produkciója aratta. aki 50 ezer Ft értékben járult hozzá a 
Bemutatkozott a „Rezeda” népdalkör, meghívottak vendéglátásához. 
mely jelenlegi felállásában most elõ-Délután a kötetlen szórakozásé volt 
ször lépett a nagyközönség elé. Érpata-a fõszerep, s számtalan kiszolgáló egy-
ki hajlikázót és szatmári tréfás népda-ség várta a lakosokat: volt itt fagylalt, 
lokat hallhattunk az elõadásukban. S lángos, kürtõs kalács, büfé és vattacu-
nem utolsó sorban, de újra megmutatta kor. A gyermekek is találtak kedvükre 
énektudását az „Aranyalkony” Nyug-való elfoglaltságot, hiszen az óvónõk, a 
díjas Klub is.könyvtárosok, és a tanító- és tanár né-

Tánc, zene, tûzijátékKözségünk legnagyobb kulturá-
lis rendezvénye a falunap, ame-
lyet az idén augusztus 23-án ren-
dezett meg az önkormányzat.

A Bóbita mazsorettegyüttes is fellépett a falunapon

Néptáncot is láthattak az érdeklõdõk

Nagy Béla polgármester és Pisákné Páll Ilona
jegyzõ is megkoszorúzta Kállay Miklós

emléktábláját

A névadó ünnepségen
mûsort mutattak be a diákok
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Kiss Mariann – felajánlotta, A bevételbõl bõvíteni 
hogy megvarrja azokat. Az akarják a játékkészletet, 
ízlésesen, szépen elkészített valamint gyermekágya-
ruhákat azonban nem tartot-kat is szeretnének vásá-
ták meg, hanem felajánlották rolni.
az óvodának további haszná-
latra. Az óvónõk nagyon szé-Nem kis meglepetést 
pen köszönik a felajánlást, okoztak azok a csöppségek, 
hiszen egy fellépõ ruha min-akik a falunapon színpadra 
dig jól jön, nem beszélve ar-
ról, hogy ezzel sikerült bõví-
teni a ruhatárukat.

Augusztus utolsó hetében 
szülõi értekezletet tartottak 
azoknak a szülõknek, akik-
nek a gyermekei még most 
kezdtek óvodába járni. Álta-
lános tájékoztatást tartottak retnének megvalósítani: bõ-Megrendezték a 2008/ 
az óvodai életrõl, a beszoka- víteni akarják a játékkészle-2009-es tanév elsõ közös 
tásról, s minden olyan témá- tet, valamint gyermekágya-óvodai programját is, a a vi-
ról, amely érdekelhette a fel- kat is szeretnének vásárolni. tamin- és gyümölcsnapot. A 
nõtteket. Az összes óvodai Kérik a kedves szülõket, a le-szülõi munkaközösség tagjai 
férõhely még nincs kihasz- endõ szülõket, nagyszülõket, léptek, ugyanis a Cicamica tejberizst fõztek a gyerme-
nálva, ezért arra kérik az óvo- hogy minél többen vegyenek csoport néptáncot adott elõ a keknek, s az ételt gyümöl-
dáskorú gyermekek szüleit, rész a rendezvényen, hogy közönség nagy-nagy örömé- csökkel díszítették. Ezzel a 
hogy aki még nem íratta be a terveik, elképzeléseik valóra re. A gyermekek felkészíté- nappal az egészséges táplál-
gyermekét az oviba, tegye váljanak. A bál tervezett idõ-sét Ferenczi Zoltánné és kozásra hívták fel mind a 
meg minél hamarabb, hiszen pontja: 2008. november 15.Vinklerné Gyõri Mariann szülõk, mind pedig a gyere-
az apróságoknak nagy szük-vállalta magára, a hajrában kek figyelmét. Az egészsé-
ségük van a közös játékra, a Október 17-én Nagy Béla pedig már aktív részt vállalt ges ételek mellett fontos sze-
közösségi életre. A kicsinyek polgármester és Pisákné Páll Szolnoki Mariann is. A szü- repet kapott a mozgás is, így 
ugyanis itt kezdik elsajátítani Ilona jegyzõ asszony az ön-lõk hozzáállása példaértékû az óvónõk különbözõ prog-
a közösségbe való beillesz- kormányzat ajándékaként lehet, hiszen a fellépõ ruhák ramokat szerveztek erre a 
kedés szabályait. egy színes televíziót adott át anyagát õk fizették, s egy napra. Volt közös játék, foci, 

a Ficánka Óvoda vezetésé-szorgos anyuka – Kékesiné kosárlabda, célbadobás, de 
nek. A készüléket a Cicamica akit érdekelt, az barkácsolha-  
csoportban helyezték el. Ép-tott is, vagy éppen színezés-
pen idõszerûvé vált a csere, sel tölthette el az idejét.
hiszen a régi televízió már A vitamin- és gyümölcs-
nagyon elhasználódott álla-napot nyílt nap formájában 
potban volt. rendezték meg az óvónõk. Ez 

azt jelenti, hogy nagy szere-
(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)tettel várták a szülõket, hogy 

egy kis betekintést nyerjenek 
az óvodai életbe. Sajnos, ke-
vesen éltek ezzel a felkínált 
lehetõséggel. Az érdeklõdés 
elég csekély volt, a várako-
zás alul maradt. Remélik, a 
többi „nyitott rendezvényre” 
több szülõ látogat majd el.

Az SZMK már elkezdte 
szervezni az óvoda jótékony-
sági bálját. A bevételbõl egy-
szerre két nemes célt is sze-

dékú kedves embert, ne dob-Tisztelt
ják ki a Delikát 8 ételízesítõ kállósemjéni lakosok!
csomagolását, hanem juttas-
sák el hozzánk, a gyerekek-Szeretnénk megköszönni 
hez és segítõinkhez!minden néninek, bácsinak a 
A csomagolásokat várjuk: sok-sok összegyûjtött Deli-

– az iskolábankát 8 ételízesítõ csomago-
– az óvodábanlást – megközelítõleg 200 
– az üzletekben elhelyezett kg-ot –, amelyet lelkesen 
gyûjtõládákban.gyûjtöttek és adtak segítõ-

Kérjük, segítsenek a gyûjtés-inknek, akik azokat továb-
ben, hogy 2009-ben még na-bítva a játékba, növelték 
gyobb eséllyel indulhassunk Kállósemjén esélyeit. 
a játszótérért!Sajnos, az idén nem sikerült 

játszóteret nyernünk, de a já-
ték 2009-ben is folytatódik! Köszönettel:
Kérünk minden segítõ szán- A kállósemjéni gyermekek

Bálozni  hívják  a  szülõket Óvodai élet

Fõzzön játszóteret! 2008.

Az ajándéktévé átadása az óvodában

A Cicamica csoport néptánca
a falunapon

Vitaminnap az oviban 
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A Polgárõr Egyesület Kérjük a lakosságot, 
tájékoztatja a lakosságot, hogy forduljanak bizalom-
hogy a polgárõr irodában mal a polgárõrséghez, hi-
(Kossuth út 91. sz.) foga- szen a községben nagyon 
dóórát tartanak, ahol sze- megszaporodtak a vagyon 
mélyesen is bejelentést te- elleni bûncselekmények.
hetnek. A polgárõrök legutóbb 

Az ügyelet idõpontja a községben történt lopá-
minden héten: sok felderítésében mûköd-

00 00 tek aktívan közre, amikor Szerdán: 8 -10  óráig
00 00 is a tolvajok több helyrõl Pénteken: 16 -18  óráig

gítettek a forgalomirányí- vezette. A napirendi pon-csatornarácsokat loptak el. 
tásba. tok között szerepelt annak Részben az õ munkájuk-Ügyelettõl függetlenül 

2008. szeptember 27-én a megvitatása is, hogy a nak is köszönhetõ, hogy az bármikor telefonon is be-
vezetõségi gyûlést tartott körzeti megbízott – Tündik elkövetõk rendõrkézre ke-jelentést tehetnek a polgár-
az egyesület. Helyszíne a János – mellett ügyeleti rültek.õrségnek a következõ te-
Szervezetek Házában ki- idõben mindig legyen se-Rendszeresen részt lefonszámon: 06-30/621-
alakított polgárõriroda gítség egy polgárõr szemé-vesznek a községi rendez-2813, ha valamilyen fur-
volt. A megbeszélést Kí- lyében.vények biztosításában is. csa, szokatlan, feltûnõ dol-
gyósi Sándor parancsnok Legutóbb a sportnapon se-got észlelnek. 

A rendõrség tanácsai: Mit 7. Értékeit ne viselje fel-
tegyünk és mit ne tegyünk, tûnõen nyílt utcán; tömeg-
hogy ne váljunk rablások közlekedési eszközön; fõ-
áldozatává? képp sötétedés után!

1. Lakásának belsõ olda- 8. Mielõtt nagyobb pénz-
lára szereltessen láncot, ké- összeget vesz fel, kérje ro-
szítessen kitekintõ nyílást. konai, barátai kíséretét. Ne 
Ajtónyitás elõtt mindig el- hagyja, hogy lássák, pénz-
lenõrizze, hogy ki csönget, felvételnél mekkora pénz-
vagy ki kopog, és hogy a összeget vesz fel!
lánc be van-e akasztva. 9. Piacokon, vásárokon ne 

2. Idegeneknek ne nyisson kezdjen el szerencsejátékot 
ajtót, csak ha igazolta magát játszani, nézni!
(díjbeszedõ; rendõrség) 10. A jármûveken éjszaka 

3. Ne kössön ismeretséget figyelje meg gyanús utas-
kocsmákban, presszókban. társait!

4. Határozottan utasítsa el 11. Ismeretlen, Önt az ut-
szórakozóhelyeken a köny- cán valami miatt megszólí-
nyûvérû lányok ismerkedé- tó idegentõl mindig marad-
sét, különösen a fizikai kö- jon 1-2 méter távolságban!
zelségüket (tapogatásukat)! 12. Ha nem szükséges, ne 

5. Sose fogyasszon annyi hordjon magával nagyobb 
alkoholt nyilvános helyen, összegû készpénzt. Hasz-
hogy ítélõképességét elve- náljon átutalási betétet, 
szítse! csekket, vagy kártyát!

6. Ne „kérkedjen” pénzé- 13. Lakókörzetében fi-
vel! Idegenektõl ne fogad- gyeljen rászoruló szom-
jon el italmeghívást! szédjaira, Ön is kerülhet 

szorult helyzetbe!

A települést érintõ ez évi ce építése, és a többi léte-
legnagyobb beruházás az sítmény is lassan ki körvo-
ivóvíz minõségjavító pro- nalazódik.
jekt munkálatai elkezdõd- A vízvezeték rekon-
tek községünkben. A lakos- strukciója Pócspetri köz-
ság számára a víz minõsé- ségben és Máriapócson be-
gében észlelhetõ változás, fejezõdött. Október 20-án 
de a vízmûtelepen a techno- Kállósemjénben is elkez-
lógiai berendezések építése dõdtek a munkálatok. A 
már hetek óta teljes gõzerõ- Toldi utcán kezdik a veze-
vel folyik. Naponta több te- ték felújítását. A munkála-
herautónyi eszközt és anya- tok alatt a vízellátás aka-
got szállítanak a munkála- dozhat, ezért kérik a lakos-
tokhoz. Folyamatban van a ság megértését és türelmét.

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)szûrõház, az ülepítõ meden-

Fogadóórát tart Kígyósi Sándor, az egyesület vezetõje

Elõzzük meg a tragédiákat! Hogy jobb legyen az ivóvizünk

A vízmû telepen már épül a szûrõház.
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vesztésre is ítélt. Õ itt vár- rabban ellenõrízzék terü-Tisztelt kállósemjéni lako-
hatja büntetését, ami re- leteiket. A külterületen sok!
méljük tanulságos lesz vagy a határban gyanúsan Immár, ezen település Beköszöntött az õsz, s 
mindhármuknak. mozgó jármû, idegen sze-újságában is közölni fog- egyben itt van a termény-

Ismeretlen tettesek el- mély észlelése esetén je-juk a jövõben a településen betakarítások idõszaka. 
len indított nyomozást a gyezzék fel a jármû moz-történt bûneseteket és a Szeretném felhívni a föld 
máriapócsi rendõrõrs, akik gását, azonosításra szolgá-rendõrséggel, közbizton- és az erdõ területek tulaj-
még augusztus végén a fõ ló jegyeit, rendszámát, sággal, valamint közleke- donosainak, használóinak 
utcán található egyik üz- vagy ha jogszabálysértést, désbiztonsággal kapcsola- figyelmét, hogy a még 
letbõl az eladó figyelmét lopást, rongálást észlel-tos híreket, tájékoztató meglévõ, le nem fagyott, a 
kijátszva ellopta a bolt be- nek, akkor azt azonnal je-anyagokat. Ebben a cikk- jég által el nem vert ter-
vételét és a személyes ira- lezzék a rendõrség 112-es ben a teljesség igénye nél- ményt, termést, ide értve a 
tait is tartalmazó pénztár- vagy a 107-es hívószá-kül az elmúlt pár hónapban tûzifát is nagy bevételt re-
cáját. Reméljük, hogy mi- mán. Vegyük el a kedvüket keletkezett rendõrségi vo- mélõ tolvajoktól kell meg-
elõbb sikerül az elköve- a településre ezen bûnös natkozású hírekrõl ejtenék védeni. Ezért kérünk min-
tõket beazonosítanunk, és szándékokkal érkezõ sze-szót. den gazdát, éljenek a bir-
a nyomozást eredménye- mélyeknek a további ha-tokvédelmi jogukkal és 
sen befejeznünk. sonló cselekményektõl.gyakorolják ezen köteles-

Két helybeli fiatalkorú Tisztelettel:ségüket. Mivel nem csak a 
férfi személy is részt vett Szeptemberben egy he- hatóságok, de maga a terü- Varga Zsolt r. hdgy.
abban a nagy közfelhábo-lyi lakost sikerült hatósá- let tulajdonosa, vagy hasz- Õrsparancsnok. 
rodást okozó Pócspetri te-gunknak kerékpárlopáson nálója is felelõs a vagyon- Nyírbátor 
lepülés köztemetõjében el-tetten érni, és elfogni, tárgyak megõrzésében, Rendõrkapitányság 
követett bûnesetben, ahol amint az a helyi gondozási munkánkat segítve gyak- Máriapócs Rendõrõrs
egy felnõtt korú pócspetri központ munkatársának 
lakos társukkal az éj leple kerékpárját vitte el, aki egy 
alatt összesen 33 db Krisz-idõs néni lakása elõtt 
tus szobrocskát feszítettek hagyta kerékpárját, amíg 
le az általuk kiszemelt sí-annak receptjeit átadta. A 
rokról anyagi haszonszer-gyanúsítottat és az ügy ta-
zés végett. A kis „társaság” núit gyorsított eljárásban 
számlájára írható még a hallgatta ki hatóságunk, és 
Kállósemjén település fõ-így már vádemelési javas-
utcáján lévõ büfé épületé-lattal fejeztük be a nyomo-
nek feltörése is, ahonnan zást ebben az ügyben. 
mûszaki cikkeket és élel-Szintén kerékpártolvaj 
miszert vettek magukhoz. volt az a három, többszö-
Továbbá a két fiatalkorú rösen büntetett elõéletû 
kállósemjéni elkövetõ, magyi lakos, akik 2007 év 
mint kiderült, ellopta még nyarától jelen év augusztu-
a közelmúltban a település sáig összesen hat darab ke-
általános iskolája, és a fõ-rékpárt loptak el a pszichi-
utcáján található vízgyûjtõ átriai szakkórház, vala-
csatornák fedelei közül mint több kállósemjéni 
hármat és azt szétvágva az magánlakás udvaráról. Az 
egyik nagykállói méh-tele-ügyben a nyomozást vád-
pen értékesítették a valós emelési javaslattal fejez-
ár töredékért.tük be, és idõ közben az 

egyik elkövetõt Leveleken 
elkövetett lopás miatt a bí-
róság jogerõs szabadság-

Varga Zsolt a lefoglalt
temetõi kegytárgyakkal

Kerékpárlopás

Betakarítás
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Önkormányzatunk az ben, teljes idejû (nappali rultság alapján, a pályázó de ettõl a képviselõ-testü-
idén is csatlakozott a Bur- tagozatos) felsõfokú alap- tanulmányi eredményétõl let eltérhet.
sa Hungarica ösztöndíjpá- képzésben, egységes, osz- függetlenül történik.
lyázat 2009. évi fordulójá- tatlan képzésben, felsõfo- Kötelezõ mellékletek:
hoz. kú szakképzésben kíván- – A felsõoktatási intéz-

„A” típusú pályázatra nak részt venni. Szociálisan hátrányos mény által kitöltött eredeti 
azok a kállósemjéni állan- helyzetûnek tekintendõ jogviszony igazolása
dó lakhellyel rendelkezõ, A pályázat benyújtási az a hallgató, aki(nek) – Nyilatkozat a családban 
hátrányos szociális hely- határideje: együtt élõk és eltartottak 
zetû felsõoktatási hallga- 2008. október 31. – árva; félárva számáról
tók jelentkezhetnek, akik – valamilyen krónikus be- – A pályázó és vele egy 
államilag támogatott, va- A pályázat kiírásra tegségben szenved, vagy háztartásban élõk jövede-
lamint költségtérítéses tel- került, annak részletei családjában folyamatos el- lemigazolása
jes idejû, nappali tagoza- megtekinthetõk az látást igénylõ beteg van – Orvosi igazolás a kérel-
tos felsõfokú alapképzés- önkormányzat – szülõje (gondviselõje) mezõ vagy a családtagja 
ben, mesterképzésben, hirdetõtábláján. munkanélküli, vagy nyug- krónikus, folyamatos ellá-
egységes, osztatlan kép- díjas tást igénylõ betegségérõl
zésben, felsõfokú szak- A pályázatot a polgár- – családjában lévõ eltartott – Igazolás kollégiumi fé-
képzésben folytatják ta- mesteri hivatalnál írásban, 3, vagy annál több rõhely iránti igény elutasí-
nulmányaikat. a hivatalban hozzáférhetõ – kollégiumi ellátásra jo- tásáról.

„B” típusú pályázatra pályázati ûrlapon, a pályá- gosult, de helyhiány miatt 
azok a kállósemjéni állan- zó által aláírva, a szüksé- abban nem részesül. A pályázati ûrlap csak a 
dó lakóhellyel rendelkezõ, ges mellékletekkel ellátva, – családjában az egy fõre fent meghatározott, csato-
hátrányos szociális hely- egy példányban kell be- jutó nettó átlagjövedelem landó mellékletekkel 
zetû fiatalok jelentkezhet- nyújtani. a mindenkori öregségi együtt érvényes, valamely 
nek, akik a 2009/2010-es nyugdíj legkisebb össze- melléklet hiányában a pá-
tanévtõl kezdõdõen felsõ- Az ösztöndíj elbírálása gének 80%-át nem haladja lyázat formai hibásnak mi-
oktatási intézmény kereté- kizárólag szociális rászo- meg (jelenleg: 22. 800 Ft), nõsül.

Ösztöndíj a továbbtanulóknak
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rült, dolgozott Újfehértón Mint arról már koráb-
és Napkoron. ban beszámoltunk, telepü-

Férjezett, gyermekei 15 lésünkön dr. Wantuch Zsu-
és 20 évesek. Családjával zsanna fogorvosi prakszi-
Nyíregyházán él. sát 2008. május 1-jével dr. 

Beszélgetésünk során Szofilkanics Marina dok-
elmondta, hogy megnehe-tornõ vette át. A váltás zök-
zíti a munkájukat egy új kenõmentes volt, így a fo-
rendelkezés – amely sze-gászati ellátásban nem tör-
rint minimalizálták az egy tént fennakadás. Dr. Szo-
kezelésre jutó idõt –, ezért filkanics Marina Ungvá-
kérik a betegeket, legye-ron született, itt végezte is-
nek szívesek bejelentkezni kolai tanulmányait is. Fog-

vasárnap a Szent István út Azoknak a betegeknek, a kezelésekre, így jobban orvosi diplomáját a Lem-
70 sz. alatt fogorvosi ügye-akiknek hét végén van sür-ki tudják használni a ren-bergi Egyetem fogorvosi 
let mûködik, mely a gõs fogászati problémájuk, delési idõt.szakán szerezte meg. Mi-
42/402-377-es telefonszá-Nyíregyházán talál-nak rá elõtt Kállósemjénbe ke-
mon érhetõ el.megoldást. Szombaton és 

kedjék a halottaknak. Ide- zés, a kegyelet ünnepe ez, A halottakról való meg-
genben elhunyt, ismeret- amikor este a temetõk fö-emlékezés keresztény szo-
len földben nyugvók, el- lött elterülõ lebegõ fények kásait a X. században ter-
esett katonák emlékének a összekötik a voltat a má-jesztették el a cluny bencés 
temetõkereszt, vagy más val. Ahogy múlnak éveink, szerzetesek. Mindenszen-
közösségi temetõjel körül, úgy lesznek egyre többen tek napján, de bizony sok-
vagy éppen a katonasíro- halottaink. A halál, az el-szor már jóval elõtte el-
kon gyújtanak gyertyát. múlás a gyermek számára kezdõdik a sírok rendbeté-
Elterjedt szokás ezen az érthetetlen, a kamasz szá-tele, tisztogatása és virág-
estén az otthoni gyertya- mára lényegtelen, az eleje gal, koszorúval való feldí-
égetés is, mégpedig annyi teljében lévõnek a távoli szítése. Halottak napján tünk, tisztességünk, tisz-
szál, ahány halottja van a jövõ, az idõsödõnek a kö-hosszú idõn át csak a kato- telgésünk, a halál utáni le-
családnak. Ez a nap nem- zelgõ valóság. Ezért aztán likusok, ma már más fele- hetséges élet idézése, a pil-
csak az élõk és holtak nagy ezt a napot, a halottak nap-kezethez tartozók is gyer- lanat döbbenete egyszerre 
lelki találkozása, de alka- ját különbözõképpen éljük tyákkal, mécsesekkel ke- búcsú és az önmagunkkal 
lom arra is, hogy a csalá- meg. Talán csak egy a kö-resik fel szeretteik nyug- való szembenézés. A ha-
dok szétszóródott tagjai a zös: a megdöbbenés a fö-vóhelyét, hogy meggyújt- lottak napja az élõk eszmé-
sírok mellett közösen em- lött, hogy egyszer ez az út, sák azokat a sírokon, hogy lése is.
lékezzenek. Az emléke- az élet véget ér. Kegyele-az örök világosság fényes-

Az                  Kft., mint a kállósemjéni köztemetõ 2008.10.27–2008.10.31 között 10-12 és 15-17 óra 
üzemeltetõje ezúton tájékoztatja a temetõlátogatókat, között
hogy elkészültek a parcella nyilvántartások és a teme- 2008.11.01–2008.11.02 között 10-17 óra között.
tõtérkép. Az adatok egyeztetése, sírhelyek újraváltása A fenti idõpontokon kívül a sírhelyek megváltásával és 

miatt az alábbi idõpontokban tartunk adategyeztetéssel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a 
halottak napi ügyeletet a temetõben, kapcsolatot Papp Mihály temetõgondnokkal az alábbi 

ahol a hozzátartozók betekinthetnek a nyilvántartásba: elérhetõségen: Kállósemjén, Ady Endre u. 11.
06-30-501-4550

Új arc a fogorvosi rendelõben

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk

Szofilkanics Marina az új fogorvos



kaszból, hogy gyalogosan 
is nehezen lehetett átjutni 
rajta. A jövõbeni elképzelé-

vatal által foglalkoztatottak sek között szerepel, hogy A Hortobágyi Nemzeti 
rendbe tették a területet dr. padokat helyeznek el a tó Part fennhatósága alá tart-
Vas Mihály szakmai irányí- partján, hogy a látogatók-ozó Mohos, mint tudjuk, 
tása mellett. Lekaszálták a nak, a túrázóknak legyen természetvédelmi terület. 
gazzal benõtt nádast, és a hova leülniük.Az idõk folyamán az egy-
kistraktor segítségével azt Reméljük, hamarosan kor gyönyörû terület sajnos 
elhordták. Azért vált szük- sikerül régi rangját vissza-annyira elgazosodott, hogy 
ségessé a munka, mert a tó adni a Mohosnak.azt az utóbbi idõben már 
növényzete már akkora szinte senki nem látogatta. 

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)részt foglalt el a parti sza-Pedig micsoda élet volt ott 
egykor. Bizonyára sokan 
vannak, akik még emlékez-
nek azokra az idõkre, ami-
kor olyan rendezett volt a tó 
környéke, hogy ott futball-
meccseket játszottak, sza-
lonnát sütöttek, vagy egy-
szerûen csak megpihentek 
az emberek csodálva a táj 
szépségét.

Most újra régi fényében 
tündökölhet a Mohos-tó és 
annak környéke. A Horto-
bágyi Nemzeti Park enge-
délyével a polgármesteri hi-
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épületben a hely szûke miatt nem tud-Új üzemcsarnokban folytatja mun-
ták már kielégíteni a német partner káját a NYÍR-GESTUM Rehabili-
igényeit, mi szerint éves szinten 20 tációs Kereskedelmi és Szolgáltató 
százalékkal növeljék a termelést. Az Kft.
elõzõ telephelyen foglalkoztatott 31 – 
fõleg kállósemjéni – dolgozói létszá-A Nyír-Gestum Kft. ez év szeptem-
mot 40 fõre kívánják bõvíteni. Ezzel a ber elejéig a Kossuth utcai óvoda épü-
lépéssel eleget tudnak tenni a partne-letében üzemelt, most pedig a Batthy-
rük kérésének, s nem utolsó szem-ány utcai volt TSZ telep mûanyagüze-
pont, hogy ezzel értékes munkahelye- végezni munkájukat. A csarnok költö-mében kialakított korszerû mûhely-
ket is teremt a kft. zésével egy idõben 20 új gépet is be-ben folytatódik a munka.

Az új üzemben jóval több lehetõ- szereztek, így gyorsabban, hatéko-A cég fõ profilja felsõruházat, ezen 
ség van a különbözõ szociális helyisé- nyabban és kényelmesebben végezhe-belül leginkább kötöttáru készítés. El-
gek kialakítására. Külön van férfi és tõ a munka, mint az elavult gépekkel.sõsorban bérmunkával foglalkoznak, 
nõi öltözõ, amely jelentõsen nagyobb, A dolgozóknak, plusz juttatásként ami azt jelenti, hogy megkapják a né-
mint eddig volt. Megnövelték az étke- lehetõségük van térítésmentesen részt met partnertõl a mintadarabot és a kel-
zõ területét, valamint gyarapodtak venni azon az OKJ-s varrótanfolya-lékeket, majd ennek alapján legyárt-
egy tárgyaló szobával is. A munka- mon, amely jelenleg a kft. telephelyén ják a kért árut. Legnagyobb partnerük 
csarnok területe majdnem a duplájára folyik. A cég alkalmaz egy rehabilitá-a német Marc Cain márkanevet viselõ 
nõtt, így a szabászatot leválasztották a ciós megbízottat, aki minden dolgozó-ruházati cég.
varrodai résztõl, plusz még egy raktár- val külön elbeszélgetést tart, segíti a Fodor Csaba ügyvezetõ kérésünk-
helyiséget is sikerült kialakítani. A na- dolgozókat a szociális problémáikban.re elmondta, hogy a kállósemjéni te-
gyobb munkaterületnek köszönhetõ- (Fotó: Pappné Szegedi Angéla).lephely bõvítése nagy elõrelépésnek 
en a dolgozók kényelmesebben tudják számít a cég életében. A Kossuth utcai 

Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a jogszabá-
lyi változás miatt, a belte-
rületi ingatlanok parlag-
fû mentesítését ezentúl a 
Növényvédõ Hatóság el-
lenõrzi.

Kérjük a lakosságot, hogy 
végezzék el a lakóhelyü-
kön, egyéb ingatlanjaikon 
a parlagfû irtását, hiszen 
az új hatóság nem lesz el-
nézõ.

Komoly pénzbüntetésre 
számíthatnak azok, akik 
nem tesznek eleget köte-
lezettségüknek: 20 ezer 
forinttól 5 millió forintig 
terjedõ bírságot szabhat-
nak ki a gondatlan tulajdo-
nosokra.

Korszerû mûhelyben dolgozhatnak

Dankó Miklósné és Tóth Józsefné
a kezdetektõl a cég dolgozói

Visszakapja régi rangját a Mohos

Szállítják a lekaszált füvet

Milliós bírság
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települt át Magyarországra. Nemrég arról számol- Vezetõségi tagnak vá-
A magyar származású edzõ, tunk be, hogy Papp Miklós, lasztották még Balázs Gyu-

, kint is utánpótlás neveléssel lemondott a KSE vezetõi lát  aki az alelnöki megbíza-
foglalkozott. Nem könnyû megbízatásáról, de mire tást kapta. Pucsok Jánost, 
feladat elõtt áll, hiszen az ifi megjelenik a Semjéni Kró- akinek munkájának javaré-
csapat egykori felállása tel-nika õszi száma, már egy szét az ifi csapat koordiná-
jesen megváltozott. 3 játé-újabb vezetõváltáson is túl lása teszi ki, valamint Ko-

, kost felvittek a nagy csapat-vannak. vács Mihályt  aki szertáros, 
ba, így ott a hazai játékosok Most biztosan sokan kér- pályakarbantartó is egyben. 
száma 6 fõre emelkedett, de dezik: Hogy is van ez? Már Sokat köszönhet neki a csa-
ezzel kevesen maradtak az megint más a KSE elnöke? pat, hiszen minden mérkõ-
ifiknél. Most 8 új játékost edzések a már megszokott Igen. Sajnos, a nyáron zésre õ teszi játékra alkal-
kell beilleszteni a csapatba, napokon vannak. Az eddigi megválasztott Jánóczki Jó- massá a pályát. 
ami nem megy egyik napról mérkõzések alapján a VII. zsef munkahelyi elfoglaltsá-
a másikra. Sok munka vár helyen állnak a bajnokság-ga miatt nem tudta tovább 
rájuk, de igyekeznek meg- ban. Hátra van még 7 mér-ellátni az elnöki feladatokat. 
tenni mindent a sikerért. Az kõzés, amelybõl minél több Igyekezetét elismerve ez-
edzések látogatottsága na- pontot szeretnének össze-úton is köszönik munkáját. Ugyan csak változás állt 
gyon jó, hiszen minden gyûjteni, javítva ezzel né-Nem volt más választása be az ifi csapat edzõi poszt-
egyes alkalommal 18 fõ van hány pozíciót. Céljuk 23-24 az egyesületnek, új vezetõt ján is. Lipcsei János (Lü-
jelen. A csapat átlagéletkora pont elérése, amit úgy gon-kellett keresni, akit Molnár pen), szintén munkahelyi 
16 év, és ami nagyon fontos, dolnak elég az elsõ 8 hely László személyében meg is elfoglaltsága miatt nem tud-
hogy valamennyien kálló- valamelyikére. A nagycsa-találtak. Már a Falunapi ta vállalni a csapat felkészü-
semjéniek. pat is teljes szerkezeti átala-„Oláh István és Katona lésének irányítását. A nyári 

kuláson ment keresztül, hi-György” nevével fémjelzett idõszakban a munkát Fodor 
szen a nyáron 9 új játékost Emléktorna, és a kispályás György vezényelte, de nem 
kell összecsiszolni, amihez labdarúgó torna szervezésé- tudta véglegesen elvállalni 
idõ, és türelem szükséges. ben is aktívan kivette részét ezt a nehéz feladatot. Szep-

A nagy csapat szakmai Hazai mérlegünk, nagyon az új elnök, és õ maga végzi tember elejétõl Nistor Ró-
irányítását továbbra is Ká- jó, hiszen a csapat még eb-a Focisuli utánpótlás csapa- bert az ifi csapat edzõje, aki 
kóczki István végzi. Az ben az idényben veretlen.tának edzõi feladatait is. 5 évvel ezelõtt Romániából 

Elõadásának témája a di- szélgetés során a diákok in-
ákmunka, a nyári munka, a formációt kaptak a diák-
munkavállalás, a tovább- munka lehetõségeirõl, fel-
tanulás az EU-ban volt. tételeirõl. Szóba került, szövetkezet nyíregyházi A közösségi házban tar-

A pályaválasztás elõtt hogy mire kell odafigyelni képviselõje a 8. osztályos tott elõadást Szûcs Ger-
álló fiatalok részére a tájé- egy-egy szerzõdés megkö-tanulóknak október 8-án. gely, a Multi Job Iskola-
koztató elõadást a könyv- tésekor, milyen jövede-
tár vezetõje, Hollósi Ist- lemre tehet szert az a diák, 
vánné szervezte. Apró, de aki nyáron munkát vállal, 
hasznos segítség volt ez a terheli-e valamilyen adó, 
gyerekeknek, hiszen tud- járulék a keresetet.
juk jól, milyen nehéz ilyen Úgy gondoljuk, hogy 
korban pályát, szakmát vá- hasznára vált a hallgató-
lasztaniuk. Az elõadó fel- ságnak az elõadás, s némi 
hívta a diákok figyelmét segítséget, útmutatást, 
néhány nagyon fontos do- irányvonalat kaptak a pá-
logra, hogy amikor – vár- lyaválasztáshoz a gyere-
hatóan 10 év múlva – mun- kek.
kába állnak, tudjanak elhe-

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)lyezkedni. A kötetlen be-Érdeklõdéssel hallgatták a fiatalok a sok fontos információt

Segítség a pályaválasztáshoz

Molnár László,
az egyesület elnöke

Helyi fiatalok

Minél több pontot
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2008. október

Az õszi idényre a felké-
szülést augusztus elején 
kezdtük el. Volt egy 5 na-
pos edzõtábor, amelynek a 
helyszíne a nagykállói vá-
rosi sportcsarnok volt. Dél-
elõtt edzés; 11 órától úszás 
a strandon; ebéd, délután 
pedig újra edzés. Az ebédet 
a „Zöldfa” étterem biztosí-
totta kedvezményesen, 
melyért külön köszöne-
tünket fejezzük ki. Jelentõs 
segítség volt az is, hogy a 
tábor ideje alatt a kállói 
strandot is térítésmentesen 
vehettük igénybe. 

Sok edzõmérkõzést ját-
szottunk, közülük kiemel-
ném a kassai tornát, amely-
re minden évben meghí-

Hogy cserére egyáltalán tõjüknek köszönjük a Ladik Orsolya; Kópis Gab-vást kaptunk. Nagyon szín-
nem volt lehetõség (A munkát! riella; Orosz Friderika; vonalas rendezvény volt. 
„kispadon” 14 éves ifi já- A jó hírünk pedig az, Rácz Roxána; Mányák Minden meghívott csapat 
tékosoknak kellett ülni!) hogy a csapat nagy örö- Alexandra; Mészáros Eni-részére ingyenesen bizto-

Minden elismerés és mére újra a sorainkban üd- kõ; Kovács Dorina; vala-sítják az ellátást, a szállást 
tisztelet megilleti azokat a vözölhetjük Kalász-Gaál mint Nyíregyházáról Járo-és az étkezést.
lányokat, akik mit sem tö- Lindát. Mivel nagy gond- si Viktória és Szügyi Or-A gyöngyösi csapat is 
rõdve a nehézségekkel, ban voltunk a létszámmal, solya.meghívott bennünket egy 
erõn felül teljesítve hozták megkerestük Lindát, és Sikerült együttmûköd-2 napos felkészülési tor-
a jó eredményeket. szinte gondolkodás nélkül ni a labdarúgó együttes ve-nára. Ezek a mérkõzések, 

Dicséret illeti meste- felajánlotta segítségét. Az zetésével. Az utazásaink-úgy látszik, meghozták az 
rünk, Hanufer Sándor bíz- Ózd elleni meccsen már be hoz átengedték az autó-eredményt. Négy mérkõ-
tató, kemény, áldozatkész is vetette az edzõnk. buszt. Köszönjük szépen!zésen vagyunk túl, 3 
munkáját. Az ifi csapat lassan ösz- Köszönünk továbbá mondható igen nehéznek: 

szeáll, kezdenek egymás minden olyan támogatást, Jászszentandrás az élen 
játékstílusára ráérezni a amely lehetõvé teszi a csa-van, õket sikerült megver-
gyerekek. Sajnos, azonban pat szereplését a bajnok-ni, Gyöngyös is bajnoksá-

Vannak jó és rossz híre- még mindig, minden hé- ságban. Köszönjük a got szeretne nyerni, velük 
ink is. Kezdjük a rosszal: 2 ten, attól kell rettegni, hogy nagyközségi önkormány-döntetlen lett az eredmény, 
játékos abbahagyta a mun- ki lesz-e a csapat! Ám a ne- zatnak, hogy mindenben a akár csak Jászberény el-
kát. Kilépett – a tavaly õsz- hézségekkel õk sem törõd- segítségünkre van. Köszö-len, amely a bajnokságban 
szel visszatért – Kiss Ani- nek, akár csak a felnõtt csa- net a szponzorainknak, jelenleg a 2. helyen áll. A 
kó, és csapatunk egyik leg- pat: küzdenek, harcolnak a akik ugyan kevesen van-negyedik mérkõzést októ-
régibb tagja, Oláh István- náluk erõsebb és idõsebb nak, de régóta élvezzük a ber elején, Ózd ellen ját-
né. Éva alapító tagja volt csapatokkal. Vállalják a támogatásukat, s köszönet szottuk, és egy újabb gyõ-
az egykori csapatnak. Ve- sok utazást, fáradtságot. a vezetõség tagjainak is, zelmet könyvelhettünk el.
zetõségi tagként is munkát Köszönjük nekik! akik fáradtságot nem is-Tettük mindezt úgy, 
vállalt, az utóbbi idõkben Az ifi csapat tagjai: merve végzik munkájukat.hogy 7 játékossal kellett 
pedig õ „vezényelte” az ifi Bukta Renáta; Herczku ezeket a mérkõzéseket le-
csapat edzéseit. Mindket- Fruzsina; Jurecska Kitti; Herczku Sándornéjátszani. Mit jelentett ez? 

A kézilabdacsapat

Ketten elköszöntek
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Szomszédolás Máriapócson

Elhunytak:

Mészáros Sándorné
Vinkler Józsefné
Páll Jánosné
Pisák Ferenc
Kóth Miklós
Fignár János
Spisák Emil
Varga Ilona
Petromán Ferencné
Tóth Elekné

Házasságot kötöttek: 

Szûcs Tünde - Kormos János
Dósa Erika - Papp Ferenc
Lázár Szilvia - Pucsok Tamás
Harsányi Szilvia - Szûcs István
Belicza Viktória - Tamási Csaba Pál

2008. október

Az érdeklõdõk a polgármes-Máriapócs város önkor-
teri hivatal kiállító termében mányzata hagyományt te-
még egy babakiállítást is remtve második alkalommal 
megnézhettek. rendezte meg szeptember 

Kállósemjén mellett  21-én a „Szomszédolás” 
Pócspetri, Nyírgyulaj, Nyír-Mikrokörzeti Napok címû 
bátor, Nagykálló és a szerve-rendezvényét. A program 14 
zõ Máriapócs község kultu-órakor kezdõdött a polgár-
rális csoportjai szórakoztat-mesterek köszöntõjével, 
ták a nagyérdemût. Az elõzõ majd a színpadon egymást 
évhez hasonlóan az Arany-követték a környezõ telepü-
alkony Nyugdíjas Klub az lések kulturális csoportjai. 

idén is részt vett a rendezvé- színvonalas produkcióval 
nyen, de most a „Rezeda” kápráztatták el a közönséget. 
népdalkör, és a „Szivár- A vasárnap délután kicsit fá-
vány” mazsorett csoport is zósan, de nagyon jó hangu-
meg akarta mutatni tudomá- latban telt, s mindenki meg-
nyát, így még tavasszal je- elégedésére szolgált a szívé-
lezték részvételi szándéku- lyes fogadtatás.
kat a szervezõknek. Nem kis 
büszkeség töltötte el a szü- (Fotók: Pappné
lõket, amikor gyermekeik Szegedi Angéla)

Borsi Szabolcs

Kabai Gréta

Tímár Nóra

Bukta Réka

Janóczki Márk

Varga Kamilla
(nincs kép)

Majchrics Roland

Tóth Tamás Vinkler Máté

Gólya hozta:

Anyakönyvi hírek Anyakönyvi hírek 
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Fellépés után jólesik a pihenés

A Szivárvány mazsorettcsoport is bemutatkozott Máriapócson
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