
nokat is felkeressük ilyen-Tavasz és húsvét, megújulás 
kor, s a hagyományok ápolá-és feltámadás. Egymástól el-
saként természetesen ott la-választhatatlanok ezek a fo-
pul a kölnis üveg is zakónk galmak immár évszázadok 
vagy kabátunk zsebében. A óta. Ahogy a természet meg-
böjti idõszak után pedig újul, virágba borulnak a fák, 
szintén a hagyományápolás mi emberek is úgy újulunk 
jegyében terített asztalok meg a tavaszi napsütésben, a 
várják a vendégeket a meg-feltámadás hitében, az újjá-
szokott húsvéti finomságok-születés örömében. A húsvéti 
kal. ünnep közeledtével nemcsak 
Községünk valamennyi la-házunkat öltöztetjük ünnep-
kosának kívánok a magam lõbe, hanem a lelkünket is.
és a képviselõ-testület nevé-Bár alapvetõen egyházi ün-
ben hittel és reménnyel tel-nep a húsvét, azonban jelen-
jes, áldott húsvéti ünnepet!tõs szerepet játszik a családi 

kötelékek erõsítésében is. A 
mindennapi rohanásban rit-
kábban meglátogatott roko-

Emlékezés
a dicsõ napokra

2009. április 2009/2. szám
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Kállósemjén Önkormányzatának lapja 

Március 13-án, pénteken teletüket egy-egy ilyen ren-
az általános iskola zsúfolásig dezvényen. 
megtelt az ünneplõkkel. Ek- Az emlékmûsort az 5. év-
kor tartotta ugyan is az intéz- folyam tanulói adták elõ, aki-
mény az 1848-49-es forrada- ket Katona Györgyné tanár-
lom és szabadságharc 161. nõ készített fel. Az ünnepség 
évfordulójának tiszteletére után sajnos a rossz idõ miatt, 
rendezett ünnepi mûsorát. osztályonként csak 5-6 gye-

A rendezvényre meghí- rek vett részt a koszorúzáson, 
vást kaptak a képviselõ-tes- de így is szép számú ünneplõ 
tület tagjai, az intézmények vonult el a Kossuth utcán lé-
vezetõi, az egyházak képvi- võ emlékmûhöz. A parkban, 
selõi, a civil szervezetek, a az énekkar Kossuth nótákat 
Semjéni krónika hasábjain énekelt, majd Oláh Balázs 
keresztül településünk vala- 5.b osztályos tanuló elszaval-
mennyi lakosa, s nem utolsó ta a Nemzeti dalt. Ezt követõ-
sorban Demendi László or- en az intézmények és a civil 
szággyûlési képviselõ úr is. szervezetek képviselõi elhe-
Nagy örömünkre szolgált, lyezték a megemlékezés vi-
hogy a meghívottak egyre rágait.
nagyobb számban teszik tisz-

A megújulás öröme,

a feltámadás reménye

(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Nagy Béla
polgármester

Nagy Béla

Az ünnepi mûsor
egy pillanata

Községünk vezetõi Demendi László országgyûlési képviselõvel
megkoszorúzták az emlékmûvet 



kérdést: hol vannak ma Mindnyájan ismerjük Jé- Krisztus értünk halt Vajon érezzük-e, hogy 
ezek? Ha itt lennének, akkor zus útját a kereszthez. Amíg meg, a szenvedõ emberiség az igék nekünk szólnak? 
biztos megvédenék! De nin-a többi evangéliumban (Má- megváltásáért, és mindezt Amíg nagypénteken csak 
csenek itt! Helyüket a ke-té és Márk) azt olvassuk, Isten akaratából tette. Ezért Jézuson könnyezünk és 
gyetlen katonák foglalták el, hogy a római katonák kigú- nem siratni kell, hanem kö- nem magunkon és magzata-
akik – miután meggyaláz-nyolták, a tanítványai magá- vetni. inkon, amíg jelenlegi nehéz 
ták, véresre verték, egy ret-ra hagyták, senki nincs mel- Kedves testvéreim! Jé- helyzetünk okát nem abban 
tenetes keresztet tettek a lette, itt a Lukács evangéliu- zus nekünk is ezt mondja keressük, hogy Jézust el-
vállára –, mennek vele a mában azt halljuk, hogy ezen az ünnepen, felénk for- hagyjuk, önmagunkban 
Golgotára. A sokaság pedig nem mindenki gondolkozott dulva: „Ti magatokon sírja- megfeszítettük, amíg közö-
ordít és üvöltözik. Milyen így: voltak, akik gyászolták, tok!” Jézus egy tükröt tart sen itt, a gyülekezetben ösz-
rettenetes látvány! S a szá-siratták az elítéltet. elénk és azt mondja: Jertek sze nem fogunk abban a 
nalmas tömegben akad egy Milyen megrendítõ sza- Jeruzsálem leányai, lássá- munkában, hogy önmagun-

vak hangzanak el a Jézus aj- tok meg a ti igazi képeteket! kat és gyermekeinket visz-
káról: „Ne énrajtam sírja- Jöjjetek ma mindnyájan szavezessük Krisztushoz, 
tok!” A mi szemünk is ide, hozzátok szeretteiteket addig mindig csak süllye-
könnybe lábad, mert egé- és ismerjetek önmagatokra. dünk, míg egyszer elve-
szen különös, kimondhatat- Lássátok meg, hogy kik szünk, amiképpen elveszett 
lan erõ árad az igébõl és vagytok és mivé lettetek, a Krisztust keresztre feszítõ 
megragadja ez ünnepen a mi hová süllyedtetek, milyen Izráel.
szívünket is. Mint lelkipász- óriási szakadék elõtt álltok, E nagypéntek ünnepén, 
tor, sokszor volt alkalmam amely el akar emészteni. a Krisztus keresztfája alatt 
hallani, amikor haldokló Halljuk meg a mai ige eredjen meg szemünkbõl a 
édesapák, édesanyák ajká- szavát: „Ne sírjatok, hanem bûnbánat könnye és ássuk 
ról hangzott: „Ne énrajtam szaladjatok, fogjátok meg meg azt a reményt, amit Õ 
sírjatok!” Vajon eszünkbe gyermeketek kezét, egymás kínál. Kínálja nekünk azt, 
jutott-e ilyenkor: milyen kezét és állítsátok meg õket amit egyedül csak Tõle kap-
igazuk van, nem õk a sirat- a lejtõn.” hatunk, ami nélkül mind-
nivalók. Nem azok, akik egy Hullassátok könnyeite- nyájan szûkölködünk, ami-

kis csoport, amelyet meg-becsületes, tartalmas élet ket értünk, mert ti juttattátok kor a világra jövünk: az üd-
rendít a látvány. Félelmük-után nyugalomra térnek, ha- ide õket könnyelmûségetek- vösséget, az örök életet, a 
ben õk is hallgatnak. Némán nem azok, akik hátramarad- kel – megadtatok nekik min- bûnbocsánatot.
sírnak. Úgy érezzük, hogy nak, akik a saját lábukon dent testiekben – de elvontá- Húsvét ünnepére készül-
jó ez, mintha megnyugtatná nem tudnak még megállni tok õket Krisztustól és az Õ ve Isten nagy vendégséget 
lelkünket, azonban Jézus az életben. mennyei Atyjától! Fogjátok készít és erre hív mindnyá-
köszönet helyett csak ennyit Ma annak a Jézusnak aj- meg kezeiket és vezessétek junkat.
mond: „Jeruzsálem leányai, káról hangzanak e szavak, vissza õket Krisztushoz és Õ 
ne sírjatok énrajtam, hanem aki útban van a Golgota megmenti Õket. Kovácsné Somogyi Katalin
ti magatokon, és a ti magza-felé. Meglepõdve halljuk, tiszteletes asszony
taitokon.” (28.v.)amit mond, mert egy olyan 

Õ nem is mondhatott lélek áll elõttünk, aki míg e 
mást, õ nem siratni való. földön járt, csak jót cseleke-
Egy szavába került volna, dett. Fel sem tudnánk so-
és mindent elkerülhetett rolni azoknak számát, akik 
volna. De akkor valóban si-megismerték segítõ jóságát. 
ratni való lenne. Soha nem Hány nyomorult lélek, hány 
azokat kell siratni, akik vál-beteg, vak, néma, sánta tett 
lalják azt az életpályát, amit bizonyságot isteni szívérõl. 
számunkra az isteni gondvi-Hány elesett, tönkrement, 
selés kijelölt, hanem azo-mások által lenézett embert 
kat, akik bizonyos anyagi emelt fel a porból.
elõnyökért letérnek errõl az És tegyük fel most e 
útról.nagypéntek ünnepén mi is a 

Kovácsné Somogyi Katalin

2009. április2
„Ne énrajtam sírjatok!”

00április 9. Nagycsütörtök – este 18  óra
00április 10. Nagypéntek – de. 11  óra

00
április 11. Nagyszombat – este 18  óra

00
április 12. Húsvét elsõ nap – de. 11  óra

00április 13. Húsvét második nap – de 11  óra

A református ünnepi
istentiszteletek rendje

Semjéni Krónika
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„Nincs itt: Feltámadott!”
A nagyböjti bûnbánati Túllépte a tér és idõ kor- nak nem indult testet fogad- el szívemet allelujás öröm-

idõ finisében járunk. Egy- látait, örökre társunknak ta be mintegy 36 órára. mel! Hogy egész lényem 
házunk, mint jó anya, emlé- szegõdött, a feltámadás-új- A kereszt által, amely az harsogja húsvéti örömhírét: 
kezteti leányait és fiait, el- játeremtés csíráit a benne odaadás és önfeláldozás Krisztus feltámadt! Való-
gurult drachmákat, elve- hívõk lelkébe ültette, a ben- szintjén kikerülhetetlen a ban feltámadt! Alleluja! Al-
szett bárányokat, tékozló fi- ne hívõket az öröklét rend- soha ki nem alvó Fénybe öl- leluja! Alleluja! 
akat, a 99-et, hogy újulja- jébe emelte. A Golgota és a tözésünk elõtt, juthatunk el Horváth János
nak meg a természettel, tá- Szentsír elválaszthatatla- az elveszett paradicsomba.  
madjanak fel a bûnbõl, for- nok. A keresztutat járó za- Akik pedig a valódi keresz-
duljanak el a közömbösség rándokok elõször a Golgo- tekkel találkoznak, sõt ke-
útjáról. tát érintik, majd az üres sírt. resztrõl keresztre szállnak, 

A születés misztériumát Velem is így történt ez a szeretet halál fölötti gyõ-
is úgy lehet ünnepelni tar- húsz éve, amikor elõször zelme által nyernek re-
talmasan, ha megszületik jártam a Szentföldön. A ményt arra, hogy a mennyei Nagycsütörtök: 18 óra
bennünk az Emmánuel. A Szentsír mellett a Mária dicsõségbõl részt kapnak és Nagypéntek: 18 óra
megváltás titkában is azok Magdolna oltárnál miséz- együtt uralkodnak majd a 

Nagyszombat: 19 órarészesülnek hatékonyan, hettem akkor. Jézus sírjában megölt, de feltámadott, 
Húsvétvasárnap: 8.30 akik Krisztussal feltámad- – amikor elõször jártam –, a örökre gyõztes Húsvéti Bá-
és 10.30-kor pászka-nak, az odafent valókat ke- saját hitemért adtam hálát. rányunkkal. Értem meghalt 
szentelésekkelresik. A sötét éjszaka után Öt alkalommal imádkozhat- és feltámadt a názáreti Jé-

húsvét hajnalán a nagy kõ- tam a Szentsírban, sõt az ott zus! Növeld bennem a föl- Húsvéthétfõ: 8.30 óra 
vel elzárt és lepecsételt sír- dolgozó munkások jóvoltá- támadt élet csíráit! Tedd lát- és 10.30 óra 
ból örökké élõként távozott ból (ez 16 éve történt), egy hatóvá bennem az „új em- Húsvét harmadik 
az Emberfia. Legyõzte a ha- nagyobb darabot is õrzök a bert”! Érleld életemben a napja: 8.30 óra 
lált és az élet Ura lett. sziklából, amely a romlás- Lélek gyümölcseit! Töltsd 

Horváth János

Semjénbe én mindig hazamegyek, Semjénbe én mindig hazamegyek,
Hazahívnak a sok szép emlékek. A meggyfák, a virágok,, s ha levegõt 
A templom, ahol kereszteltek, és a jó veszek,

emberek, Feltöltõdöm, újra fiatal leszek,
Hisz ott születtem én egykor köztetek. Könnyes mosolyok, sírok, nevetek.

Semjébe én mindig hazamegyek, Semjénbe én mindig hazamegyek,
Bejárva régi utcákat, helyeket, újra Jó szót kapok, és baráti kezek segítenek,

gyermek leszek. Hogy éljek, hogy legyek,
És a földiek, a semjéni emberek, És hogy higgyek bennetek, emberek
Invitálnak, hogy köztük legyek.

Semjénbe én mindig hazamegyek,
Hogy örüljek is együtt veletek,
Gyógyszereim: szívetek, lelketek,
Hisz ott töltöttem el egész életem.

Semjénbe én mindig hazamegyek,
Ott mindenkor és bárhol otthon leszek,
Jó ott lenni, hol boldog lehetek,
Jó veletek együtt lenni, Ti semjéni emberek!

Kriskó MiklósKriskó Miklós

Szülõfalum, Kállósemjén felé

Nagycsütörtökön este 6 
órakor a 12 kínszenvedési 
evangélium olvasása

Nagypénteken du. 3 óra-
kor sírbatételi vecsernye 
A sírbatételi vecsernyétõl 
feltámadásig virrasztás a 
Szentsír mellett.

Húsvétvasárnap 
hajnalban 4 órakor feltá-
madási utrenye
Ünnepi szentmise pászka-
szenteléssel 10 órakor

Húsvéthétfõ : Ünnepi 
szentmise 10 órakor

Húsvétkedd : ½ 9 kor és 
½ 11 kor Szentmise

A római katolikus
húsvéti szertartások

A húsvéti
szertartások rendje
a görög katolikus

templomban
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Az általános iskola Alapos felkészítést 
életében soha nincs nyu- folytatnak a magyar sza-
galom, de ez az utolsó kos nevelõk is, hiszen 
pár hónap mondható a egyik szavalóverseny a 
legmozgalmasabbnak. másikat éri. A napokban 

vettek részt a nyíregyházi 
Március 16-án az álta- Petõfi Sándor Általános 

lános iskola szülõi mun- Iskola által szervezett me-
kaközössége megtartotta a gyei szavalóversenyen, 
hagyományos sütemény ahol Papp Olívia 6. a osz-
kiállítást és vásárt. Mint tályos tanuló az I. helye-
minden évben, most is zéssel térhetett haza. A 
nagy volt az érdeklõdés a „házi” szavalóversenyt 
házi készítésû finomságok április 1-jén (szerdán) tar-
után, de megtalálhatók tották, 3-án (pénteken) pe-
voltak a különbözõ cuk- dig már Pócspetriben kép-
rászati készítmények is. viselték iskolánkat diákja-
Az SZMK tagjai 10 órától ink. E két verseny eredmé-
várták a vásárlókat, s nyérõl legközelebb szá-
mondhatni, hogy délre molunk be.

jét, ahová a házi fordulót minden portéka gazdára Két csapat vett részt 
követõen: talált. A bevételbõl a gyer- A természetvédelmi Páll Flóra, Fo- azon a weblapszerkesztõ 

meknapi vendéglátást versenyre benevezett csa- dor Lilla, Papp Olívia, versenyen, amelynek 
fogják finanszírozni. pat az elsõ forduló után az Molnár Anita, Jakab eredményérõl majd április 

élen áll. Még ugyan min- Szabolcs, Pisák Richárd, 20-án értesítik a csapato-
tanulók ju-A háziversenyek II. denki versenyben van, de Bokri Noémi kat.

tottak be  A versenyt Deb-fordulójának idõszaka reméljük, az idei csapat is .
recenben rendezték meg, zajlik, de mindemellett hasonló sikereket fog el- Nagy örömünkre szol-
az eredményrõl április 20-rajz és origami versenyt is érni, mint a tavalyiak. gál, hogy Páll Flóra 5. b 
án kapnak értesítést.szerveztek a pedagógu- osztályos tanuló az Orszá-

sok, amelyre egyre na- Megtartották a Kozma gos PC Kismester orszá-
Ugyancsak számítás-gyobb számban voltak je- László Országos Informa- gos döntõjébe jutott, me-

technika versenyt rendez-lentkezõk. tika Verseny régiós döntõ- lyet 2009. április 24-én 
tek Újfehértón (IX. Koz- Miskolcon tartanak.
ma László Számítástech- Ezúton kívánunk neki 
nika Verseny), ahol diák- eredményes szereplést.
jaink nagyon szép ered-
ményeket értek el: a 7.b Hagyománynak mond-
osztályos Tóth Gábor a ható már, hogy az iskola 
nagyon elõkelõ II. helye- tanulói a nagykállói Ifjú-
zést szerezte meg, míg Ja- sági Polgárvédelmi Vetél-
kab Szabolcs a IV., Papp kedõn részt vesznek. Az 
Olívia pedig a VIII. he- idén 2 csapat is nevezett, s 
lyezéssel büszkélkedhet. igen alaposan készülõd-
Ez azért is figyelemre nek a megmérettetésre.
méltó, hiszen Szabolcs és 
Olívia a 7.-8. osztályosok 

(Fotók:között érték el ezt az ered-
Pappné Szegedi Angéla) ményt. Mindketten a 6. a 

osztály tanulói.

ák l
Di é et Szép sikerek a versenyeken

A helyes közlekedés szabályai tanulják
a 2. a osztály tanulói

A tavalyi csapat az idén is ringbe száll
a polgárvédelmi vetélkedõn



5
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végleges eredményt nem Az általános iskola ve-
tudnak, hiszen az intéz-zetése és a nevelõtestület 
mények csak egy elõzetes együttes döntése alapján – 
felvételi rangsort tettek miután az iskola Kállay 
közre. Ennek alapján a Miklós nevét viseli –, több 
gyerekeket nagy százalék-napból álló versenysoro-
ban az általuk elsõ helyen zatot rendeznek, amely-
megjelölt intézményekbe nek a „Kállay Napok” el-
jutnak be. Természetesen nevezést adták. A Kállay 
végleges eredményt csak Napok alatt körzeti és házi 
április végétõl tudnak sport-, valamint egyéb 
majd a tanulók.szaktantárgyi versenyeket 

A 7. a osztály tanulói hirdetnek. Mivel elsõ al-
március 25-én Nyíregyhá-kalommal lesz nálunk 
zán a Móricz Zsigmond ilyen jellegû rendezvény, 
Színházban a Kõmûves ezért tekinthetjük ezt egy-
Kelemen címû elõadást zeti szintre emelni. Szeret- lési idõt kaptak az elõké-fajta fõpróbának is, hiszen 
nézték meg. A kezdés elõtt nék, ha ez a verseny igen születekre.a következõ tanévben, a 
még volt rá idejük, hogy magas színvonalat képvi- A 8. évfolyam tovább-még most csak háziver-
megnézzék a színház elõtt selne, így a pedagógusok tanulási eredményei igen senyként debütáló meg-
álló Krúdy szobrot is. 3 nap szakmai felkészü- biztatóak. Ugyan még mérettetést szeretnék kör-

Március 7-8-án megtelt Nagy szükség volt erre a 
az általános iskola számítás- tanfolyamra, hiszen egyre 
technika terme a semjéni több olyan, a gazdákat is 
gazdákkal. Az Agrárkamara érintõ hivatalos dolog van 
szervezésében egy intenzív (területalapú támogatás 
15 órás tanfolyamon vehet- igénylés; jövedéki adó visz-
tek részt, ahol a számítógép- szaigénylés, stb.), amelyeket 
használat alapvetõ lépéseit már csak interneten keresz-
tanulhatták meg. tül lehet elintézni.

Kállósemjénben tartották a közelmúltban soron következõ 
jegyzõi értekezletüket a kistérségi települések jegyzõi.

Nyíregyházán a Krúdy szobor elõtt a 7. a osztály

Míg a tavaszra vártak,
a világhálón jártak

A tanfolyamon 3 modult:
1. A számítógép kezelésének Remélhetõleg sokan hasz-
2. ügyfélkapu létrehozásának nát veszik majd a frissen szer-
3. valamint az internet hasz- zett ismereteknek.
nálatának alapjait sajátíthat-
ták el a tanfolyam résztvevõi. (Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Mindennapjaink részévé vált a számítógép.

Jegyzõi értekezlet
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elkövetõre vagy az általa Tisztelt Kállósemjéni lako-
használt jármûre, vagy bármi sok!
általa észlelt gyanús körül-Sajnos, az elmúlt pár hó-
ményre vonatkozóan, kérjük, napban történt a településen 
jelezze 42/385-781-es vagy a számos bûncselekmény, 
107-es telefonszámon.amelyekrõl a teljesség igénye 

A tavalyi év végén több nélkül szeretnék beszámolni.
kerékpárlopásról érkezett ha-– A település egyik lakosa 
tóságunkhoz. A kerékpárokat tett bejelentést a Nyírbátor 
a sértettek egyik esetben sem Rendõrkapitányságon, hogy 
zárták le lakattal a bolt elõtt. a gyermekét az iskolában hit-
A lopási kár értéke alapján tanórát tartó hitoktató bántal-
szabálysértések elkövetése mazta. A nyomozás során 
miatt a hatóságunk a jegyzõ megállapítottuk, hogy a 
asszony részére küldte meg, bejelentés tartalmát tekintve 
de a napokban sikerült felku-nem tényállásszerû, és testi 
tatni és elõállítani azt a helyi sértés nem történt, mely bûn-
lakost, aki ezen kerékpárokat cselekmény lenne, és az ügy-
ellopta. Más lopásokat is el-ben a feljelentést el is utasí-
követett, s megtaláltuk azt az tottuk, majd azt a semjéni 
orgazdát is, aki vett tõle lo-jegyzõnek megküldtük be-
pott mûszaki cikket.csületsértés szabálysértés le-

miatt még március 2-án a reg- lésre, de a tettest nem sikerült folytatása végett.
geli órákban. A bejelentést elfogni. Kérjük a lakosságot, – Riasztás érkezett a Nyír-
követõen szinte 5 percen be- aki bármi ezen ügyre vonat-bátor Rendõrkapitányságra a 
lül 3 járõrautó, majd több ren- kozóan érdemleges informá-helyi takarékszövetkezetbõl 

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla) dõri erõ is érkezett a telepü- cióval rendelkezik, vagy az fegyveres rablás elkövetése 

Az Európai Parlament ma- Az Európai Parlamenti 
gyar tagjairól döntünk júni- választáson mindenki abban 
usban. a szavazókörben szavazhat, 

ahová az értesítõje szól.
Tisztelt Választópolgárok! Szavazókör címe:

1. számú – Kossuth út 100. 
A Magyar Köztársaság Könyvtár

Elnöke 2009. június 7-ére 2. számú – Kossuth út 106. 
tûzte ki az Európai Parlament Gondozási Központ (át-
tagjainak választását. E na- helyezve régi óvodából)
pon a pártok listájára lehet 3. számú – Dózsa utca 22. 
szavazni. Ficánka Óvoda 

Az európai parlamenti vá- 4. számú – Kossuth út 98. 
lasztás a jelölés idõszakával Közösségi Ház
kezdõdik. Minden választás- 5. számú – Péterhalom Iskola 
ra jogosult állampolgár ápri- utca 8.
lis 10. napjáig kézhez kapja a A szavazással kapcsola-
választási értesítõt, amelyen tos tudnivalókról külön érte-
fel van tüntetve a szavazás sítésben kapnak tájékoztatást 
ideje, a választópolgár adatai, a választópolgárok. (Helyi 
és a szavazás helye. Az értesí- Választási Iroda)
tõvel mindenki kap egy aján-
lószelvényt, amelynek kitöl-
tésével egy pártlistát ajánlhat. 

Sok semjéni földtulajdo- hozzájárulást kell fizetniük. 

noshoz ment levél a Nyírségi A társulat kezelésében lé-

Vízgazdálkodási Társulattól. võ vízilétesítmények karban-

A levélben arra szólítják fel a tartásának pénzügyi alapját, 

gazdálkodókat, hogy a föld- a társulat tagsága által befi-

területeik után esedékes ér- zetett érdekeltségi hozzájá-

dekeltségi hozzájárulás fi- rulás, valamint az évenként 

zessék meg. változó állami támogatás ké-

pezi.

A felháborodott emberek Az érdekeltségi hozzá-

úgy érzik, hogy a Vízgazdál- járulás fizetendõ összegét 

kodási Társulat semmilyen évente a társulat küldöttér-

szolgáltatást nem végzett a tekezlete határozza meg. 

tõlük kért pénz ellenében. Az évente elvégzendõ 

Nagy Béla polgármester közfeladatokat a társulat által 

tájékoztatást kért a Nyírségi készített és a küldöttgyûlés 

Vízgazdálkodási Társulattól. által elfogadott terv rögzíti.

A vízgazdálkodásról szó- Az érdekeltségi hozzájá-

ló törvény alapján a földtu- rulás adók módjára behajtha-

lajdonnal, földhasználattal tó köztartozás

rendelkezõknek érdekeltségi 

Lezáratlan bicikliket lopott

Dr. Kánya Zoltán, a Nyírbátori Rendõrkapitányság vezetõje,
Varga Zsolt, a máriapócsi rendõrõrs parancsnoka

és községünk vezetõi tájékoztatást tartottak
a közelmúltban a bûncselekményekkel kapcsolatban

Varga Zsolt r. hdgy. 
Máriapócsi õrsparancsnok

Varga Zsolt r. hdgy. 

Képviselõket választunk

Pisákné Páll Ilona
jegyzõ

Pisákné Páll Ilona

Érdekeltségi hozzájárulás
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Rajz-, szlogen- és kell elküldeni április 29-ig. csatolni kell egy pályázati gent április 14-én a webolda-
fotópályázatot hirdettek – A fotópályázatra, az ak- adatlapot, amelyet a lon közzéteszik.

az országos szemétgyûjtési ció ideje alatt készült képek- www.kozut.hu 
akció keretében. kel lehet nevezni: „Ilyen volt, internetes oldalról lehet le- Az országos szemétgyûj-

ilyen lett” címmel ellátva. A tölteni, s ugyanitt szavazni is tési akció a Föld napján, áp-
A Magyar Közút Kht. 5. fotókat április 29-ig lehet el- lehet a beküldött pályamû- rilis 22-én lesz megtartva, 

alkalommal hirdeti meg or- juttatni elektronikus formá- vekre április 30-tól-május 8- amelyhez az idén is csatlako-
szágos szemétgyûjtési ak- ban a: ig. Az eredményhirdetés má- zik településünk. A nap fo-
cióját, amely most elsõ al- kommunikacio@kozut.hu jus 10-én lesz, amikor is a lyamán reggel 9 órától dél-
kalommal egészül ki, egy e-mail címre. A fotópályáza- gyõzteseket telefonon és le- után 14 óráig a településre 
fotó-, rajz- és szlogen pá- ton belül több kategóriában is vélben is értesítik. bevezetõ utak mentén végez-
lyázattal. osztanak ki díjakat: – A „szlogen” kategóriá- nek szemétszedést a köz-

1. a legnagyobb megszünte- ban olyan frappáns jelmon- munkások és az iskolás gyer-
– A rajzpályázatot 3 kate- tett datokat várnak, amelyek a mekek. Várják azon magán-

góriában (0-5 éves; 6-10 2. a legvisszataszítóbb legjobban kifejezik az akció személyek, civilszervezetek 
éves;11-16 éves korosztály) 3. a legszebb vidéket bepisz- lényegét, és akár az országos jelentkezését, akik bármi-
hirdetik meg, és az elkészült kító szeméthegy, akció védjegyei is lehetnek. lyen módon részt tudnak 
rajzokat a: Magyar Közút 4. és a legérdekesebb talált A „javaslatokat” április 10-ig venni az akcióban. Részvéte-
Kht. Kommunikációs Igaz- tárgy kategóriákban. várják a li szándékukat Bíró Jenõnek, 
gatóság 1024 Budapest Fé- kommunikacio@kozut.hu a polgármesteri hivatal mun-
nyes Elek utca 7-13. címre A rajz és a fotók mellé is e-mail címre. A gyõztes szlo- katársának lehet jelezni.

Felhívjuk a lakosság fi- Komoly pénzbüntetésre 
gyelmét, hogy a jogszabályi számíthatnak azok, akik nem 
változás miatt a belterületi tesznek eleget kötelezettsé-
ingatlanok parlagfû mente- güknek: 20.000 forinttól 5 
sítését ezentúl a Növényvé- millió forintig terjedõ bírsá-
dõ Hatóság ellenõrzi. got szabhatnak ki a gondat-

Kérjük a lakosságot, hogy lan tulajdonosokra.
végezzék el a lakóhelyükön, 
egyéb ingatlanjaikon a par-
lagfû irtását, hiszen az új ha-
tóság nem lesz elnézõ. 

A telepengedélyezés rendjé- rinti települési önkormányzat 4. A rendelet hatálybalé-
rõl és a bejelentés szabályai- jegyzõnek írásban kell beje- pésekor már mûködõ és érvé-
ról szóló 358/2008. (XII.31.) lenteni. (Kállósemjéni telep- nyes engedéllyel rendelkezõ 
Kormányrendelet 2009. hely létesítésekor a nagykál- telep esetében a teleppel kap-
március 31-én lépett ha- lói polgármesteri hivatal csolatos minden ügyirat átke-
tályba, ezért a következõ jegyzõje az illetékes) rül a nagykállói polgármes-
változásokra hívjuk fel a fi- 2. A kérelmet megfelelõ teri hivatal kezelésébe, így 
gyelmüket: formanyomtatványon kell be- minden egyéb, a telephelyet 

nyújtani, amely a hivatalban érintõ üggyel ezentúl a nagy-
1. A telepengedély kiadá- (Nagykálló) beszerezhetõ. kállói polgármesteri hivatal 

sára irányuló kérelmet a te- 3. A telepengedélyezési jegyzõjéhez kell fordulni.
lephely fekvése szerint illeté- eljárásért fizetendõ díj (I. fo-
kes kistérség székhelye sze- kú eljárásban): 5.000 Ft

Rendelkezésre állási támo-
gatásban részesülõk figyel-
mébe!

Felhívom a rendelkezésre 
állási támogatásban részesü-
lõk figyelmét, hogy 2009. év-
ben a közfoglalkoztatás kere-
tében mindenkinek kötelezõ 
90 munkanapot dolgoznia. A 
munkába álláshoz egészség-
ügyi orvosi alkalmassági 
vizsgálaton kötelezõ részt 
venni, melyhez szükséges tü-
dõszûrõ megléte.

Felkérek minden támoga-
tásban részesülõt, hogy a tü-
dõszûrõt megcsináltatni szí-
veskedjen. 

Tüdõszûrõt háziorvosi 
beutaló alapján Nagykálló-
ban végeznek.

Itt még milyen „ártatlan”,
de nem kell sajnálni,

inkább irtani kell

Változás a telepengedélyek kiadásánálKötelezõ
az

alkalmassági
vizsga

Dudás Viktória
szociális ügyintézõ

Dudás Viktória

Sokba kerülhet a parlagfû
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Március 7-én (szomba- Novák Attila és csapata biz-
ton) este 6 órára várták a ven- tosította a résztvevõk nagy 
dégeket a Zöldfa Vendéglõbe örömére. A vacsora után nem 
a szervezõk. kis meglepetésre mûsorral 

Itt tartotta ugyanis a Kál- kedveskedtek a lányok. Hó-
lósemjéni Szabadidõ és fehérke és a hét törpe paró-
Sport Egyesület azt a nõnapi diáját elõadva fergeteges 
bált, amelynek nem titkolt hangulatot teremtettek az 
célja az volt, hogy a kézilab- amúgy is remek bálon.
dacsapat anyagi hátterét egy A tombolasorsolásra na-
kicsit megerõsítsék. gyon sok ajándéktárgy érke-

Az érkezõ vendégeket zett, amelyet ezúton is kö-
Herczku Sándorné egy po- szönnek a felajánlóknak. Az 
hár pezsgõvel köszöntötte, éjféli falatozás után hajnalig 
majd Pisákné Papp Erzsébet ropták a táncot. Még szeren-
elnök asszony megnyitotta a cse, hogy nem kellett más-
rendezvényt. A talpalávalót nap mérkõzést játszaniuk.

A kállósemjéni önkor- Papp Sándor és Bokri Noémi 
mányzat immáron 2 éve látja 8. osztályos tanulók köszön-
vendégül intézményeinek tötték verssel, majd Nagy 
nõi dolgozóit a nemzetközi Béla polgármester ünnepi 
nõnap alkalmából. A Kállay beszéde után a képviselõ-
Miklós Általános Iskola testület és az intézmények 
ebédlõjében rendezett ün- férfi dolgozói szorgoskodtak 
nepségre 130 aktív dolgozó a vendéglátásban. Az ünnep-
és nyugdíjas hölgy kapott ség végén minden nõt virág-
meghívást. A vendégeket gal köszöntöttek.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Nyír-Flop Kft. a

TAVASZI LOMTALANÍTÁST
2009. április 17-én (pénteken) végzi.

A Semjéni Krónika ha-
sábjain már egyszer hírt 
adunk az „Arany Alkony” 
Nyugdíjas Klub hobbi kiállí-
tásáról. Egy családi esemény 
miatt Molnár Jánosné nem 
tudott részt venni a megnyi-
tón, így nem készült fénykép 

használják. E színek mellett a munkáiról, pedig az általa 
még a kék és a zöld színt al-készített darabok is nagy-
kalmazzák egy-egy drapéria mértékben hozzájárultak a 
elkészítésénél – magyarázta kiállítás sikeréhez.
Molnár Jánosné, aki immár a Molnár Jánosné a kiállí-
70-es évektõl kezdve hódol a tásra több, különbözõ tech-
kézimunkázásnak. nikával készült darabot ho-

Eleinte az anyag elõnyo-zott. Látható volt a munkái 
másával (drukkolással) fog-között horgolás, kalocsai 
lalkozott. A Fürge Ujjakból mintával készült hímzés, úri 
vette az ötleteket, majd egy hímzés, és géppel készített 
sablonkészítõtõl megrendel-madeirás terítõ is. Nagyon 
ve, számtalan anyagra druk-sokan nem tudjuk, hogy mit 
kolta rá a motívumokat. A is jelent az, hogy úri hímzés.
készletében megtalálhatók a – Az úri hímzés a kalocsai 
kalocsai, az úri és a szûr hím-hímzéstõl a színvilágában 
zés sablonjai. Aki esetleg különbözik. Addig, amíg a 
kedvet kap ehhez a tevékeny-kalocsai hímzést élénk színû 
séghez, még mai napig is fel-cérnával varrják, addig az úri 
keresheti Lenci nénit, és szí-hímzés színvilága lényege-
vesen drukkol neki egy-két sen visszafogottabb. Nem 
motívumot. használnak hozzá piros fona-

lat, helyette inkább a sárga és 
a barna színárnyalatokat 

Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2009/2
Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.

Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. nyomdájában

Nõnapi bált rendezett a KSZSENõnapi bált rendezett a KSZSE

(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Jó zenére könnyû mulatni

A nõket ünnepeltük

A Ficánka Óvoda dolgozói az ünnepségen

ÉRTESÍTÉS

A szép kézimunkák

Hobbija a kézimunkázás



Semjéni Krónika 20

aAny könyvi

hírek
aAny könyvi

hírek

2009. március

Tóth Kornélia

Teremi Mihály

Papp Tünde

Kézimunkák a kiállításon

Varga Károlyné Nagy József
Gebri Istvánné Csabai Istvánné
Tündik Mihály Csordás György
Garai Sándor Molnár Jánosné
Palóka Sándor Sándor Mihály
Nagy Andrásné Sándor Lászlóné
Kóth András

Elhunytak:



Anyakönyvi hírek 2007. december 7. – 2008. februárAnyakönyvi hírek 2007. december 7. – 2008. február

Kereskényi GáborOrosz Barna

Lakatos Tiffany Eugénia   

Juhász Ákos

Üveges Balázs

Udvari Péter

Csipkés László

Kovács József
(nincs kép)

Tóth Szabina

Csákányos Csaba Csordás Milán

Gólya hozta: Halálozás:

Bodnár István
Bereczki István
Sebõk István
Magyar János
Lakatos Béla
Papp Miklós
Papp András
Kohán Jánosné
Bartha József
Iván János
Nagy János
Domokos Istvánné
Netri Mártonné
Nagy Miklós
Pisák Jánosné

Semjéni Krónika
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2

Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla

Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.
Készült: Örökségünk Könyvkiadó,

Nyíregyháza, Bercsényi u. 13. 42/401-011
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