Kállósemjén Önkormányzatának lapja

SEMJÉNI KRÓNIKA
2009. április

A megújulás öröme,
a feltámadás reménye

Emlékezés
a dicsõ napokra
Március 13-án, pénteken teletüket egy-egy ilyen renaz általános iskola zsúfolásig dezvényen.
megtelt az ünneplõkkel. EkAz emlékmûsort az 5. évkor tartotta ugyan is az intéz- folyam tanulói adták elõ, akimény az 1848-49-es forrada- ket Katona Györgyné tanárlom és szabadságharc 161. nõ készített fel. Az ünnepség
évfordulójának tiszteletére után sajnos a rossz idõ miatt,
rendezett ünnepi mûsorát.
osztályonként csak 5-6 gyeA 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 lévezetõi, 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 elszavalmennyi lakosa, s nem utolsó ta a Nemzeti dalt. Ezt követõsorban Demendi László or- en az intézmények és a civil
szággyûlési képviselõ úr is. szervezetek képviselõi elheNagy örömünkre szolgált, lyezték a megemlékezés vihogy a meghívottak egyre rágait.
nagyobb számban teszik tisz- (Fotók: Pappné Szegedi Angéla)
Községünk vezetõi Demendi László országgyûlési képviselõvel
megkoszorúzták az emlékmûvet
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Tavasz és húsvét, megújulás
és feltámadás. Egymástól elválaszthatatlanok ezek a fogalmak immár évszázadok
óta. Ahogy a természet megújul, virágba borulnak a fák,
mi emberek is úgy újulunk
meg a tavaszi napsütésben, a
feltámadás hitében, az újjászületés örömében. A húsvéti
ünnep közeledtével nemcsak
házunkat öltöztetjük ünneplõbe, hanem a lelkünket is.
Bár alapvetõen egyházi ünnep a húsvét, azonban jelentõs szerepet játszik a családi
kötelékek erõsítésében is. A
mindennapi rohanásban ritkábban meglátogatott roko-

nokat is felkeressük ilyenkor, s a hagyományok ápolásaként természetesen ott lapul a kölnis üveg is zakónk
vagy kabátunk zsebében. A
böjti idõszak után pedig
szintén a hagyományápolás
jegyében terített asztalok
várják a vendégeket a megszokott húsvéti finomságokkal.
Községünk valamennyi lakosának kívánok a magam
és a képviselõ-testület nevében hittel és reménnyel teljes, áldott húsvéti ünnepet!
Nagy Béla
polgármester

Az ünnepi mûsor
egy pillanata
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„Ne énrajtam sírjatok!”
Semjéni Krónika

Mindnyájan ismerjük Jézus útját a kereszthez. Amíg
a többi evangéliumban (Máté és Márk) azt olvassuk,
hogy a római katonák kigúnyolták, a tanítványai magára hagyták, senki nincs mellette, itt a Lukács evangéliumában azt halljuk, hogy
nem mindenki gondolkozott
így: voltak, akik gyászolták,
siratták az elítéltet.
Milyen megrendítõ szavak hangzanak el a Jézus ajkáról: „Ne énrajtam sírjatok!” A mi szemünk is
könnybe lábad, mert egészen különös, kimondhatatlan erõ árad az igébõl és
megragadja ez ünnepen a mi
szívünket is. Mint lelkipásztor, sokszor volt alkalmam
hallani, amikor haldokló
édesapák, édesanyák ajkáról hangzott: „Ne énrajtam
sírjatok!” Vajon eszünkbe
jutott-e ilyenkor: milyen
igazuk van, nem õk a siratnivalók. Nem azok, akik egy
becsületes, tartalmas élet
után nyugalomra térnek, hanem azok, akik hátramaradnak, akik a saját lábukon
nem tudnak még megállni
az életben.
Ma annak a Jézusnak ajkáról hangzanak e szavak,
aki útban van a Golgota
felé. Meglepõdve halljuk,
amit mond, mert egy olyan
lélek áll elõttünk, aki míg e
földön járt, csak jót cselekedett. Fel sem tudnánk sorolni azoknak számát, akik
megismerték segítõ jóságát.
Hány nyomorult lélek, hány
beteg, vak, néma, sánta tett
bizonyságot isteni szívérõl.
Hány elesett, tönkrement,
mások által lenézett embert
emelt fel a porból.
És tegyük fel most e
nagypéntek ünnepén mi is a
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kérdést: hol vannak ma
ezek? Ha itt lennének, akkor
biztos megvédenék! De nincsenek itt! Helyüket a kegyetlen katonák foglalták el,
akik – miután meggyalázták, véresre verték, egy rettenetes keresztet tettek a
vállára –, mennek vele a
Golgotára. A sokaság pedig
ordít és üvöltözik. Milyen
rettenetes látvány! S a szánalmas tömegben akad egy

kis csoport, amelyet megrendít a látvány. Félelmükben õk is hallgatnak. Némán
sírnak. Úgy érezzük, hogy
jó ez, mintha megnyugtatná
lelkünket, azonban Jézus
köszönet helyett csak ennyit
mond: „Jeruzsálem leányai,
ne sírjatok énrajtam, hanem
ti magatokon, és a ti magzataitokon.” (28.v.)
Õ nem is mondhatott
mást, õ nem siratni való.
Egy szavába került volna,
és mindent elkerülhetett
volna. De akkor valóban siratni való lenne. Soha nem
azokat kell siratni, akik vállalják azt az életpályát, amit
számunkra az isteni gondviselés kijelölt, hanem azokat, akik bizonyos anyagi
elõnyökért letérnek errõl az
útról.

Krisztus értünk halt
meg, a szenvedõ emberiség
megváltásáért, és mindezt
Isten akaratából tette. Ezért
nem siratni kell, hanem követni.
Kedves testvéreim! Jézus nekünk is ezt mondja
ezen az ünnepen, felénk fordulva: „Ti magatokon sírjatok!” Jézus egy tükröt tart
elénk és azt mondja: Jertek
Jeruzsálem leányai, lássátok meg a ti igazi képeteket!
Jöjjetek ma mindnyájan
ide, hozzátok szeretteiteket
és ismerjetek önmagatokra.
Lássátok meg, hogy kik
vagytok és mivé lettetek,
hová süllyedtetek, milyen
óriási szakadék elõtt álltok,
amely el akar emészteni.
Halljuk meg a mai ige
szavát: „Ne sírjatok, hanem
szaladjatok, fogjátok meg
gyermeketek kezét, egymás
kezét és állítsátok meg õket
a lejtõn.”
Hullassátok könnyeiteket értünk, mert ti juttattátok
ide õket könnyelmûségetekkel – megadtatok nekik mindent testiekben – de elvontátok õket Krisztustól és az Õ
mennyei Atyjától! Fogjátok
meg kezeiket és vezessétek
vissza õket Krisztushoz és Õ
megmenti Õket.

Vajon érezzük-e, hogy
az igék nekünk szólnak?
Amíg nagypénteken csak
Jézuson könnyezünk és
nem magunkon és magzatainkon, amíg jelenlegi nehéz
helyzetünk okát nem abban
keressük, hogy Jézust elhagyjuk, önmagunkban
megfeszítettük, amíg közösen itt, a gyülekezetben öszsze nem fogunk abban a
munkában, hogy önmagunkat és gyermekeinket viszszavezessük Krisztushoz,
addig mindig csak süllyedünk, míg egyszer elveszünk, amiképpen elveszett
a Krisztust keresztre feszítõ
Izráel.
E nagypéntek ünnepén,
a Krisztus keresztfája alatt
eredjen meg szemünkbõl a
bûnbánat könnye és ássuk
meg azt a reményt, amit Õ
kínál. Kínálja nekünk azt,
amit egyedül csak Tõle kaphatunk, ami nélkül mindnyájan szûkölködünk, amikor a világra jövünk: az üdvösséget, az örök életet, a
bûnbocsánatot.
Húsvét ünnepére készülve Isten nagy vendégséget
készít és erre hív mindnyájunkat.

Kovácsné Somogyi Katalin
tiszteletes asszony

A református ünnepi
istentiszteletek rendje
április 9. Nagycsütörtök – este 1800 óra
április 10. Nagypéntek – de. 1100 óra
00
április 11. Nagyszombat – este 18 óra
00
április 12. Húsvét elsõ nap – de. 11 óra
április 13. Húsvét második nap – de 1100 óra
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„Nincs itt: Feltámadott!”
A nagyböjti bûnbánati
idõ finisében járunk. Egyházunk, mint jó anya, emlékezteti leányait és fiait, elgurult drachmákat, elveszett bárányokat, tékozló fiakat, a 99-et, hogy újuljanak meg a természettel, támadjanak fel a bûnbõl, forduljanak el a közömbösség
útjáról.
A születés misztériumát
is úgy lehet ünnepelni tartalmasan, ha megszületik
bennünk az Emmánuel. A
megváltás titkában is azok
részesülnek hatékonyan,
akik Krisztussal feltámadnak, az odafent valókat keresik. A sötét éjszaka után
húsvét hajnalán a nagy kõvel elzárt és lepecsételt sírból örökké élõként távozott
az Emberfia. Legyõzte a halált és az élet Ura lett.

A húsvéti
szertartások rendje
a görög katolikus
templomban
Nagycsütörtökön este 6
órakor a 12 kínszenvedési
evangélium olvasása
Nagypénteken du. 3 órakor sírbatételi vecsernye
A sírbatételi vecsernyétõl
feltámadásig virrasztás a
Szentsír mellett.
Húsvétvasárnap
hajnalban 4 órakor feltámadási utrenye
Ünnepi szentmise pászkaszenteléssel 10 órakor
Húsvéthétfõ : Ünnepi
szentmise 10 órakor
Húsvétkedd : ½ 9 kor és
½ 11 kor Szentmise

Túllépte a tér és idõ korlátait, örökre társunknak
szegõdött, a feltámadás-újjáteremtés csíráit a benne
hívõk lelkébe ültette, a benne hívõket az öröklét rendjébe emelte. A Golgota és a
Szentsír elválaszthatatlanok. A keresztutat járó zarándokok elõször a Golgotát érintik, majd az üres sírt.
Velem is így történt ez
húsz éve, amikor elõször
jártam a Szentföldön. A
Szentsír mellett a Mária
Magdolna oltárnál misézhettem akkor. Jézus sírjában
– amikor elõször jártam –, a
saját hitemért adtam hálát.
Öt alkalommal imádkozhattam a Szentsírban, sõt az ott
dolgozó munkások jóvoltából (ez 16 éve történt), egy
nagyobb darabot is õrzök a
sziklából, amely a romlás-

nak nem indult testet fogadta be mintegy 36 órára.
A kereszt által, amely az
odaadás és önfeláldozás
szintjén kikerülhetetlen a
soha ki nem alvó Fénybe öltözésünk elõtt, juthatunk el
az elveszett paradicsomba.
Akik pedig a valódi keresztekkel találkoznak, sõt keresztrõl keresztre szállnak,
a szeretet halál fölötti gyõzelme által nyernek reményt arra, hogy a mennyei
dicsõségbõl részt kapnak és
együtt uralkodnak majd a
megölt, de feltámadott,
örökre gyõztes Húsvéti Bárányunkkal. Értem meghalt
és feltámadt a názáreti Jézus! Növeld bennem a föltámadt élet csíráit! Tedd láthatóvá bennem az „új embert”! Érleld életemben a
Lélek gyümölcseit! Töltsd

el szívemet allelujás örömmel! Hogy egész lényem
harsogja húsvéti örömhírét:
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Horváth János

A római katolikus
húsvéti szertartások
Nagycsütörtök: 18 óra
Nagypéntek: 18 óra
Nagyszombat: 19 óra
Húsvétvasárnap: 8.30
és 10.30-kor pászkaszentelésekkel
Húsvéthétfõ: 8.30 óra
és 10.30 óra
Húsvét harmadik
napja: 8.30 óra

Szülõfalum, Kállósemjén felé
Semjénbe én mindig hazamegyek,
Hazahívnak a sok szép emlékek.
A templom, ahol kereszteltek, és a jó
emberek,
Hisz ott születtem én egykor köztetek.

Semjénbe én mindig hazamegyek,
A meggyfák, a virágok,, s ha levegõt
veszek,
Feltöltõdöm, újra fiatal leszek,
Könnyes mosolyok, sírok, nevetek.

Semjébe én mindig hazamegyek,
Bejárva régi utcákat, helyeket, újra
gyermek leszek.
És a földiek, a semjéni emberek,
Invitálnak, hogy köztük legyek.

Semjénbe én mindig hazamegyek,
Jó szót kapok, és baráti kezek segítenek,
Hogy éljek, hogy legyek,
És hogy higgyek bennetek, emberek
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 Miklós
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Az általános iskola
életében soha nincs nyugalom, de ez az utolsó
pár hónap mondható a
legmozgalmasabbnak.
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Alapos felkészítést
folytatnak a magyar szakos nevelõk is, hiszen
egyik szavalóverseny a
másikat éri. A napokban
vettek részt a nyíregyházi
Petõfi Sándor Általános
Iskola által szervezett megyei szavalóversenyen,
ahol Papp Olívia 6. a osztályos tanuló az I. helyezéssel térhetett haza. A
„házi” szavalóversenyt
április 1-jén (szerdán) tartották, 3-án (pénteken) pedig már Pócspetriben képviselték iskolánkat diákjaink. E két verseny eredményérõl legközelebb számolunk be.

Március 16-án az általános iskola szülõi munkaközössége megtartotta a
hagyományos sütemény
kiállítást és vásárt. Mint
minden évben, most is
nagy volt az érdeklõdés a
házi készítésû finomságok
után, de megtalálhatók
voltak a különbözõ cukrászati készítmények is.
Az SZMK tagjai 10 órától
várták a vásárlókat, s
mondhatni, hogy délre
minden portéka gazdára
talált. A bevételbõl a gyerA természetvédelmi
meknapi vendéglátást versenyre benevezett csafogják finanszírozni.
pat az elsõ forduló után az
élen áll. Még ugyan minA háziversenyek II. denki versenyben van, de
fordulójának idõszaka reméljük, az idei csapat is
zajlik, de mindemellett hasonló sikereket fog elrajz és origami versenyt is érni, mint a tavalyiak.
szerveztek a pedagógusok, amelyre egyre naMegtartották a Kozma
gyobb számban voltak je- László Országos Informalentkezõk.
tika Verseny régiós döntõ-

A tavalyi csapat az idén is ringbe száll
a polgárvédelmi vetélkedõn

A helyes közlekedés szabályai tanulják
a 2. a osztály tanulói

jét, ahová a házi fordulót
követõen: Páll Flóra, Fodor Lilla, Papp Olívia,
Molnár Anita, Jakab
Szabolcs, Pisák Richárd,
Bokri Noémi tanulók jutottak be. A versenyt Debrecenben rendezték meg,
az eredményrõl április 20án kapnak értesítést.
Ugyancsak számítástechnika versenyt rendeztek Újfehértón (IX. Kozma László Számítástechnika Verseny), ahol diákjaink nagyon szép eredményeket értek el: a 7.b
osztályos Tóth Gábor a
nagyon elõkelõ II. helyezést szerezte meg, míg Jakab Szabolcs a IV., Papp
Olívia pedig a VIII. helyezéssel büszkélkedhet.
Ez azért is figyelemre
méltó, hiszen Szabolcs és
Olívia a 7.-8. osztályosok
között érték el ezt az eredményt. Mindketten a 6. a
osztály tanulói.

Két csapat vett részt
azon a weblapszerkesztõ
versenyen, amelynek
eredményérõl majd április
20-án értesítik a csapatokat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy Páll Flóra 5. b
osztályos tanuló az Országos PC Kismester országos döntõjébe jutott, melyet 2009. április 24-én
Miskolcon tartanak.
Ezúton kívánunk neki
eredményes szereplést.
Hagyománynak mondható már, hogy az iskola
tanulói a nagykállói Ifjúsági Polgárvédelmi Vetélkedõn részt vesznek. Az
idén 2 csapat is nevezett, s
igen alaposan készülõdnek a megmérettetésre.
(Fotók:
Pappné Szegedi Angéla)
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Új kezdeményezés:Kállay Napok
Az általános iskola vezetése és a nevelõtestület
együttes döntése alapján –
miután az iskola Kállay
Miklós nevét viseli –, több
napból álló versenysorozatot rendeznek, amelynek a „Kállay Napok” elnevezést adták. A Kállay
Napok alatt körzeti és házi
sport-, valamint egyéb
szaktantárgyi versenyeket
hirdetnek. Mivel elsõ alkalommal lesz nálunk
ilyen jellegû rendezvény,
ezért tekinthetjük ezt egyfajta fõpróbának is, hiszen
a következõ tanévben, a
még most csak háziversenyként debütáló megmérettetést szeretnék kör-

Nyíregyházán a Krúdy szobor elõtt a 7. a osztály
zeti szintre emelni. Szeretnék, ha ez a verseny igen
magas színvonalat képviselne, így a pedagógusok
3 nap szakmai felkészü-

lési idõt kaptak az elõkészületekre.
A 8. évfolyam továbbtanulási eredményei igen
biztatóak. Ugyan még

végleges eredményt nem
tudnak, hiszen az intézmények csak egy elõzetes
felvételi rangsort tettek
közre. Ennek alapján a
gyerekeket nagy százalékban az általuk elsõ helyen
megjelölt intézményekbe
jutnak be. Természetesen
végleges eredményt csak
április végétõl tudnak
majd a tanulók.
A 7. a osztály tanulói
március 25-én Nyíregyházán a Móricz Zsigmond
Színházban a Kõmûves
Kelemen címû elõadást
nézték meg. A kezdés elõtt
még volt rá idejük, hogy
megnézzék a színház elõtt
álló Krúdy szobrot is.

Míg a tavaszra vártak,
a világhálón jártak
Március 7-8-án megtelt
az általános iskola számítástechnika terme a semjéni
gazdákkal. Az Agrárkamara
szervezésében egy intenzív
15 órás tanfolyamon vehettek részt, ahol a számítógéphasználat alapvetõ lépéseit
tanulhatták meg.

Nagy szükség volt erre a
tanfolyamra, hiszen egyre
több olyan, a gazdákat is
érintõ hivatalos dolog van
(területalapú támogatás
igénylés; jövedéki adó viszszaigénylés, stb.), amelyeket
már csak interneten keresztül lehet elintézni.

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

A tanfolyamon 3 modult:
1. A számítógép kezelésének
2. ügyfélkapu létrehozásának
3. valamint az internet használatának alapjait sajátíthatták el a tanfolyam résztvevõi.
Mindennapjaink részévé vált a számítógép.

Remélhetõleg sokan hasznát veszik majd a frissen szerzett ismereteknek.
(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Semjéni Krónika
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Lezáratlan bicikliket lopott
Tisztelt Kállósemjéni lakosok!
Sajnos, az elmúlt pár hónapban történt a településen
számos bûncselekmény,
amelyekrõl a teljesség igénye
nélkül szeretnék beszámolni.
– A település egyik lakosa
tett bejelentést a Nyírbátor
Rendõrkapitányságon, hogy
a gyermekét az iskolában hittanórát tartó hitoktató bántalmazta. A nyomozás során
megállapítottuk, hogy a
bejelentés tartalmát tekintve
nem tényállásszerû, és testi
sértés nem történt, mely bûncselekmény lenne, és az ügyben a feljelentést el is utasítottuk, majd azt a semjéni
jegyzõnek megküldtük becsületsértés szabálysértés lefolytatása végett.
– Riasztás érkezett a Nyírbátor Rendõrkapitányságra a
helyi takarékszövetkezetbõl
fegyveres rablás elkövetése

Dr. Kánya Zoltán, a Nyírbátori Rendõrkapitányság vezetõje,
Varga Zsolt, a máriapócsi rendõrõrs parancsnoka
és községünk vezetõi tájékoztatást tartottak
a közelmúltban a bûncselekményekkel kapcsolatban
miatt még március 2-án a reggeli órákban. A bejelentést
követõen szinte 5 percen belül 3 járõrautó, majd több rendõri erõ is érkezett a telepü-

lésre, de a tettest nem sikerült
elfogni. Kérjük a lakosságot,
aki bármi ezen ügyre vonatkozóan érdemleges információval rendelkezik, vagy az

elkövetõre vagy az általa
használt jármûre, vagy bármi
általa észlelt gyanús körülményre vonatkozóan, kérjük,
jelezze 42/385-781-es vagy a
107-es telefonszámon.
A tavalyi év végén több
kerékpárlopásról érkezett hatóságunkhoz. A kerékpárokat
a sértettek egyik esetben sem
zárták le lakattal a bolt elõtt.
A lopási kár értéke alapján
szabálysértések elkövetése
miatt a hatóságunk a jegyzõ
asszony részére küldte meg,
de a napokban sikerült felkutatni és elõállítani azt a helyi
lakost, aki ezen kerékpárokat
ellopta. Más lopásokat is elkövetett, s megtaláltuk azt az
orgazdát is, aki vett tõle lopott mûszaki cikket.
Varga Zsolt r. hdgy.
Máriapócsi õrsparancsnok
(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)

Képviselõket választunk Érdekeltségi hozzájárulás
Az Európai Parlament magyar tagjairól döntünk júniusban.
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság
Elnöke 2009. június 7-ére
tûzte ki az Európai Parlament
tagjainak választását. E napon a pártok listájára lehet
szavazni.
Az európai parlamenti választás a jelölés idõszakával
kezdõdik. Minden választásra jogosult állampolgár április 10. napjáig kézhez kapja a
választási értesítõt, amelyen
fel van tüntetve a szavazás
ideje, a választópolgár adatai,
és a szavazás helye. Az értesítõvel mindenki kap egy ajánlószelvényt, amelynek kitöltésével egy pártlistát ajánlhat.

Az Európai Parlamenti
választáson mindenki abban
a szavazókörben szavazhat,
ahová az értesítõje szól.
Szavazókör címe:
1. számú – Kossuth út 100.
Könyvtár
2. számú – Kossuth út 106.
Gondozási Központ (áthelyezve régi óvodából)
3. számú – Dózsa utca 22.
Ficánka Óvoda
4. számú – Kossuth út 98.
Közösségi Ház
5. számú – Péterhalom Iskola
utca 8.
A szavazással kapcsolatos tudnivalókról külön értesítésben kapnak tájékoztatást
a választópolgárok. (Helyi
Választási Iroda)
Pisákné Páll Ilona
jegyzõ

Sok semjéni földtulajdonoshoz ment levél a Nyírségi
Vízgazdálkodási Társulattól.
A levélben arra szólítják fel a
gazdálkodókat, hogy a földterületeik után esedékes érdekeltségi hozzájárulás fizessék meg.
A felháborodott emberek
úgy érzik, hogy a Vízgazdálkodási Társulat semmilyen
szolgáltatást nem végzett a
tõlük kért pénz ellenében.
Nagy Béla polgármester
tájékoztatást kért a Nyírségi
Vízgazdálkodási Társulattól.
A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a földtulajdonnal, földhasználattal
rendelkezõknek érdekeltségi

hozzájárulást kell fizetniük.
A társulat kezelésében lévõ vízilétesítmények karbantartásának pénzügyi alapját,
a társulat tagsága által befizetett érdekeltségi hozzájárulás, valamint az évenként
változó állami támogatás képezi.
Az érdekeltségi hozzájárulás fizetendõ összegét
évente a társulat küldöttértekezlete határozza meg.
Az évente elvégzendõ
közfeladatokat a társulat által
készített és a küldöttgyûlés
által elfogadott terv rögzíti.
Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás
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Védjük környezetünket!
Rajz-, szlogen- és
fotópályázatot hirdettek
az országos szemétgyûjtési
akció keretében.
A Magyar Közút Kht. 5.
alkalommal hirdeti meg országos szemétgyûjtési akcióját, amely most elsõ alkalommal egészül ki, egy
fotó-, rajz- és szlogen pályázattal.
– A rajzpályázatot 3 kategóriában (0-5 éves; 6-10
éves;11-16 éves korosztály)
hirdetik meg, és az elkészült
rajzokat a: Magyar Közút
Kht. Kommunikációs Igazgatóság 1024 Budapest Fényes Elek utca 7-13. címre

Kötelezõ
az
alkalmassági
vizsga
Rendelkezésre állási támogatásban részesülõk figyelmébe!
Felhívom a rendelkezésre
állási támogatásban részesülõk figyelmét, hogy 2009. évben a közfoglalkoztatás keretében mindenkinek kötelezõ
90 munkanapot dolgoznia. A
munkába álláshoz egészségügyi orvosi alkalmassági
vizsgálaton kötelezõ részt
venni, melyhez szükséges tüdõszûrõ megléte.
Felkérek minden támogatásban részesülõt, hogy a tüdõszûrõt megcsináltatni szíveskedjen.
Tüdõszûrõt háziorvosi
beutaló alapján Nagykállóban végeznek.
Dudás Viktória
szociális ügyintézõ

kell elküldeni április 29-ig.
– A fotópályázatra, az akció ideje alatt készült képekkel lehet nevezni: „Ilyen volt,
ilyen lett” címmel ellátva. A
fotókat április 29-ig lehet eljuttatni elektronikus formában a:
kommunikacio@kozut.hu
e-mail címre. A fotópályázaton belül több kategóriában is
osztanak ki díjakat:
1. a legnagyobb megszüntetett
2. a legvisszataszítóbb
3. a legszebb vidéket bepiszkító szeméthegy,
4. és a legérdekesebb talált
tárgy kategóriákban.
A rajz és a fotók mellé is

csatolni kell egy pályázati
adatlapot, amelyet a
www.kozut.hu
internetes oldalról lehet letölteni, s ugyanitt szavazni is
lehet a beküldött pályamûvekre április 30-tól-május 8ig. Az eredményhirdetés május 10-én lesz, amikor is a
gyõzteseket telefonon és levélben is értesítik.
– A „szlogen” kategóriában olyan frappáns jelmondatokat várnak, amelyek a
legjobban kifejezik az akció
lényegét, és akár az országos
akció védjegyei is lehetnek.
A „javaslatokat” április 10-ig
várják a
kommunikacio@kozut.hu
e-mail címre. A gyõztes szlo-

gent április 14-én a weboldalon közzéteszik.
Az országos szemétgyûjtési akció a Föld napján, április 22-én lesz megtartva,
amelyhez az idén is csatlakozik településünk. A nap folyamán reggel 9 órától délután 14 óráig a településre
bevezetõ utak mentén végeznek szemétszedést a közmunkások és az iskolás gyermekek. Várják azon magánszemélyek, civilszervezetek
jelentkezését, akik bármilyen módon részt tudnak
venni az akcióban. Részvételi szándékukat Bíró Jenõnek,
a polgármesteri hivatal munkatársának lehet jelezni.

Változás a telepengedélyek kiadásánál
A telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.)
Kormányrendelet 2009.
március 31-én lépett hatályba, ezért a következõ
változásokra hívjuk fel a figyelmüket:
1. A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telephely fekvése szerint illetékes kistérség székhelye sze-

rinti települési önkormányzat
jegyzõnek írásban kell bejelenteni. (Kállósemjéni telephely létesítésekor a nagykállói polgármesteri hivatal
jegyzõje az illetékes)
2. A kérelmet megfelelõ
formanyomtatványon kell benyújtani, amely a hivatalban
(Nagykálló) beszerezhetõ.
3. A telepengedélyezési
eljárásért fizetendõ díj (I. fokú eljárásban): 5.000 Ft

Sokba kerülhet a parlagfû
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a jogszabályi
változás miatt a belterületi
ingatlanok parlagfû mentesítését ezentúl a Növényvédõ Hatóság ellenõrzi.
Kérjük a lakosságot, hogy
végezzék el a lakóhelyükön,
egyéb ingatlanjaikon a parlagfû irtását, hiszen az új hatóság nem lesz elnézõ.

Komoly pénzbüntetésre
számíthatnak azok, akik nem
tesznek eleget kötelezettségüknek: 20.000 forinttól 5
millió forintig terjedõ bírságot szabhatnak ki a gondatlan tulajdonosokra.
Itt még milyen „ártatlan”,
de nem kell sajnálni,
inkább irtani kell

4. A rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és érvényes engedéllyel rendelkezõ
telep esetében a teleppel kapcsolatos minden ügyirat átkerül a nagykállói polgármesteri hivatal kezelésébe, így
minden egyéb, a telephelyet
érintõ üggyel ezentúl a nagykállói polgármesteri hivatal
jegyzõjéhez kell fordulni.

Semjéni Krónika
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Nõnapi bált rendezett a KSZSE

Jó zenére könnyû mulatni

Hobbija a kézimunkázás
A Semjéni Krónika hasábjain már egyszer hírt
adunk az „Arany Alkony”
Nyugdíjas Klub hobbi kiállításáról. Egy családi esemény
miatt Molnár Jánosné nem
tudott részt venni a megnyitón, így nem készült fénykép
a munkáiról, pedig az általa
készített darabok is nagymértékben hozzájárultak a
kiállítás sikeréhez.
Molnár Jánosné a kiállításra több, különbözõ technikával készült darabot hozott. Látható volt a munkái
között horgolás, kalocsai
mintával készült hímzés, úri
hímzés, és géppel készített
madeirás terítõ is. Nagyon
sokan nem tudjuk, hogy mit
is jelent az, hogy úri hímzés.
– Az úri hímzés a kalocsai
hímzéstõl a színvilágában
különbözik. Addig, amíg a
kalocsai hímzést élénk színû
cérnával varrják, addig az úri
hímzés színvilága lényegesen visszafogottabb. Nem
használnak hozzá piros fonalat, helyette inkább a sárga és
a barna színárnyalatokat

Március 7-én (szombaton) este 6 órára várták a vendégeket a Zöldfa Vendéglõbe
a szervezõk.
Itt tartotta ugyanis a Kállósemjéni Szabadidõ és
Sport Egyesület azt a nõnapi
bált, amelynek nem titkolt
célja az volt, hogy a kézilabdacsapat anyagi hátterét egy
kicsit megerõsítsék.
Az érkezõ vendégeket
Herczku Sándorné egy pohár pezsgõvel köszöntötte,
majd Pisákné Papp Erzsébet
elnök asszony megnyitotta a
rendezvényt. A talpalávalót

Novák Attila és csapata biztosította a résztvevõk nagy
örömére. A vacsora után nem
kis meglepetésre mûsorral
kedveskedtek a lányok. Hófehérke és a hét törpe paródiáját elõadva fergeteges
hangulatot teremtettek az
amúgy is remek bálon.
A tombolasorsolásra nagyon sok ajándéktárgy érkezett, amelyet ezúton is köszönnek a felajánlóknak. Az
éjféli falatozás után hajnalig
ropták a táncot. Még szerencse, hogy nem kellett másnap mérkõzést játszaniuk.

A nõket ünnepeltük
használják. E színek mellett
még a kék és a zöld színt alkalmazzák egy-egy drapéria
elkészítésénél – magyarázta
Molnár Jánosné, aki immár a
70-es évektõl kezdve hódol a
kézimunkázásnak.
Eleinte az anyag elõnyomásával (drukkolással) foglalkozott. A Fürge Ujjakból
vette az ötleteket, majd egy
sablonkészítõtõl megrendelve, számtalan anyagra drukkolta rá a motívumokat. A
készletében megtalálhatók a
kalocsai, az úri és a szûr hímzés sablonjai. Aki esetleg
kedvet kap ehhez a tevékenységhez, még mai napig is felkeresheti Lenci nénit, és szívesen drukkol neki egy-két
motívumot.
(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

A kállósemjéni önkormányzat immáron 2 éve látja
vendégül intézményeinek
nõi dolgozóit a nemzetközi
nõnap alkalmából. A Kállay
Miklós Általános Iskola
ebédlõjében rendezett ünnepségre 130 aktív dolgozó
és nyugdíjas hölgy kapott
meghívást. A vendégeket

Papp Sándor és Bokri Noémi
8. osztályos tanulók köszöntötték verssel, majd Nagy
Béla polgármester ünnepi
beszéde után a képviselõtestület és az intézmények
férfi dolgozói szorgoskodtak
a vendéglátásban. Az ünnepség végén minden nõt virággal köszöntöttek.

A Ficánka Óvoda dolgozói az ünnepségen

ÉRTESÍTÉS
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Nyír-Flop Kft. a
TAVASZI LOMTALANÍTÁST
2009. április 17-én (pénteken) végzi.
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Kézimunkák a kiállításon
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Teremi Mihály

Tóth Kornélia

Papp Tünde

Elhunytak:
Varga Károlyné
Gebri Istvánné
Tündik Mihály
Garai Sándor
Palóka Sándor
Nagy Andrásné
Kóth András

Nagy József
Csabai Istvánné
Csordás György
Molnár Jánosné
Sándor Mihály
Sándor Lászlóné

Kereskényi Gábor

Orosz Barna

Anyakönyvi hírek 2007. december 7. – 2008. február
Halálozás:

Gólya hozta:
Kovács József
(nincs kép)

Csipkés László

Lakatos Tiffany Eugénia

Udvari Péter

Juhász Ákos

Tóth Szabina

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
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Üveges Balázs

Csákányos Csaba

Csordás Milán

