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Elballagtak a nyolcadikosaink

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Június 16-án elballagtak a községi általános iskolából a nyolcadikos tanulók.
A ballagók névsorát az 5. oldalon találják olvasóink.

Ajándékosztás Ficánkáéknál

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Nagy Béla polgármester és Dobó György ajándékozó
a gyermekek körében

A Coloplast gyógyászati segédeszközöket gyártó cég. A
magyarországi Coloplast
Hungary Kft. marketing igazgatója, Dobó György május
25-én a Ficánka óvodába látogatott. A gyerekek énekestáncos mûsorral kedveskedtek az egybegyûlteknek. Papp
Györgyné a mûsor befejezése
után ünnepélyesen köszöntötte a vendégeket, majd átadta a
szót falunk szülöttének. Dobó
György rövid felszólalása
után a lényegre terelte a figyelmet, és a gyermekek legnagyobb meglepetésére rengeteg játék került elõ „Gyuri
bácsi” autójából. A gyermekek boldogan vették birtokba
az új játékokat, és önfeledt
mókázás kezdõdött a Ficánka
Óvoda árnyékos udvarán.

Ismét lesz falunap
Településünkön augusztus
25-én immár XI. alkalommal rendezi meg az önkormányzat a hagyományos falunapot a megszokott helyén, a kastélykertben. Az
idei falunap kissé eltér a
szokásostól, ugyanis a rendezvénysorozat már péntek
délután megkezdõdik hangversennyel, illetve sportmûsorral. A falunapi ünnepség szombaton délelõtt a római katolikus szentmisével
kezdõdik. Délután színes
programok várják településünk minden korosztályát.
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt, Kállósemjénben élõt, az innen elszármazottat, s az itt vendégeskedõt.
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sági és 45-ös utcákat összekötõ 3,90 méter széles gyalogút felújításáról és a mellette lévõ kerítések helyreállításáról. A képviselõ-testület
döntésének oka, hogy megszüntesse a temetõn keresztül
történõ gyalogos, kerékpáros
és motorkerékpáros átjárást
annak érdekében, hogy a sírkert nyugalma megmaradjon,
a szertartások megzavarása
megszûnjön.

Önkormányzati hírek
Rendezési terv
Kállósemjén nagyközség
képviselõ-testületének határozata értelmében felülvizsgálatra kerül a településfejlesztési, rendezési terv. A terv
módosításának folyamatában
minél szélesebb körben szeretnénk bevonni a lakosságot.
Kérjük Önöket, hogy véleményükkel, javaslataikkal,
észrevételeikkel járuljanak
hozzá az eredményes munkavégzéshez. A felmerülõ problémákat mint teleknagyság,
övezeti besorolás stb. jelezzék szóban vagy írásban a
polgármesteri hivatalnál.

Kerékpárút, gyalogút
A képviselõtestület állást foglalt a köztemetõ melletti Ifjú-

Rendkívüli idõjárás
A legutóbbi hetek csapadékos idõjárása következtében
– a csapadékvíz elvezetõ árkok és mûtárgyak hiányosságai és karbantartási munkálatainak elmaradása miatt – a
településen több lakóháznál,
illetve melléképületnél kellett a vizet szivattyúzni. Az
önkormányzat a közmunkások bevonásával az áteresze-

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

ket kimosatta, a burkolt árkokat folyamatosan újítja fel.
A Kossuth utca 135-163. számú lakások elõtt a lakosság
segítségével – a 30 cm átmérõjû 1 fm hosszú tokos betoncsöveket, melyek a kapubejárókhoz szükségesek a telektulajdonosok vásárolják meg
– a közmunkások kivitelezésében valósul meg a csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése. Sajnos, a Kossuth utca 1-3. szám alatti lakosok
nem vállaltak anyagi áldozatot az elõttük lévõ árokrendszer kiépítésében.

Mûanyag szemétgyûjtõk
A készlet erejéig még kaphatóak az önkormányzatnál a
120 literes kerekes mûanyag
kommunális hulladéktároló
edények 5400 Ft/db áron.

Lakossági szemét
A lakossági kommunális hulladékot a szolgáltató rendszeresen meghatározott rend
szerint elszállítja. A nem
kommunális hulladékot a legközelebbi lerakóba – Nagykálló szeméttelep – helyezheti el a lakosság. A bezárt régi
szeméttelepen a volt homokhordónál, utak, fasorok mentén, erdõszéleken a szemét lerakása tilos! Az illegális hulladékszennyezõk pénzbírság
kiszabására számíthatnak.

Elektronikai eszközök
A selejt elektronikai, informatikai berendezések ingyen
leadhatóak a polgármesteri
hivatalnál 2007. július 02-án
(kedden) 8-15 óra között.

A közterületek
használatáról
A kállósemjéni képviselõtestületének 7/2004 (IV. 29) számú rendelete szabályozza a
közterületek használatát. A
közterület fogalma: közhasználatra szolgálható minden
olyan állami, vagy önkormányzat tulajdonában álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelõen bárki
használt, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyílván.
Közterület rendeltetése különösen a közlekedési utak, beleértve a földutak is, terek,
járdák, parkok, és azok létesítményei (például szobrok).
A közterület rendeltetésétõl
eltérõ használat, (például hirdetõ szekrény, építõanyag tárolás, gépkocsi, erõgép tárolása, vagy rendszeres parkírozása) minden alkalommal
közterület használati engedélyt kell beszerezni a rendelet 16.§ – a értelmében szabálysértést követ el, és
30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Minõsítõ versenyt rendeztek a tavasszal Nagykállóban népzenei
együtteseknek, énekkaroknak, amelyen a kállósemjéni fiatalok is részt vettek.

Cserélik a közgyógyellátási igazolványokat
Tisztelt lakosok!
Felhívjuk a közgyógyellátásban részesülõ személyek figyelmét, hogy a közgyógyellátási igazolványok cseréje
elhúzódik a szakhatósági
hozzájárulás (MEP) beszerzése miatt, akár 6-7 hetet is
igénybe vehet. Ezért az igazolványok cseréjét lehetõség
szerint minél elõbb kezdeményezzék a polgármesteri
hivatalban.

A kérelem benyújtásához
szükséges a polgármesteri hivatalban beszerezhetõ kérelem nyomtatvány kitöltése, a
háziorvos által kiadott orvosi
igazolás. Azok a kérelmezõk,
akik alanyi jogon részesültek
ellátásra mint (I-II. csoportú
rokkant, emelt összegû családi pótlékra jogosult, rokkantsági járadékos, pénzbeli ellátásban részesülõ hadigondozott, rendszeres szociális se-

gélyben részesülõ) – csatolják be a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság ellátásról szóló
határozatát, valamint a Magyar Államkincstár Igazolását a jogosultságról.
Normatív közgyógyellátásban azok részesülhetnek,
akiknek a családjában az egy
fõre esõ jövedelem összege a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb öszszegét nem haladja meg. Ez

az összeg 2007. évben
27.130 Ft. Egyedül élõknél a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb öszszegének a 150 százaléka,
azaz a 2007. évben 40.695 Ft.
Ezen a jogcímen közgyógyellátás igényléséhez szükséges a kérelem nyomtatvány, a
háziorvosi igazolás, és a családban élõk jövedelem igazolása.
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Eskütétel az ülésen
Rendhagyó testületi ülés zajlott le május 24-én. Elsõ napirendi pontként a megválasztott bizottsági tag Hollósi Istvánné tett esküt, majd a polgármester beszámolt a két
ülés között végzett tevékenységrõl. Meghallgatták az Általános Iskola és Diákotthon
Igazgatójának beszámolóját
az iskola szakmai és pedagógiai tevékenységérõl. A beszámoló után az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2006. évi átfogó értékelésérõl
is szó volt. A köztemetõ üzemeltetésének felülvizsgálatá-

val folytatódott az ülés, az
Orfeusz Kft. beszámolóját
hallgathatták meg az ülésen
jelen lévõk a temetõ üzemeltetésével kapcsolatban. Ezen
a testületi ülésen döntöttek
továbbá az állami tulajdonban lévõ földterületek önkormányzati tulajdonba vételérõl. A falunappal kapcsolatos
elõzetesek megbeszélésérõl,
a kitüntetésekkel kapcsolatos
rendeletek átadásáról, javaslattevésrõl, és polgármesteri
hivatal akadálymentesítésére
beadható pályázati lehetõségek megtárgyalásáról volt az
egyebek pontban szó.

Önkormányzati tulajdonba kerülõ ingatlanok
Az önkormányzati törvény lehetõséget biztosított, hogy a
Kincstári és Vagyonkezelési Igazgatóság kezelésében lévõ,
állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vehetõek legyenek. A képviselõtestület határozott, és a következõ
ingatlanokat vette birtokba:
– A Kis-csere területen egy 1692 m2-es kivett, udvar.
– A Kereszttón található 7886 m2-es kivett mocsár.
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– És ugyancsak a Kereszttón található 1103m -es kivett, saját
használatú út.
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Az idén is támad a parlagfû
Parlagfûirtás. Ettõl volt hangos minden média. Az idei
évben kiemelt figyelemmel
kísérik a szakhatóságok a
kül- és belterületi parlagfûirtásokat. Mint ismeretes, a
parlagfû súlyos allergiás
megbetegedéseket válthat
ki, különösen a virágzása
idõszakában. A parlagfû elleni védekezés a növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. Törvény, valamint a
növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001/I.
16./FVM. rendelet alapján,
elsõsorban a föld tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége. 2005. évtõl
jelentõsen szigorodtak a
parlagfûvel szennyezett területek felderítése és a közérdekû védekezésre vonatkozó szabályozások. A
szennyezett területek felkutatását a földhivatalok mezõgazdászai határszemle során végzik, együttmûködve
a növényvédelmi hatósággal. A földhasználó köteles

június 30-ig az ingatlanán
megakadályozni a parlagfû
virágzását, és ezt a vegetációs állapotot a parlag fûszezon végéig fenntartani.
Amennyiben a tulajdonos,
illetve a használó védekezési kötelezettségnek nem tesz
eleget, úgy húszezer és kétmillió forint közötti növényvédelmi bírsággal sújtható.
Június 30-a után az ingatlan
tulajdonosának, használójának személye ismeretének
hiányában is el kell végezni
a közérdekû védekezést,
mely eljárás költségét teljes
egészében a föld használójának, tulajdonosának kell
megtéríteni. A költségek
meg nem térítése esetén,
adók módjára behajthatóak.
A hatósági védekezést elrendelõ határozatok közzététele a helyi önkormányzat
hirdetõtáblájára való kifüggesztéssel történik. Külön
névre és lakcímre szóló értesítést senki nem kap.

Rendkívüli ülés

Szabadon az ebek

Rendkívüli testületi ülést hívtak össze május 30-án. Ezen
ülésen a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
alapító okiratának és társulási
megállapodásának módosításáról esett szó. Második, és
egyben utolsó napirendi pontként az idõsek bentlakásos otthona megépítéséhez önkormányzati tulajdonban lévõ terület biztosítását tárgyalták,
melyet a képviselõtestület tartós bérlet formájában bocsátott
a vállalkozó rendelkezésére az
intézmény felépítésére.

Több bejelentés is érkezett a
polgármesteri hivatalhoz azzal
kapcsolatban, hogy az utcákon
szabadon kószáló ebek megtámadják a gyalogosokat, kerékpárosokat, a munkából késõ
este hazasietõ embereket. Felhívjuk a lakosok figyelmét,
hogy a hatályos jogszabályok
és a helyi állattartás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet szerint:
(Fotó: Graholy Mariann Zoé)
„Az ebeket az állattartók úgy
kötelesek tartani – szükség
A iskolában megrendezett házi énekverseny helyezettjei esetén megkötve, zárt helyen,
– hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet
ségnek, amelynek egyikét a zet is új autóval járõrözhet áp- nélkül kijutni. Az állattartó kökállósemjéni polgárõr szerve- rilis idusától. Településünkön teles gondoskodni arról, hogy
zet április 18-án az OPSZ ad- hetven polgárõr tevékenyke- az eb a tartási helyét, illetve az
minisztratív igazgatójától, Ba- dik. Polgárõreink – az elmúlt ingatlan határait ne hagyhassa
logh Endrétõl vehette át. Papp másfél évtizedben – 23 bûnel- el.”
Károly kállósemjéni, ezért kü- követõt juttattak rendõrkézre. Aki a rendelet elõírásait meglön öröm volt számára, hogy Immár az alig 32 ezer kilomé- szegi szabálysértést követ el,
az OPSZ döntése értelmében a tert futott Suzukival róják a te- és 30 ezer Ft-ig terjedõ pénzkállósemjéni polgárõr szerve- lepülés utcáit.
bírsággal büntethetõ.

Új autót kaptak
a polgárõrök
Papp Károly, az ORF Gazdasági Ellátó Szolgálatának
igazgatója négy szolgálatból
ki-vont gépjármûvet adott át
az Országos Polgárõr Szövet-
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8. a
Balogh Gergõ – Déri Miksa
Szakközépiskola és Szakiskola, Mátészalka
Bákonyi Erzsébet – Westsik
Vilmos Szakközépiskola
és Szakiskola
Bezdán Enikõ – Zrínyi Ilona
Gimnázium
Bota Krisztina – Westsik Vilmos Szakközépiskola és
Szakiskola
Deme László – Inczédy
György Szakközépiskola
és Szakiskola
Elek Ádám – Szent Imre Katolikus Gimnázium
Éles Nikoletta – Westsik Vilmos Szakközépiskola és
Szakiskola
Károly Norbert – Budai
Nagy Antal Gimnázium
Kiss Nikoletta – Budai Nagy
Antal Gimnázium
Kópis Gabriella – Korányi
Frigyes Gimnázium
Kóródi Magdolna – Westsik
Vilmos Szakközépiskola
és Szakiskola
Kozma János – Vásárhelyi
Pál Szakközépiskola
Miron Krisztián – Déri Miksa Szakközépiskola és
Szakiskola, Mátészalka
Papp Viktória – Zrínyi Ilona
Gimnázium

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

A nyolcadikosok zárómûsora június 15-én
Pisák Henrietta – Zrínyi Ilona Gimnázium
Sári János – Westsik Vilmos
Szakközépiskola és Szakiskola
Szûcs Dávid – Budai Nagy
Antal Gimnázium
Szûcs Viktor – Wesselényi
Miklós Szakközép és
Szakiskola
8. b
Bartha Krisztina – Zrínyi Ilona Gimnázium
Belicza Mihály – Baross
László Mezõgazdasági
Szakközépiskola, Mátészalka
Benke Balázs – Korányi Frigyes Gimnázium
Bokri Flóra – Kölcsey Ferenc Gimnázium

Dósa Szabina – Lippai János
Szakközépiskola
Fekete Zoltán – Vay Ádám
Gimnázium és Szakközépiskola
Fodor Judit – Szent Imre Katolikus Gimnázium
Gacsályi Klaudia – Nagykállói Gimnázium
Gyõri János – Wesselényi
Miklós Szakközép és
Szakiskola
Gyõri Miklós – Inczédy
György Szakközépiskola
és Szakiskola
Hajdu Tamás – Westsik Vilmos Szakközépiskola és
Szakiskola
Ilyés Sándor – Inczédy
György Szakközépiskola
és Szakiskola
Kiss Zoltán – Bethlen Gábor
Szakközépiskola és Kollégium

Maczali Kinga – Vasvári Pál
Gimnázium
Molnár Barbara – Nagykállói Gimnázium
Oláh Dóra – Kölcsey Ferenc
Gimnázium
Papp Laura – Zrínyi Ilona
Gimnázium
Szabó Sándor – Nagykállói
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat
Üveges Kitti – Sipkay Barna
Kereskedelmi Vendéglátóipari Idegenforgalmi
Szakközépiskola és
Szakiskola
Vágner Viktor – Szent Imre
Katolikus Gimnázium

SZMK-s szülõk
A nyolcadikos gyermekükkel elballagtak a szülõi
munkaközösségben sokat
tevékenykedõ szülõk is:
Bartha Istvánné
Bokri Jánosné
Gyõri István Mihályné
Szûcs Istvánné
Bezdán Ferencné
Oláh Ferencné
Elek Jánosné
Kozma Mihályné
Dósa Györgyné

A nyugalom háza hamarosan épül
Falunk szülötte, Iván Páll
Miklós, aki jelenleg Nyíregyházán él családjával, szülõfalujában, Kállósemjénben látta a lehetõséget arra,
hogy létrehozzon egy idõsek
bentlakásos otthonát. Beszélgetésünkkor még három
szakhatósági engedély hiányzott, de ezek két-három
hét alatt a birtokába kerülnek. Az engedélyek megszerzését követõen az alapozás megkezdõdhetne.

A Szerenita (nyugalom) Otthon 50 férõhelyével és 27 álláslehetõségével, szép környezetben épül majd fel. Lehetõleg helyi lakosoknak
szeretne a vállalkozó munkát biztosítani. Idõs, egyedülállóknak, illetve házaspároknak is otthont ad majd
a Szerenita, amelynek 2008.
május 1-jén kell megkezdenie mûködését.
Az idõsek otthonának látványterve
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Szép sikerek a versenyeken
Gyermeknap
Húsvét ünnepére díszbe öltözött az iskola, majd a Föld napja alkalmából április 21-én az
önkormányzat által szervezett
szemétgyûjtési akcióba 24 általános iskolás diák aktívan bekapcsolódott. Május elsõ napjaiban elkezdõdött a gyermeknapi rendezvény szervezése,
majd közbejött egy anyák napja, amikor a napközis csoportok köszöntötték az édesanyákat. Május 25-én egész napos
rendezvény keretében megtartották a gyermeknapot, sportjáték lehetõségekkel, mind az
udvaron, mind a focipályán.
Délidõben a SZMK minden
gyermeket egy általuk fõzött
ebéddel vendégelt meg, amit a
szabadban fogyasztottak el. A
nap végén a már rendhagyó
gyereknapi diszkó zárta le, ami
a szokásokhoz híven, és a nap
koronájaként este tíz óráig tartott.
Május 30-án az OKÉV kompetenciamérést tartott a 4-6-8
évfolyamokon.
Június 3-án tornabemutatót
tartottak. Ez az év legnagyobb
rendezvénye, ahol minden
egyes osztály nebulója zenére
tornagyakorlatot mutat be.
Ám a színvonalas, és látványos mûsort félbeszakította az
esõ, ennek következményeként június 10-én ismét összegyûlt a falu apraja nagyja,
hogy az elmaradt mûsorszámokat bemutassák a gyerekek.
Nagyon sok szülõ kíváncsi
volt a rendezvényre… – Köszönjük az elismerõ szavakat.
Ezen a napon a mûvészeti iskola gálaelõadását is láthatták
az érdeklõdõk. Örömmel tapasztaljuk, hogy van igény a
kultúra iránt. Megkezdõdtek
az év végi felmérések. Június
13-án osztályozó értekezletet
tartottak, ahol értékelték a tanulókat. Az iskola utolsó tanítási napja június 15-e volt, és
16-án a nyolcadikos diákok elballagtak öreg iskolájukból. A
bizonyítványokat június 21-én
vehetik kezükbe a nebulók, ezután természetesen megkez-

dõdik számukra a jól megérdemelt nyári szünet.

8. évfolyamon:
1. Oláh Dóra

Sportélet

Történelmi csapatversenyen,
Újfehértón is részt vettek gyerekeink. Ugyancsak Újfehértón 3. lett Alvári Tamás és 4.
Oláh Dóra a számítástechnika
versenyen. Két csapat a 3. helyezést érte el a kis történész
kutató versenyen Nyírbátorban. Nyírbátorban a számítástechnika versenyen 1. Alvári
Tamás, míg a 3. Oláh Dóra lett.
Nyíregyházán a Benczúr Gyula Általános Iskolában Alvári
Tamás a 4., míg Pisák Richárd
a 6. helyezett lett számítás-

A megyei döntõben a 92-es a
II.., a 93-as II.., a 94-es korcsoport pedig a III. helyezést érte
el. A régiós döntõben Debrecen DVSC, Békéscsaba, NBIes múltú csapatok mellett az V.
helyezést érték el lányaink. Az
edzõmérkõzéseken is szépen
teljesítettek. A nemzetközi tornán, Mátészalkán, (román,
szlovák csapatok mellett) sikert arattak. A Semjén Kupán
és a Mohos Kupán is eredmé-

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

A mûvészeti gála egy pillanata
nyesen játszottak. A nagykör- technika versenyen. Értõ olvazeti döntõkben nagy fölényt ér- sás versenyen Oláh Ferenc a 3.
tek el. A megyei döntõben II. és helyezett lett, míg angol verseIII. helyezést, Országos selej- nyen Tóth Gábor lett az elsõ.
tezõben pedig II-ok lettek. A Nyírbátorban megrendezett
Minden 7. és 8. osztályos tanu- matematika versenyen Oláh
ló le van igazolva az NBII ifi Dóra lett az elsõ, míg Pisák
Ferenc a 3. helyezést érte el. A
csapatába.
Dél-Nyírségi természetvédelmi versenyen az induló csapat
Versenyek
a 2. helyezést érte el. A csapatHázi versenyeket rendeztek tagok Gacsályi Klaudia, Oláh
matematikából, nyelvtanból, Dóra és Benke Ádám voltak. A
számítástechnikából, biológi- Pócspetriben megrendezett
ából, kémiából, földrajzból, szavalóversenyen Bokri Esztörténelembõl, ének-zenébõl, ter képviselte iskolánkat. Érpatakon a Móricz napok kerekörnyezetismeretbõl.
tében Oláh Dóra az 1., míg
Városi - körzeti versenyeken Bokri Eszter a 2. helyezést érte
el a szavaló versenyen. A Farelért eredmények:
sang kupán, a Foci körzeti bajKémia versenyen:
nokságban a 2. korcsoport a 2.,
7. évfolyamon:
míg a 3. korcsoport az 5. he1. Fodor Márta
lyezést érte el.
2. Oláh Nikoletta
Az alsó tagozatosoknál is ren3. Jurecska Kitti
deztek házi versenyeket. Me4. Ladik Orsolya
semondó versenyen az 1-3 év5. Alvári Tamás
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folyam indulhatott, míg helyesírási, illetve matematika
versenyen a 2. 3. évfolyam.
városi, illetve körzeti helyesírási versenyen az Apáczai
Csere János Általános Iskolában négy nebuló nevezett. Matematikából rendezett nyírbátori versenyen a 3. évfolyamból 5. helyezett lett Kóth János. Helyesírási versenyen
ugyancsak Nyírbátorban a 2.
évfolyamból 1. Horváth János,
2. Popovics László, 3. Kékesi
Bence, Kovács Andrea, Radó
Eszter, 5. Hrubóczki Roxána,
Netri Zsolt, és Balázs István.
A matematikai nyírbátori versenyen 3. helyezett lett Balázs
István, és 5. Szemán Alex. Megyei szereplésben a Benczúr
Gyula Általános Iskolában
környezetismeretbõl Bezdán
Fanni a 9., matematikából Fodor Lilla a 23., míg helyesírásból Páll Flóra a 16. lett.
Csak az ügyelet van
Nagykállóban
Több jelzés érkezett a nagykállói rendelõintézetben dolgozó orvosoktól, hogy Kállósemjénbõl napközben, ha
nem találják a rendelõ vagy a
készenlétes orvost, akkor a
nagykállói ügyeletet keresik
fel.
A nagykállói orvosi ügyelet a
napközbeni orvosi ellátás
igénybevételére nem vonatkozik. Csak kizárólag az
alábbi idõpontokban kereshetik fel a nagykállói ügyeletet, vagy hívhatják ki betegekhez:
Hétközben:
– hétfõtõl – csütörtökig este
18:00 órától másnap 8:00
óráig
– pénteken este 16:00 órától
másnap reggel 8:00 óráig
Hétvégén:
szombat – vasárnap hétvégi
24 órás ügyelet
Helye Nagykálló Központi
Rendelõ
Telefon: 42/263-408

Semjéni Krónika
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Ellenõrzik a jogosultságot
Bizonyára mindenki elõtt ismeretes, hogy 2007. április 1.
napját követõen az egészségügyi szolgáltatónak (háziorvos, szakrendelõ, kórház) ellenõriznie kell a hozzá forduló személy egészségügyi ellátásra való jogosultságát,
azaz a személy jogosultságát
megalapozó jogviszony
fennállását.
2007. április 01-jétõl a Tbj.
39. § (2) bekezdése értelmében azok a személyek, akik
nem rendelkeznek biztosítással, és egészségügyi szolgáltatásra más jogon sem jogosultak, csak az egészségügyi szolgáltatási járulék
megfizetése ellenében szerezhetnek jogot az egészség-

ügyi szolgáltatások igénybevételére.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege a minimálbér, vagy az egy fõre
jutó családi jövedelem, de
legalább a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 9 %-a.
(2.442 Ft/hó).

2007. június

zolás alapján – annak a személynek, akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi
alapbér mindenkori kötelezõ
legkisebb összegét. A hatósági bizonyítvány egy évig érvényes.

A járulékfizetés alapjainak
igazolása

Egészségi szolgáltatásra jogosultság (szociális rászorultság alapján)

A település önkormányzatának polgármestere a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.– a
kérelem saját és családtagjai
jövedelmére vonatkozó iga-

A település polgármestere az
egészségügyi szolgáltatás
igénybe vétele céljából annak a személynek állapítja
meg szociális rászorultságát,
a;) akinek családjában az egy
fõre jutó havi jövedelem az

öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (jelenleg:
27. 130 Ft).
b;) aki egyedülálló, és jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 150%-át nem haladja
meg, és nem rendelkezik vagyonnal (jelenleg: 40.695 Ft).
A szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítvány kerül kiállításra, melynek érvényességi ideje egy
év.
A kérelemhez csatolni kell:
– a családban élõk jövedelemigazolását (utolsó háromhavi nettó kereset)
– ha semmiféle ellátásban
nem részesül, a munkaügyi
központ igazolását, hogy regisztrált munkanélküli.

tõen a közösségi házba vonultak, ahol elfogyasztották
Május 28-án a görög katoli- a szeretetlakomát.
kus templomban 23 gyermek Húsvét után egy héttel, fehér
vett részt elõször szentáldo- vasárnapon megtartották az
zásban. Az elsõáldozók egy elsõáldozást a római katoliszál fehér virággal vonultak kus templomban is. Ezen a
be a templomba, egész a napon tizennégy gyermek
szentélyig, ahol mindenki le- vehette magához a szent ostette a lépcsõre a virágot, tyát. Az elsõáldozást követõ
majd az oltár elé vonultak. A vasárnapon ismét megtelt
szentélybõl való kivonulás- gyermekekkel a templom, és
kor megkezdõdött a szent li- harminchárman bérmálkozturgia. A szentáldozást köve- tak meg.

Elsõáldozó fiatalok

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Sokan voltak kíváncsiak június 10-én a tornabemutatóra

Mit tegyünk a nyári hõség idején?
A mediterrán országokban
szokás, hogy a déli órákban
az emberek visszahúzódnak
hûvös otthonukba. Bár
nálunk ez a hagyomány nem
él, mi is sokat tehetünk azért,
hogy elkerüljük a hõség
okozta rosszullétet.
A nyári melegben fokozott a
szervezet folyadékigénye,
ezért a napi legalább két liter
folyadéknál jóval többet is
érdemes ilyenkor elfogyasztani. A legjobb szomjoltók az
ásványvizek: olyan ásványi
elemeket, sókat tartalmaznak, amelyek pótolják az izzadás következtében elveszí-

tett, de a szervezet számára
létfontosságú anyagokat.
Az idõs emberek különösen
hajlamosak a kiszáradásra, és
ha valaki nem iszik eleget,
könnyen felborulhat a folyadékháztartása. Ilyenkor besûrûsödik a vére, s a már amúgy
is szûk, meszes erekben
könnyen kialakulhat a trombózis. Hetvenéves kor felett
akkor is muszáj inni, ha nem
szomjas az ember. Fontos,
hogy az idõs embereknek
mindig álljon a rendelkezésére a megfelelõ mennyiségû
folyadék.
A kisgyermekeknél ugyan-

csak veszélyes lehet a kiszáradás, ezért fontos, hogy a kicsiket a szülõk az átlagosnál
többet és többször itassák.
Délelõtt tizenegy és délután
négy óra között mindenki kerülje a tûzõ napot, ilyenkor a
szabadban fürdõzni sem ajánlott. Jóleshet viszont egy-egy
hûsítõ zuhany, a kisgyermekek számára pedig szórakozásnak sem utolsó egy pancsoló, egy felfújható medence az árnyékban.
A nyári meleg az idõsek és a
gyermekek mellett a szív- és
érrendszeri panaszokkal
küszködõket viseli meg leg-

inkább. Az orvosok azt javasolják, hogy a napi bevásárlást, sétát mindenképpen a
korai, illetve a kései órákra
idõzítsék, ez a legjobb idõpont a lakás szellõztetésére is.
Az egyik legkellemetlenebb
nyári élményünk a napszúrás
lehet, amely a fejet vagy a tarkót ért közvetlen napsugárzás
hatására alakul ki. Ennek következtében ödéma, vizenyõ
lép fel; tünete lehet fejfájás,
szédülés, egyensúlyzavar,
hányinger, fényérzékenység.
Amint a tünetek jelentkeznek, azonnal el kell távolítani
a beteget a napfényrõl.
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Beszámoltak a köztemetõrõl
A temetõ üzemeltetõje, jelen
esetben az ORFEUSZ Kegyelet Kft. beszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzat képviselõ-testületének. E kötelezettségnek a
kft. eleget tett, és elkészítette
beszámolóját. A megbízott
alapfeladata a temetõkrõl és a
temetkezésekrõl szóló törvények betartása, valamint a
nagyközségi önkormányzat,
az önkormányzati rendelet által támasztott rendelkezések
betartása. A megbízottnak a
feladatokat úgy kell ellátnia,
hogy saját terhére egy fõ, kállósemjéni lakosú gondnokot
kell alkalmaznia. Biztosítani
kell az elhunytak temetkezési
kellékekkel való ellátását. A
temetkezések idõpontjának

megállapításáról a temetések
összehangolásánál figyelembe kell vennie az egyházak elvárásait, illetve a család kívánságait.
A beszámoló összefoglalásánál a kft. úgy ítélte meg, hogy
a szerzõdésben foglalt feltételeket teljesítették, és mindent meg fognak tenni, hogy
a jövõben a kállósemjéni lakosság az ORFEUSZ Kegyelet Kft. szolgáltatásaival meg
legyenek elégedve.
A képviselõtestületi döntés
alapján el kell készíteni a parcellatervet, s meg kell teremteni az urnás temetés lehetõségét urnafal építésével, illetve urnasírhelyek kialakításával.
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Gondozatlan kertek
A község közigazgatási területén a lakossági bejelentést
követõen folytatott ellenõrzések során sajnálattal tapasztaltuk, hogy a lakóterületen
sok a gondozatlan, elhanyagolt, mûveletlen ingatlan.
Nyakig érõ gyomnövény,
parlagfû van az ingatlan udvar- és kertrészén egyaránt.
Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét arra, hogy a közterületek tisztántartásáról szóló
3/2005. (IV. 18.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlan tulajdonosok feladata
„mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és az úttest fölé benyúló

ágak, bokrok megfelelõ megnyesése.”
A hivatkozott rendelet szerint szabálysértést követ el és
30 ezer Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható az, aki a rendeletben megállapított rendelkezéseket megszegi.

Támogatás
A mezõgazdaságban tevékenykedõk figyelmébe
ajánlva. A mezõgazdasági
támogatásokról bõvebb információt a falugazdásznál,
Dzsunyák Pálnál érhetõ el.
Fogadóóra: kedd és csütörtök: 8,30 - 11,30 óráig,

Kiállítás volt a közösségi házban
Ünnepélyes keretek között
nyitották meg Nyilas Sándor
kiállítását a közösségi ház kiállító termében. A kiállításon
harminc alkotást lehetett
megcsodálni majd két héten
keresztül. A mûvész elmondása alapján a szobrászat
egész kisgyermek korától
kezdve foglalkoztatta. Elsõ
alkotásait ugyan még megették, lévén tésztából készítette, de az évek múlásával természetesen az anyagok is
változtak. Szobraiban elsõ-

sorban az irónia a meghatározó tényezõ. Egy-egy alkotás
többszöri körbejárással más
és más képet fest le mind a
mûvészrõl, mind arról, hogyan látja a világot. A tárlat
hatalmas sikert aratott, már
magára a megnyitóra is sokan
eljöttek. A mûvész a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház
Kállósemjénbe kihelyezett
intézményében tevékenykedik, a betegeknek segít a
szobrászmûvészet megismerésében, megszeretésében.

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

A tárlat hatalmas sikert aratott, már a megnyitóra is sokan elmentek

A községünkben adományozható kitüntetések
Kállósemjén Nagyközségért
kitüntetõ cím adományozható azoknak az állampolgároknak, akik hosszabb idõn keresztül kimagasló munkát végeztek a község fejlõdéséért,
és ezen munkájukkal a község hírnevét öregbítették.
Évente adományozható cím.
Minden év falunapján történik az átadása. A javaslatot az
ügyrendi bizottság véleményével a polgármester ter-

jeszti a képviselõ testület elé,
s az dönt a cím adományozásáról.
Díszpolgári cím
A helyi közösség érdekében
kiemelkedõ érdemeket szerzett személyeket méltó módon elismerésben részesíti a
Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata. A kitüntetett
személyeket ezen címmel
megfelelõképpen értékelve

állíthassa példakánt a jelen és
az utókor számára.
Díszpolgári cím azon magyar, illetve külföldi állampolgárságú személyeknek adható, akik helyi, országos,
vagy nemzetközi szinten hozzájárultak a község hírnevének öregbítéséhez, és példamutató emberi magatartásukkal amúgy is köztiszteletben
állnak. A díszpolgári címmel
díszoklevél, községi zászló,

és egy arany pecsétgyûrû jár.
A címet minden év augusztusában a Kállósemjéni Nap keretén belül adják át a képviselõ-testület döntése alapján.
Eddigi díszpolgáraink: Turcsák Mária, dr. Szilágyi János, dr. Kállay Kristóf, dr.
Helmeczy László, Felföldi
János, Kriskó Miklós. Várjuk
a lakosoktól a fentiek alapján
kitüntetésben részesíthetõ
személyekre az írásos javaslatot. Az erre szolgáló nyomtatvány a polgármesteri hivatalban szerezhetõ be.
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Eredményes a tavaszi szezon
A vezetõség elmondása szerint õsztõl külön kell az ifi
és a felnõtt edzéseket megszervezni.
A kézilabda szövetségnél a
tavaszi szezont vezetõség-,
illetve edzõváltással kezdték. A csapatban személyi
változás történt, négy fõvel
csökkent a létszám tavaszra,
ugyanakkor egy új játékos érkezett. Az utánpótlással nagyon sok volt a gond, ami
mostanra már teljes mértékben rendezõdött: a gyermekek lelkesek, kedvvel érkeznek az edzésekre, amit
ugyanott tartanak meg, mint
a felnõtt csapatnak. Ez a fiatalok számára nem túl elõnyös, ezért a vezetõség elmondása szerint õsztõl külön
kell az ifi és a felnõtt edzéseket megszervezni. A semjéni játékosokat részesíti
elõnyben a vezetõség, és
egyenrangú vélemény, hogy
a meglévõ értékekre mindenképpen vigyázni kell.

kor szeretnék igénybe venni
Kállósemjén kedvezõ adottságait, és itt edzõtáborozni.
A jövõ évre vonatkozó nevezések folyamatban vannak,
és megnyugtató az a tudat,
hogy csapatnak semmiféle
tartozása nincs. A költségeket mindig mindenki idõben
megkapta, így megnyugtató
dolgozni. Az idei szezonban
csonka bajnokság volt, a jövõ
még nagyon bizonytalan,
várható egy nagyobb átszervezõdés.
Az elmúlt évben az õszi
idényt elég gyengén teljesítette a csapat, saját hibákból,
illetve nem kellõképpen ké-

kost szeretnének a megyébõl
a csapathoz igazolni. A vezetõség nagyon bízik az edzõtáborban, hiszen ennek az
egyik legfontosabb célja a
felkészülés mellett a csapat
összekovácsolása, s ez nagy
elõre lépés lenne lányaink
számára.
Hatalmas törést jelentett a
csapat életében Kis Anikó
házi gólkirály távozása a csapatból, illetve Molnárné Mócsán Kataliné, hiszen azóta
sem tudtak balkezest a posztjára állítani.
Összességében véve igen jól
szerepelt a csapat, a gyengébb õsz után egy igen erõs

Edzõtáborba készülnek
Az NB II. nyolc megyét fog
át. Az utazási költségek igen
magasak, de az önkormányzat teljes mértékben a csapat
mellé állt és a mûködtetési
költségeket finanszírozza.
Kedvezményesen a csapat
részére biztosítja a buszt. Az
önkormányzat a megszorítások ellenére a tavalyi szintet
tartja, és a csapat minden
egyes tagja, és a vezetõség is
átérzi, hogy e nélkül a támogatás nélkül nem tudnának
mûködni. Az augusztusi felkészülési idõszakban edzõtáborba készülnek a kézilabdázóink, ám ehhez még az
anyagi források szûkösen állnak, ezért még nem döntötték
el, hogy hová fognak edzõtábort szervezni. Ha az anyagi
keret nem lesz megfelelõ, ak-

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Jól érezték magukat a záróbuli résztvevõi
szültek a meccsekre. Tavaszra a maradtak 72 százaléka
volt az „állandó mag” az edzéseken. Komoly sérülések
nem fenyegették a csapat életét. Az edzõ elmondása szerint kapusposztra jobb teljesítmény kellene. Jelenleg
egy három évet kihagyó játékos, Oláh Istvánné Éva állt
vissza a kapuba.
A lányok maximálisan partnerek voltak a kemény munkához, és erõsítette a csapatot, hogy igen sok edzõmecscset játszottak. Néhány játé-

tavasz következett. 10 mérkõzésbõl 6-ot megnyertek,
ez 60 százalékos teljesítmény, 12 pontot jelent.
A csapat a tabella 7. helyén
áll. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Gaál Linda,
Szabó Valéria, és Frank Petra.

Köszönet
a támogatóknak
A július közepétõl kiadott edzésterv alapján mindenki otthon saját magától kezdi el a

felkészülést. A legközelebbi
bajnokság szeptember közepén kezdõdik.
Pályázati lehetõség is van, és
a vezetõség nagyon bízik abban, hogy nyernek, s így tudják segíteni a csapatot. A település részérõl a támogatások mértéke igen csekély,
ezért kérnek minden olyan
sportot szeretõ lakost, hogy
segítsék lányainkat. Azok a
támogatók, akik jelen vannak, jól érzik magukat a csapat körében. Itt köszönik
meg Borsi András, Kiss Miklós, Makár Ferenc, Rajt Attila, Herczku Sándor, Miron
Ferenc, és a Nyírség Hasso
önzetlen, folyamatos támogatását.
Jelenleg is vállalkozókkal,
szponzorokkal tárgyalnak,
bíztató jelek vannak.
Június 9-én megtartották a
záróbulit, ahol 78 fõ érezte
jól magát. Nagyon jó hangulatú, bográcsban fõzés és mulatozás folyt, ahová a meghívottak szívesen elmentek.
A csapat és a vezetõség megköszöni Papp László buszsofõrnek végtelen türelmét, és
szeretetét, a nagykállói önkormányzatnak a kedvezményes terembérlési lehetõséget, Papp János iskolánk
igazgatójának a támogatását.
A jövõben a mérkõzéseket
kedvezõbb idõpontokban
fogják rendezni. Valószínûleg délelõtti idõpontban lesznek a mérkõzések, és remélik, hogy ezáltal több szurkoló látogat el a meccsekre.

Változik a gyógyszertár nyitva tartása
2007. június 25-napjától
– augusztus 31. napjáig
a gyógyszertár csak
8 órától 13 óráigtart
nyitva.
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A Kelet-Magyarországban olvastuk

Kápolna épül majd Újfaluréten
sebb költséggel üzemel
majd. Ezt a pályázatot az
Észak-Alföldi Operatív
Program keretében nyújtjuk
majd be, valószínûleg az év
második felében lesz rá lehetõség. A személyi juttatások
területén is takarékoskoAz önkormányzat megépít- dunk, a pedagógusoknak,
teti az alapot, a többi mun- köztisztviselõknek annyi jutkálatot magánszemélyek és tatást adunk, amennyit a törcivil szervezetek fedezik.
vény kötelezõen elõír. A több
A költségtakarékos gazdál- apró intézkedéssel a sok kicsi
kodást jelölte ki fõ célkitûzé- sokra megy elvét követjük.
sének a 2007. évi költségve- Beadtuk az önhikis pályázatés elkészítésekor a kálló- tot is, várjuk a kedvezõ elbísemjéni önkormányzat, s en- rálást. Tavalyhoz képest válnek igyekszik is maradékta- tozott az igényelhetõ támolanul eleget tenni.
gatás, más feltételek mellett
Az intézményeink mûködõ- kellett benyújtanunk a kérelképessége érdekében fontos met. Az így kapott forintok is
a költségtakarékos gazdálko- javítanák a költségvetésündás szellemében dolgoznunk ket. Ha mindezek megvalótájékoztatta szerkesztõsé- sulnak, teljesítjük az idei
günket Nagy Béla polgár- költségvetési évet. Beadtunk
mester. Minden forintot egy pályázatot a Petõfi utca
megnézünk, hogy hová tesz- felújítására, ez 3500 négyzetszük. Átnéztük például a méter útfelületet jelent. A
szerzõdéseket, s ami nem Kossuth utcában és a Dózsa
volt indokolt, azt megszün- György utcában szintén
tettük, vagy helyette keres- ÉAOP-támogatással a járdát
tünk olcsóbb szolgáltatót. A szeretnénk felújítani. A 4
jelenlegi iskolabuszt eladjuk, ezer négyzetméternyi felület
mert öreg, magas a fenntartá- viacolor kõburkolatot kapna.
si költsége. Pályázunk majd Bízunk a kedvezõ elbírálásegy új autóbuszra, amely ki- ban. Már említettem az isko-

labusz-pályázatot, amelyet
az Európai Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Alaphoz
(EMVA) adtunk be. Folyamatban van az ivóvízjavításiprogram is, amely három
megyét érint. A vízminõség
javítása érdekében víztisztító
csomópontokat alakítanak
majd ki a településen. A 200
millió forintos beruházáshoz
az önkormányzat 15 millió
forint önerõvel csatlakozik.
A szakemberek megkezdték
a tervezést, õsszel lenne a kivitelezés. Van azonban egy
gondunk: a vízmûtelep egy
helyrajzi számon van a kastélykerttel, amely magántulajdonban van. Ezért a vízmûvet le kell onnan választanunk, hogy részt vehessünk
az ivóvízprogramban. Ez sok
engedélyeztetéssel, procedúrával jár, ami újabb gondot
jelent az önkormányzat számára.
A másik gondot az egykori
ELFÉM Kft. telephelye jelenti a számunkra. Több vállalkozó is jelezte, hogy szeretné megvenni vagy bérbe
venni, azonban jelenleg állami tulajdonban van. Mivel
egykoron galvanizálással
foglalkozott az üzem, ott

most kármentesítés folyik,
amelynek a költsége havonta
900 ezer forint. Ha valaki tehát megveszi, vagy bérbe veszi a telepet, fizetnie kellene
ezt a magas kármentesítési
összeget legalább még 2010ig. Örömmel fogadnánk a
vállalkozókat, hiszen kellenének új munkahelyek,
azonban a kármentesítési díj
visszariasztja a vállalkozókat, akik egyébként varrodát,
mûkõüzemet, asztalosüzemet vagy szerelõüzemet létesítenének itt. Így jelenleg
üresen áll. Már annak a vállalkozónak is odaadnánk, aki
vállalná a havi 900 ezer forint fizetését, csak lenne már
ott munkahely. A problémák
ellenére sikerekrõl is be tudok számolni. Az AVOPLeader program keretében
nyertünk egy kistraktort,
amely kommunális feladatokat lát el. Újfaluréten hamarosan elkezdõdik egy kápolna építése. Az önkormányzat
megépítteti az alapot, a többi
munkálatot magánszemélyek és civil szervezetek fedezik. A terv készen van, a
villanyt elvezettük a helyszínre, júniusban kezdõdne
az alapozás.

Védekezés a szövõlepke ellen

A közhasznú munkások folyamatosan gondozzák
településünk futballpályáját, közterületeit, parkjait

Megyénkben minden évben
visszatérõ veszélyt jelent a
lombos fák számára az amerikai fehér szövõlepke. Június elején megjelennek a károsító hernyó fészkei a kertekben és az út menti fákon.
Termesztett gyümölcsfáink
közül leginkább a csonthéjasokat károsítja, de almán, dión is képes komoly lombveszteséget okozni. A védekezés akkor a legkönnyebb,
amikor a fiatal hernyók által
összeszõtt leveleket, ágrészeket mechanikusan eltávo-

lítjuk és megsemmisítjük,
így megakadályozható a további kártétel. A vegyszeres
védekezés is a fiatal hernyók
ellen a leghatékonyabb. Az
utolsó két lárvastádiumban
már elhagyják a hernyófészket, így felismerésük és az
ellenük való védekezés is
nehezebb, az általuk okozott
kár pedig nagyobb. Várható,
hogy a hernyók szétrajzása
hamarosan elkezdõdik, tehát
védekezzünk. !
Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság
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Gerincferdülés, lúdtalp, hanyag tartás
nak segítségével szülõi értekezlet keretein belül világosítottuk fel, (a gyógytornász és
a védõnõ közremûködésével)
a gerinctorna hatékonyságáA felnõttkori mozgásszervi ról, és szükségességérõl. A
betegségek kialakulása már torna mintegy 30 gyermekkel
gyerekkorban elkezdõdik. A be is indult, de pár hónap alatt
kevés mozgás, a nagy táska 2 (!) fõre csökkent. Úgy goncipelése, a számítógép elõtt dolom, ez a sajnálatos végtöltött órák mind hozzájárul- eredmény a szülõi érdektenak ahhoz a sajnálatos tény- lenséget tükrözi. Nem látják
hez, hogy az iskolás gyerekek át kellõképpen, hogy e lehe70-80 százaléka gerincferdü- tõség nem kihasználása folylésben szenved. Gyakori még tán gyerekeik már fiatal fela lúdtalp és a hanyag tartás is. nõttkorban gerincfájdalmakIskolaorvosként tapasztalva kal fognak küszködni, mely
sajnos az idõszakos felméré- az évek során csak romlani
sek a fent említetteket igazol- fog. Jó lenne, ha a helyi viják. Óriási eredménynek tar- szonyokból azokat a kevés,
tom – hiszen városi viszony- de értékes lehetõségeket
latban sem minden iskolában igyekeznének kihasználni,
sikerül megszervezni –, hogy amiknek nem is az anyagi,
elindíthattuk az iskolai hanem inkább az idõráfordígyógytornát (gerinctornát). A tást, a gyerekekre való hangszülõket az iskola igazgatójá- súlyozottabb odafigyelést,
A torna mintegy 30 gyermekkel be is indult, de pár
hónap alatt 2 (!) fõre csökkent.

Több mozgásra lenne szüksége gyermekeinknek
foglalkozást emelné ki.
Ugyanilyen érdektelenség tapasztalható a védõnõi hálózat
által szervezett Baba-mama
klub területén is. Minél több
inger éri a gyerekeket fejlõdése során, minél többet tesz
a szülõ odafigyelésével, gondoskodásával, felnõtt korban
annál jobban megtérül, annál
egészségesebb nemzedéke-

ket nevelhetünk, mind testileg, mind lelkileg egyaránt.
Reménykedem, hogy a jövõben a hasznos és jó kezdeményezéshez mégis egyre inkább táptalajra találnak. Ígérem, mi, a szakemberek nem
adjuk fel!
Dr. Szabó Tünde
háziorvos, iskolaorvos

Szebb, tisztább környezetben
Továbbra is nagyon sok a
mozgásszervi probléma,
hanyag tartás, gerincferdülés, lúdtalp.
A védõnõi szolgálat a Kölcsey út 2. szám alatt szebb,
tisztább környezetben fogadja a gondozottakat. Igyekeztek minél barátságosabb körülményeket kialakítani a
gyermekek számára. A falakon és a könyvespolcokon
várandósággal, gyermekneveléssel kapcsolatos érdekességek olvashatók. A bejárat elõtt egy zárt, rendezett
udvar várja a gyermekeket,
és a parkolási lehetõség is
megoldódott. A költözés áprilisban történt, és április 20án átadó ünnepséget tartottak. Az ünnepségen részt vett
Demendi László országgyûlési képviselõ, a polgármester, jegyzõ asszony, a képviselõ-testület, a környezõ te-

lepülések polgármesterei, településünk orvosai, a vezetõ
védõnõ és az ÁNTSZ képvi-

hattunk meg egy szavalatot,
majd a polgármester úr köszöntõ szavai hangzottak el.

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Heteyné Pálfalvi Mária védõnõ köszöntötte a vendégeket
selõje is. Heteyné Pálfalvi
Mária védõnõ bevezetõje
után egy általános iskolás
kislány elõadásában hallgat-

A polgármesteri köszöntõ
után ismét szavalatot hallottak az egybegyûltek, majd a
vendégek megnézték a ta-

nácsadó épületet. A svédasztalos vendéglátás alatt jelenrõl, jövõrõl beszélgettek.
Az elmúlt idõszakban az
óvodások és általános iskolások szûrõvizsgálata befejezõdött. Továbbra is nagyon
sok a mozgásszervi probléma, hanyag tartás, gerincferdülés, lúdtalp. Akiknél elváltozást észleltünk, a szülõket
írásban értesítjük. Kérjük,
hogy saját gyermekük egészsége érdekében az adott
szakrendelésen nyári szünetben jelenjenek meg. A leletek
fénymásolatát szeptemberben kérni fogjuk.
A Biztos Kezdet Program
nyáron is folytatódik. Minden 0-6 éves korú gyermeket
és szüleiket szeretettel várunk közös játékra, beszélgetésre a Gondozási Központban kialakított játszóházba.
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Sürgés-forgás az óvodában A bevallási kötelezettségnek
A Föld napja tiszteletére az
óvoda udvarának szépítésére
sziklakert épült, és ezen a
napon a középsõsöknek,
illetve a nagycsoportosoknak
vetélkedõket szerveztek az
óvónõk.
A Ficánkák csoportonként
megtartották az anyák napi
ünnepséget, ahol a kicsik és a
nagyok is verssel, énekkel és
tánccal köszöntötték édesanyjukat. A leendõ elsõsök
látogatást tettek az iskolában.
Gyermeknap alkalmából élménykiránduláson vettek
részt a gyerekek a Sóstói Vadasparkban. Az ugráló vár is
helyet kapott az óvoda udvarán, hogy a kicsik kedvükre
kiugrálhassák magukat.
Megrendezésre került az Ovicuki az SZMK szervezésében. A Ficánka óvoda 100
ezer Ft értékû játékot kapott

Dobó Györgytõl, amit átadás
után egybõl ki is próbáltak a
gyerekek. Köszönésképpen a
középsõsök (Margaréta csoport) rövid mûsorral kedveskedtek Dobó Györgynek. Elballagtak a nagycsoportos
gyerekek. A rossz idõ miatt
nem a régi óvodájuk udvarán
rendezték meg a búcsút, hanem az általános iskola tornaterme adott helyett az ünnepségnek. Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a fõzési szünet
július 02-tõl július 16-ig tart.
Felhívás:
A Ficánka Óvoda fölajánlja a
napi ételmaradékot az arra
igényt tartóknak, akik cserébe elvégzik az udvari munkálatokat. Jelentkezni Papp
Györgyné óvodavezetõnél,
illetve Ragány Györgyné
óvodavezetõ-helyettesnél lehet.

sokan nem tettek eleget
A helyi iparûzési adóbevallás
benyújtásának határideje
2007. május 31. napjával lejárt. Nyilvántartásunk alapján bevallási kötelezettségüknek sokan nem tettek eleget. Felhívom a figyelmüket,
hogy a bevallás benyújtásának elmulasztása mulasztási
bírságot von maga után, mely
az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 172
§ (1) bekezdés alapján – magánszemély adózó esetében
100 ezer, más adózó esetében

200 ezer forintig kerülhet kiszabásra. A bírság kiszabása
nem mentesít a bevallás beadásának elmulasztása alól.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az állandó jelleggel
végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke
2007. január 01-tõl 1,8 százalékra emelkedett. Emiatt
2007. adóévre II. félévre esedékességgel (2007. szeptember 15.) fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Mint a községünkre felügyelõ két testõr, úgy fogadja a
községünkön keresztül utazókat a két templomtorony.

Anyakönyvi hírek
2007. március - június
A piac végén az árusok összepakolnak, s több-kevesebb
sikerrel távoznak, s annak a reményében térnek vissza,
talán a következõ alkalommal nagyobb lesz a forgalom.

A községünk arculatának immár meghatározó épülete a
közösségi ház és a könyvtár

Gólya hozta:
Bíró Benjámin
Várnagy Patrik
Váradi János
Papp Alexandra
Bihari Barbara
Mészáros Ervin

Házasságot
kötöttek:
Tóth Miklós Gilányi Anna

Elbúcsúztak:
László Károly
Papp Jánosné
Papp László
Vásárhelyi Mihály
Sarkadi Imre Rozsnyai Andrásné
Rézmûves Malvin Vass Mihály
Anna
Lemák Lajosné
Povelcsák Miklós
Mészáros Barnabás Somlyai Pál
- Tóth Mónika
Páll Jánosné
Erika
Üveges Jánosné
Felhívjuk az ifjú szülõk és a friss háza- Kozma József
sok figyelmét, amennyiben szeretnék Tóth Jánosné
újszülött gyermekük fényképét vagy Sulomán József
házasságuk fényképét a helyi újságban Tóth Miklósné
látni, akkor legyenek szívesek e-mail- Terdik Istvánné
Ötvös László József
ben számomra eljuttatni.
Graholy Zoé: zoe21@freemail.hu
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A kitûzött célt teljesítettük
Néhány játékost feltétlenül
igazolnunk kell, és akkor garantált az új bajnokságban
a 3-8. hely valamelyikének
megszerzése.
A 2006/2007-es bajnokságból
mindösszesen két forduló van
hátra, de már így is elmondhatjuk azt a tényt, hogy a vezetõség által kitûzött célt, nevezetesen a megyei másodosztályban való bent maradást
a csapat teljesítette. Jelen állás
szerint a felnõtt csapat a 14.
helyen áll, 30 ponttal. A mögöttünk álló két csapat 24 illetve 17 ponttal a kiesõ jelölt.
A hátralévõ két mérkõzés közül, június 17-én Nyírmihálydiba látogat a csapat, ahol egy
jó szereplés esetén akár három
pontot is szerezhetnek. Az
utolsó mérkõzést, június 24én hazai környezetben Nyírgyulaj ellen játsszák, és „kötelezõ” a gyõzelem. Ha a bajnokság megkezdésétõl idõrendi sorrendben haladunk,
akkor a következõkrõl kell

még beszámolnunk. Mind a
felnõtt, mind az ifjúsági csapat irányítását Lipcsei János
edzõ látta el tisztességesen.
Mivel balszerencsés sorozat
után az elsõ négy mérkõzést a
felnõtt csapat elveszítette, az

tõség úgy érzi, hogy jól választott, hiszen az általa végzett munka eredményesnek
bizonyult, hiszen az õ irányítása mellett kilenc mérkõzésbõl hétszer nyert, míg kétszer
vereséget szenvedett a csapat.

elsõ sportvezetõhöz méltóan
megköszönte a vezetõségnek
és a játékosoknak az addigi bizalmat, és a felnõtt csapat irányításáról lemondott. Sürgõsen új edzõ után kellett nézni,
és néhány napon belül megtaláltuk az új „mestert” Csoma
Dezsõ személyében. A veze-

Ez 78 százalékos pozitív eredménynek felel meg. Úgy látjuk, hogy következetes,
szigorú, és egyben igazságos
is. Problémaként merül fel,
hogy az edzés látogatottsága
nem megfelelõ, ezért az új
bajnoki idényben szankciókat
fogunk bevezetni (például

igazolatlanul edzésrõl, mérkõzésrõl való távolmaradás
esetén). Néhány játékost feltétlenül igazolnunk kell, és
akkor garantált az új bajnokságban a 3-8. hely valamelyikének megszerzése.
Az ifjúsági csapatról csak pozitívan lehet nyilatkozni, hiszen az igen szoros bajnokságban jelenleg a második helyen állnak, s a mostani állapot szerint az utolsó két mérkõzéstõl függetlenül ez a helyezés biztosnak mondható.
Úgy tûnik, az utánpótlás biztosítottnak látszik, hiszen nagyon sok ügyes fiatal gyermek áll rendelkezésre. Lipcsei János eredményes és lelkiismeretes munkát végzett.
Zárómondatként köszönjük a
mérkõzésrõl mérkõzésre
mind nagyobb számban megjelenõ szurkolók buzdítását,
és köszönjük a támogatóknak,
hogy a maguk módján segítik
a csapatot a minél eredményesebb szereplés érdekében.

Vasmarokkal fogja össze a csapatot
Egy karakán, szimpatikus
ember ült velem szemben és
határozottan válaszolt feltett kérdéseimre. Tekintélyt
parancsoló stílusával, és szilárd jellemével sikeresen
irányítja a KSE felnõtt labdarúgó csapatát. Csoma Dezsõ vasmarokkal fogja össze
a csapatot.
Graholy Zoé: Kinek a felkérésének tettél eleget, amikor
Kállósemjénbe jöttél, hogy
irányítsd a csapatot?
Csoma Dezsõ: Az ötödik fordulóban kerültem ide. Lipcsei
János (Lüpen) hivatalosan is
bejelentette lemondását, mert
a csapat a négy fordulóból
mind a négyet elvesztette.
Majd a KSE vezetõsége felkeresett, én pedig szívesen elvállaltam az edzõi feladatkörök
elvégzését.
GZ: Mi volt az elsõ benyomásod a csapatról, és ennek fejében hogyan indultál neki a feladatnak?

CSD: Jani jó barátom, és ezért
úgy jöttem ide, hogy megpróbálom megoldani a helyzetet.
Katasztrofális állapotban voltak. Állományilag, fizikálisan,
és mentálisan is. Az egyik pozitívum, ami tetszett a csapatban, hogy tisztában voltak, és
vannak is vele, hogy sok munkával és fegyelemmel tudunk
elõre lépni. Sokat jelent, és segít nekem, hogy a csapat 85
százalékát már nagyon jól ismertem. Bár így is rendezettségnek és fegyelemnek kell
lenni, és a játékosoknak tudniuk kell, hogy ki a „fõnök”.
GZ: Mi a véleményed, hogyan
állt hozzád a KSE vezetõsége?
CSD: Ez a másik pozitív dolog számomra. Az elnökség
minden egyes tagja pozitívan
állt a dologhoz. Ennek örültem, közösen megbeszéltük a
dolgokat, közösen döntöttünk
mindenben, csak a csapat öszszeállításában nem.

GZ: Hogy állt a csapat, amikor átvetted az irányítást?
CSD: Utolsó helyen álltak.
Úgy vállaltam az edzõi feladatkört, hogy megpróbálok
minden követ megmozgatni,
hogy a csapat bent maradjon.
Most 30 ponttal nem állunk
kiesõ helyen. A fiúkkal közösen hoztuk ezt az eredményt.
GZ: Mi a terved, meddig szándékozol maradni?
CSD: A jövõ még nem biztos.
A vezetõséggel errõl még nem
tárgyaltunk. De úgy gondolom, hogy kompromisszumra
lépek az elnökséggel.
GZ: Lesznek-e idegen arcok a
csapatban?
CSD: Természetesen lesznek.
3-4 új arcot szeretnék látni a
csapatban. Szeretném erõsíteni a kállósemjéni csapatot.

Szeretném viszont azt is, hogy
minél több helyi ifi is bekapcsolódna.
Szeretném megragadni a lehetõséget, hogy megköszönjem
a polgármester úrnak a támogatóknak a csapat segítését.

Csoma Dezsõ
(Fotó: a szerzõ)

Semjéni Krónika
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2007/3
Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Felelõs kiadó: Nagy Béla polgármester
Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.
Készült: Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza, Bercsényi u. 13. 42/401-011

