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Falunapból fesztivál
Ismét nagysikerû falunapot rendezett az önkormányzat a civil szervezetek bevonásával. Bár, hogy pontosabbak legyünk, az idén nem falunap volt, hanem kulturális együttesek fesztiváljának adott otthont a Kastélykert. Sokan voltak kíváncsiak a szentmisére is, amelyen a megszentelt új
kenyeret Nagy Béla polgármester szelte meg. A részletes
beszámolónk a 6-7. oldalon található.

Semjéni fánk a Nyírségi õszön

Felavatták a kápolnát
A Semjéni Krónika korábbi számában már írtunk arról,
hogy Újfaluréten dr. Szilágyi János kezdeményezésére
megkezdõdtek a munkálatok egy kápolna építése érdekében. A munkálatok befejezõdtek, és augusztus 20-án megtörtént a kápolna szentelése is, ami ökonomikus istentisztelet keretei között zajlott le. A kápolnaszentelésen Nagy Béla
polgármester, és a képviselõ-testület tagjai is megjelentek.
A lakosságból is sokan kilátogattak Újfalurétre, és megcsodálták a valóban szép kápolnát úgy kívülrõl, mint belülrõl.

Sokan ellátogattak Újfalurétre, hogy megcsodálhassák
a rövid idõ alatt felépített hangulatos kápolnát

Nemigen kellett kínálgatni,
hiszen kellette magát a kállósemjéni csapat
által készített finom fánk

A „Nyírségi õsz” rendezvénysorozat kistérségi települések
bemutatkozása elnevezésû programon Nyíregyházán szeptember 15-én Kállósemjén is bemutatkozott. Önkormányzatunk csapata fánksütéssel nevezett annak érdekében,
hogy a mazsorettes, illetve a néptáncos gyerekek felléphessenek a Kossuth tér nagyszínpadán, ahol a legfiatalabb tehetségek maximálisan helytálltak.
Az 1200 darab fánkot Kiss Miklós és csapata sütötte, a hozzávalókat Bojtiné, Julika szerezte be felajánlásként különbözõ cégektõl, vállalkozásoktól. Támogatóink között volt a
Metro Kereskedelmi Kft., a Nyír-Gabona Kft., a Kóth-Farm
Ktf., a Makár és fia Pékség is. Segítségünkre volt Papp János, az általános iskola igazgatója, Molnárné Mócsán Katalin és néhány szülõ a munkaközösségbõl. A fánkot ingyen
osztottuk, így a résztvevõk emlékezetébe fészkeltük magunkat. mert ha csak néhány ember emlékszik is így: „Ja,
Kállósemjén? Õk adták ingyen a fánkot!” – már megérte,
hogy ott voltunk.
(Fotók: Graholy Mariann Zoé)

Semjéni Krónika

2

2007. szeptember

Hatékonyak voltak az intézkedések
ellátást, és ebbõl a létszámból pedig csak 3 fõ volt a
külterületi településrészen
lakó. A továbbiakban is
ügyelünk az önkormányzat
költségtakarékos mûködésére, hiszen erre kényszerít
G. Z.: Hogyan zárult az elsõ minket is a megszigorodott
félév az intézményekben? közgazdasági környezet.
Betartották a költségtakarékos intézkedéseket?
G. Z.: Milyenek a kilátások
N. B.: Az elõzõ újság meg- a beruházások területén?
jelenése utáni idõszak be- Terveznek-e a közeljövõben
számolóját áttekintve, az beruházásokat?
intézmények mûködését, illetve az elsõ féléves költ- N. B.: A beruházások terüségvetési évet nézve megál- letén a következõ intézkelapíthatjuk, hogy a tervezett dések léptek életbe. Az ivóköltségmegtakarítási intéz- vízjavító program keretén
kedések hatékonyak voltak, belül ígéretet kaptunk, hogy
és elérték a kitûzött célt. Az még az idén elkezdõdnek a
intézmények a részükre kivitelezési munkálatok.
megszabott költségvetési Hosszas utánajárás után sihatárokon belül tudtak ma- került a Kastélykertrõl leradni, és várhatóan a máso- választani a Vízmûtelepet,
dik félévben is tudják ezt így elhárult az akadály a beteljesíteni. Az iskola eseté- ruházás megindítása elõl.
ben a kollégiumi szakfela- Erre azért volt szükség,
dat megszüntetésére került mert a Kastélykert tulajdosor. Ezt az intézkedést az nosai között az önkormányalacsony gyermeklétszám zaton kívül magánszemémiatt kellett meghoznunk, lyek is tulajdonostársak. Az
mivel az utóbbi hónapok- ivóvízjavító program kereban már csak 12 gyermek tében azokra az ingatlanokvette igénybe a kollégiumi ra nem adnak támogatást,
A 2007-es esztendõnek
hamarosan vége lesz.
Nagy Béla polgármestert
arra kértük, hogy értékelje az eddig eltelt hónapok munkáját.

ahol magánszemély tulajdonjoga fennáll. Ezért leválasztottuk a Vízmûtelepet,
ahol ezek után az önkormányzat száz százalékos tulajdoni arányban van, így
elkezdõdhet a 215 millió
forintos uniós támogatásból
finanszírozott beruházás.
Ebbõl az összegbõl az önkormányzatunknak 15 millió forint önerõt kell vállalnia, amibõl az idén 9,5 millió forintot kell kifizetni.
Ebbõl az összegbõl eddig
2,5 milliót már átutaltunk,
és 7 millió forintot kell még
ezután rendeznünk.
A szennyvíztelep bõvítését sem lehet tovább halasztani, mert a megnövekedett
talajterhelési díj miatt megnõttek a rákötések. A jelenlegi kapacitás (mely 150
3
m ,/nap) már kevés, a rendszer nem bírja el a megnövekedett igényeket. Ezért a
képviselõ-testülettel egyetértésben döntöttünk és napi
350 köbméteres teljesítményre adtunk tervezési
megbízást. Ez várhatóan
100 millió forint körüli beruházás lesz, melyet csak
állami támogatással fogunk
tudni megvalósítani. A
megvalósításhoz és a pályáztatáshoz engedélyezett
tervdokumentáció szükséges, ez 5,7 millió forintba
kerül és az idén ki kell fizetni. Ha megjelenik a pályázati felhívás, beadjuk a
szennyvíztelep bõvítésére a
pályázatot.
Van egy rossz és egy jó hírem. A rossz hír, hogy a
Kossuth út és a Dózsa út járdafelújítására beadott pályázatot elutasították. Így
ezt a beruházást nem tudjuk
önerõbõl megvalósítani. A
falunapon viszont a pénzügyminiszter úrtól bíztatást

kaptunk, hogy adjuk be újra, ha lesz pályáztatás. Ezért
még az idén újra próbálkozunk állami támogatás elnyerésére.
A jó hír, hogy a Petõfi útra
beadott pályázat nyert, és az
várhatóan az idén õsszel
elkészül. Ennek keretében a
Petõfi út új burkolatot kap,
illetve felújítják az út mentén elhelyezett csapadékvíz
elvezetõt. A megvalósításra
kiírt, megbízásos közbeszerzési eljárás során a képviselõ testületnek három
pályázatból kellett kiválasztani a legolcsóbbat. Ez a
Czimre és Társa Kft. pályázata volt. Pályázott helyi
vállalkozó is, és a legnagyobb sajnálatunkra a törvény nem adott lehetõséget
arra, hogy az õ ajánlatát fogadjuk el, mivel õ közel
egymillió forinttal többért
vállalta volna a beruházás
elkészítését. Az út mellett
húzódó csapadékvíz elvezetõ teljes munkálatait is
szerettem volna, ha helyi
vállalkozó végzi, ezért
megkértem a fõvállalkozót,
hogy alvállalkozóként helyi
vállalkozót vonjon be ezen
munkák elvégzésére. Az információim szerint a tárgyalás eredménytelen volt,
mivel a felkínált vállalási
összeget a helyi vállalkozó
kevésnek találta. Tárgyaltam még továbbá Czimre és
Társa Kft.-vel arról, hogy
lehetõség szerint vonjon be
a kézi munkát igénylõ kivitelezési munkákba helyi
embereket is. Ajánlottam
neki a helyi kisebbségi önkormányzatot, hiszen a roma lakosság között még nagyobb a munkanélküliek
aránya, mint az átlag. A fõvállalkozó 5 embernek
ajánlott 10 napos munkát.
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Kálvária az idõsek otthonával
Azonban nem jött létre alvállalkozási megállapodás
a nyertes fõvállalkozó és a
kisebbségi önkormányzat
között, mivel az egy fõre jutó napi 7 ezer forintos bruttó
munkabért kevesellték a kisebbségi önkormányzat
képviselõi. Így a fõvállalkozóra bíztam a kézi munka
biztosítását. Ez az oka,
hogy látni lehet nem idevalósi embereket is a Petõfi
úton dolgozni.
Tervezzük még az idén a
temetõ mellett kialakított út
zúzott kõvel való terítését,
amellyel lehetõvé válik a
közlekedés anélkül, hogy a
temetõn átjárnának. Ugyancsak tervezzük az Arany János úttól a gyalogosok részére zúzott köves gyalogos
közlekedõ helyek kialakítását, az ott lakók közlekedésbiztonsága miatt.
Az idén még bekerítjük a
Kastélykertet, melyet kutyás õrrel fogunk õriztetni
az utóbbi idõben elszaporodott rongálások miatt. A
nappali nyitvatartás után estére bezárjuk a kapukat, és
ezután bent tartózkodni
csak külön engedéllyel lehetséges. Ezzel az intézkedéssel védjük az iskolát, a
kollégiumot, a kastélyt, és a
kápolnát a randalírozóktól
és a rongálóktól. Számításunk szerint egy õr beállítása kevesebbe kerül, mint a
rongálások során keletkezett károk javítása.
G. Z.: A beruházásokhoz
szükséges önerõt tudják biztosítani?
N. B.: A fentiekben felsorolt
beruházásokhoz szükséges
önerõt saját bevételbõl fedezni nem tudjuk, ezért be-

ruházási hitelt veszünk fel,
9 millió összegben, valamint folyószámla hitel-keretet nyitunk 15 millió forint összegben. A folyószámlahitelhez csak szükség esetén nyúlunk.
G. Z.: Mi a helyzet az idõsek
otthonával
N. B: A Kállósemjénben
megépíteni tervezett idõsek
otthonáról a következõ tájékoztatást tudom adni: 2007
májusában Iván Páll Miklós
kérelmet nyújtott be az önkormányzatunkhoz, melyben idõsek otthona építésére alkalmas területet kért.
Az elõzetes egyeztetések
eredményeképpen az Iván
Páll Miklós által képviselt
Serenita 2007 Kft. a 045/10
hrsz-ú területre jelentette be
az igényét, hogy ott kívánja
felépíteni az idõsek otthonát. Ez a Kúrja-dûlõ, mely
Kastélykert mellett található terület, a Haladás út folytatása külterületen. A Serenita 2007 Kft. négy hektárt
kért, mivel a területnek az
építési besorolása 5 százalékos beépíthetõséget tesz
lehetõvé. A képviselõ-testületünk 2007. 05. 30-án
hozzájárult az adott terület
bérbe adásához, illetve
megállapodást kötöttünk a
Serenita 2007 Kft.-vel,
hogy a hivatkozott ingatlanon csak idõsek otthonát
építhet, melynek befejezési
határidejét 2008. december
31-ére vállalta a Kft. Ezenkívül a megállapodásban
rögzítettük, hogy a terület
közmûvesítése költségeinek a felét a beruházás megvalósítását követõen megtérítjük a Kft.nek. 2007, 06.
08-án az Iván Páll Miklós

Védelemre szorul a kastély
által képviselt Serenita
2007 Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy egy pénzintézet
jelzálogot jegyezhessen be
elsõ ranghelyen az általunk
az idõsek otthonának megépítése céljára bérbe adott
ingatlanra.
2007. 06. 28-án a képviselõ-testület hozzájárult 2
hektár terület leválasztásához, és jelzálogjog bejegyzéséhez, amennyiben biztosítékként a Serenita 2007
Kft. letétbe helyez 1 millió
ft-ot. Ez az összeg nyújtott
volna fedezetet arra az esetre, ha a beruházás meghiúsulása esetén az önkormányzat elveszíti a beruházás céljára bérbe adott területet. Ez ötszázezer forint
hektáronként. A Serenita
2007 Kft. ezen ajánlatunkat
nem fogadta el, és Iván Páll
Miklós magánszemélyként
2007.07.12-én vételi ajánlatott tett a Kúrja-dûlõ területébõl 4 ha megvásárlására
hektáronként 1 millió forintért. Ehhez is hozzájárult a
képviselõ-testület. Mind-

ezek után 2007. 09. 11-én
Iván Páll Miklós lemondott
a vételi szándékáról, és az
általa képviselt Serenita
Kft. pedig kérte az idõsek
otthona megvalósítása tárgyában kötött megállapodás felbontását és az adott
területre kötött bérleti szerzõdés megszüntetését.
Ehhez is hozzájárult a
képviselõ-testület. Ezek
után én nem tudom, hogy a
Serenita 2007 Kft. épít-e
vagy sem idõsek otthonát
Kállósemjénben. Egy biztos: amit tõlünk kért, ahhoz
hozzájárultunk, természetesen úgy, hogy településünk
érdekét is szem elõtt tartottuk. Az én személyes véleményem továbbra is az,
hogy sajnálom, hogy nem
önkormányzati ingatlanon
valósul meg a beruházás, és
sok sikert kívánok a megvalósításához. Jó lenne ha
megépülne Semjénben az
idõsek otthona.
Graholy Mariann Zoé
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e
l
é
iák

A falunapon a gyermekek sikeresen helytálltak,
újra színvonalas produkciót
nyújtottak.
Az igazgatóválasztás megtörtént, az eddig sikeresen
helyt álló Papp János töltheti
be ismét az igazgatói szerepkört, a helyettesi poszton
azonban változás történt.
Molnár Ferencné nyugdíjba
vonulása miatt a kinevezett
igazgatóhelyettes Benkéné
Orosz Katalin lett. Papp János iskolaigazgató beszámolójából kiderült, hogy a nyári
karbantartási munkálatokat
zökkenõmentesen, és határidõre elvégezték az általános
iskolában. Szeptember harmadikán megkezdõdött az
iskolai tanév. A Happy Art

Fesztivál keretében a gyerekek már hatodikán ingyenes
bábelõadáson vehettek részt,
az iskola tornatermében.
Szeptember 15-én az álta-

lános iskola mazsorett, illletve néptánc csoportja részt
vett a Nyírségi õsz rendezvénysorozaton, itt is a megszokott színvonalat nyújtva

(Fotó: Graholy Marianna Zoé)

A tankönyvvásár egyik pillanata

arattak nagy közönségsikert a
fiatalok. Szeretnék az iskolában újra beindítani a gyógytornát. Komoly ígéret van arra is, hogy a Szent István
Gimnázium cserkész csapatának egy raját az általános
iskola diákjai alkotják majd.
Lesz az iskolában moderntáncra is lehetõségük a gyermekeknek, illetve a mûvészeti iskolában is folytathatják tovább a tanulást. Jó hír,
hogy az elsõ három évfolyam
ingyenesen tanulhat a mûvészeti iskola keretein belül.
Az elsõsök is megkezdték
tanulmányaikat, 32 fõ ült be
az elsõ tanítási napon a padok mögé.
Az új év legfontosabb célkitûzése a minél jobb tanulmányi eredmény elérése.

Ösztöndíjra pályázhatnak a hallgatók
Bõvebb tájékoztatás a a
BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról.
Önkormányzatunk az idén
is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
2008. évi fordulójához. A pályázat kiírásra került, mely
megtekinthetõ az önkormányzat hirdetõtábláján.
„A” típusú pályázatra
azok a kállósemjéni állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû, nappali tagozatos felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B”" típusú pályázatra
azok a kállósemjéni állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik a
2008/2009. tanévtõl kezdõdõen, felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni
A pályázat benyújtási határideje:
2007. október 31. (szerda)
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban,
a hivatalban hozzáférhetõ
pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, a szükséges
mellékletekkel ellátva, egy
példányba kell benyújtani.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászo-

rultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik.
Bírálat az 51/2007.
(III.26.) Korm. Rendelet és a
pályázati adatlapban foglalt
szempontok alapján történik.
Szociálisan hátrányos
helyzetûnek tekinthetõ különösen az a hallgató, aki(nek)
– árva, félárva,
– valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást
igénylõ beteg van,
– szülõje (gondviselõje
munkanélküli vagy nyugdíjas,)
– családjában lévõ eltartottak szám három vagy annál
több,
– kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt
abban nem részesült,
– családjában az egy fõre

jutó nettó átlagjövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb öszegét, 27.130 Ft.
Nem haladja meg, de ettõl a
képviselõ-testület eltérhet.
Kötelezõ mellékletek:
– a pályázó és vele egy háztartásban élõk jövedelemigazolása,
– nyilatkozat a családban
együtt élõk és eltartottak számáról,
– orvosi igazolás a kérelmezõ, vagy családtagja krónikus, folyamatos ellátást
igénylõ betegségérõl,
A pályázati ûrlap csak a
fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül és elutasításra kerül.
Kállósemjén,
2007. szeptember 25.
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A forintok az életet jelentik Dávidnak
A B17 nevû injekció
megvásárlását a család
már nagyon nehezen
tudja finanszírozni.

A B17 vitamint ifj. dr. Ernst
T. Krebs biokémikus különítette el, és elnevezte Laetrilnek.
Ez az a vitamin, amit csak
külföldrõl lehet beszerezni,
amit nem támogat a magyar
egészségügy, amit nem engedélyeznek az Európai Unió
területén, mégis be lehet szerezni Belgiumban, Svájcban,
Olaszországban!? Ez az a készítmény, ami reményt nyújt!
(A nemzetközi gyógyszerlobbi nem volt képes arra,
hogy szabadalmaztassa,

vagy kizárólagos jogot formáljon a vitaminra.)
Ezt a készítményt kapja
most Bulyáki Dávid is. Dávidot a debreceni gyermekklinikán kezelik agydaganattal.
A B17 nevû injekció megvásárlását a család már nagyon
nehezen tudja finanszírozni.
Ezért fordultak hozzánk,
ezért kérték, hogy jelenjen
meg ez a cikk az újság hasábjain. Minden segítség nagyon
fontos. Minden csekély öszszegû felajánlás Dávid számára az életet jelenti. A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
számlájára történõ átutalással, vagy csekkes befizetéssel
tudják felajánlásaikat Dávid
számára eljuttatni. (A közlemény rovatba be kell írni,
hogy: „Bulyáki Dávid részé-

re”) A felajánlások teljes öszszegét az alapítvány eljuttatja
Dávid számára.

A bankszámlaszám:
11993001-0232517210000001
Közlemény rovat:
„Bulyáki Dávid részére”

Kiállítás a közösségi házban
Petkes József festõmûvész
kiállítása nyílt meg a kállósemjéni közösségi házban
szeptember 25-én. Petkes József 1928-ban született a romániai Szilágy megyében,
Tasnádon. A kolozsvári Mûvészeti Iskolában érettségizett, majd a Magyar Mûvészeti Intézetben szerezte meg
diplomáját, festészet-pedagógia szakon. 1986-ban települt át Magyarországra, jelenleg Napkoron él. Európa
szinte minden országában
szerepelt már csoportos kiállításon.
Egyéni kiállításait láthatták már Nyíregyházán, Berettyóújfaluban, Miskolcon,
Debrecenben, és számos más
helyen. Külföldi egyéni kiállításait Dortmundban, Altenbergben, Stockholmban csodálhatták az érdeklõdõk.
Rendszeres résztvevõje mind
a magyarországi, mind a külföldi alkotótáboroknak. Tag-

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

A kiállítás megnyitásának egy pillanata
ja a Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesületének, a
stockholmi Egyetemes Képzõmûvészeti Egyesületnek,
és a Magyar Vízfestõk Társaságának.
1998-ban Holló László-díjat kapott, 2000-ben Tõkés
Sándor-díjat, 2002-ben meg-

kapta a Bornemissza Tibordíjat, 2004-ben Szerecsenpatkó rendet, és idén, 2007ben a XII. Nemzetközi Miniatûr Kiállítás különdíjasává választották.
A kiállítást dr. Nagy Lajos
Imre szobrászmûvész nyitotta meg, aki beszédében kitért

a Petkes József által alkalmazott festészeti technikákra. A
mûvész képeinek könnyedségét és színeinek gazdagságát is jellemezte. A megnyitó
beszédét követõen Kocsis
Antal színmûvész Áprily Lajos egyik versét szavalta el,
amelynek a sorai a festõmûvészre illenek. Nagy Béla
polgármester is szólt pár
szót. Beszédében kifejtette,
hogy szeretné hagyománnyá
tenni a kiállításokat a településen, mivel a kultúra mindenki számára hasznos.
Megilletõdve, de egyenes
háttal és emelt fõvel vette át a
szót Petkes József, aki a régmúlt idõkrõl mesélt. Ezután
minden érdeklõdõ végignézhette a valóban lenyûgözõ
festményeket, és bátran feltehették a látogatók a kérdéseiket a mûvésznek, aki készségesen mindenkinek válaszolt.
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Kállai lakodalmast is láthattak a vendégek

Bár az elnevezés új volt,
azonban a hagyományos jó
hangulat jellemezte a 2007.
augusztus 24-én és 25-én
megrendezett „XI. Kállósemjéni Falunap”-ot. A szervezõk elsõ alkalommal tervezték két naposra az eseménysorozatot.
Az elsõ napon délután
négy órától a sportpályán
futballmérkõzéseket rendeztek, a küzdelem a „Katona
István–Oláh István Emléktorna” nevet kapta. A torna
elnevezésével és megtartásával tisztelegtek a résztvevõk a két fiatalon elhunyt
sportolóra, akik sokat tettek
Kállósemjén sportjáért. Kállósemjén, Nagykálló és Újfehértó csapatai, „öregfiúi”
rúgták a bõrt. Ezen kívül Újfehértó és Kállósemjén nõi
csapatai is megmérkõztek. A
körmérkõzések végén a legjobb csapat Kállósemjén lett,
így itthon tartotta a vándorkupát. A nõknél Újfehértó
csapata nagy küzdelemben
legyõzte a helyi nõi csapatot.
Ugyanezen a napon a településünkre látogatott az ózdi
vegyeskar, a helyi születésû
Nagy Károlyné Dobó Katalin vezetésével. A kórus a római katolikus templomban
adta elõ egyórás mûsorát,
amelyre szépszámú közön-

ség érkezett. Színvonalas,
szép elõadást hallgathatott
meg a publikum.
A második napon, 25-én
körhinták, és kirakodóvásár
várta egész nap az érdeklõ-

lés történelmére. Elmondása
szerint egy olyan település
építése a kitûzött cél, ahol
nemtõl és kortól függetlenül
mindenki jól érzi magát, ahol
van munka, ahol gondoskodnak az idõsekrõl, ahol mindenki összefog, és együtt sikereket érnek el. Szó esett
még az ünnepi beszéd keretén belül a beadott pályázatokról, a tervekrõl és az elért
célokról. A rendezvényen
tiszteletét tette Veres János
pénzügyminiszter is, aki beszédében kapcsolódott Nagy
Béla polgármester beszédéhez. Ígéretet tett, hogy támogatni fogja Kállósemjént a
fejlõdés útján. Az ünnepségen Demendi László országgyûlési képviselõ is megjelent, valamint részt vettek
rajta a környezõ települések
polgármesterei is.
Az ünnepi beszédek elhangzását követõen elismeréseket adott át a polgármester. A díszpolgári címet Kocsis Jánosné, a Kállósemjén
nagyközségért arany fokozat
kitüntetést Papp Károly, a
Kállósemjén nagyközségért
ezüst fokozat kitüntetést
Molnár Jánosné vehette át.

A ceremónia után az önfeledt vigasság vette kezdetét.
Egymást követték a kulturális programok. Szerepeltek a
Ficánka óvoda kicsinyei, az
általános iskola nebulói, fellépett a Szakolyi Nyugdíjas
Klub, a Kállai lakodalmas
néptánc együttes, a helyi
„Arany alkony” nyugdíjas
klub. Továbbá láthatóak voltak a színpadon az Y2K divattánccsoportok mûsorai,
Mészáros Árpád Zsolt
(MÁZS) Musical expressz
elõadása, Az Ever Dance
táncszínház bemutatója, „dj
Szatmári és Jucus” koncertje. Az est fénypontja az idén
is a tûzijáték volt, amelyet
éjfélig tartó diszkó követett.
Jó hangulat jellemezte a
„XI. Kállósemjéni Falunapot”, amely remélhetõleg az
elkövetkezendõ idõkben valóban kulturális fesztivállá
növi ki magát.
A rendezvény megtartásához szükséges költségekbõl
egymillió forintot pályázat
útján nyert el az önkormányzat az AVOP Leader pályázati rendszer keretében.
(Fotók: Graholy Mariann Zoé)

Mészáros Árpád Zsolt ismét
lenyûgözte a hallgatókat
dõket. Hivatalosan a vendégek fogadásával kezdõdött a
rendezvénysorozat a Kastélykertben felállított vendégsátorban. Ezután Pásztor
Károly pápai prelátus végezte a római katolikus szentmisét a kápolna elõtt, ahol megáldották az új kenyeret. A
megszentelt új kenyeret
Nagy Béla polgármester
szelte meg.
A szentmise végeztével a
polgármester ünnepi köszöntõt mondott, amelyben
utalt a majd ezer éves telepü-

Papp Károly a település hírnevét öregbíti a fõvárosban
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Aranygyûrû a díszpolgárnak
A képviselõ-testület a
63/2007. VII. 19-én kelt határozatával a Kállósemjén
nagyközség közösségi életében végzett több évtizedes
áldozatos munkájáért Kocsis
Jánosné részére Kállósemjén nagyközség Díszpolgára
kitüntetõ címet és az azzal
járó aranygyûrût és díszoklevelet adományozza.
Kocsis Jánosné Fodor Ilona Kállósemjénben született
1931. szeptember 14-én. 25
év pedagógusi pályafutás
után 1988 óta aktív nyugdíjas életét éli. Mint pedagógus, szívügyének tekintette a
hagyományok ápolását,

múltunk, hagyományaink
megõrzését. Számos hagyományõrzõ és képzõmûvészeti kiállítás létrejötténél
bábáskodott. Közösségi
szellemû, segítõkész mindenben. Egyik kezdeményezõje volt a II. világháborús
emlékmû létrehozásának, jelentõs szerepet vállalt az elesettek felkutatásában. A településünkrõl szóló Kállósemjén c. könyv megjelenéséhez rengeteg anyagot, relikviát gyûjtött. Feladatának
tekinti községünk arculatának javítását. Tevékenyen
vett részt a temetõ, és egyéb
közterületeink parkosításá-

Kocsis Jánosné az ünnepségen
ban, az emlékparkban felállított Szent István szobor
gondozásában. Kezdeményezésére alakult meg az
Arany Alkony Nyugdíjas

Klub, amelynek aktív tagjaival rendszeresen fellépnek
mind településünkön, mind
pedig a környezõ települések rendezvényein.

Emlékplakett és díszoklevél
A képviselõtestület a
66/2007. számú határozatával Kállósemjén településen
végzett évtizedes munkájáért Molnár Jánosné részére a
„Kállósemjén nagyközségért” kitüntetõ cím ezüst fokozatát és az azzal járó emlékplakettet, és díszoklevelet adományozza.

Molnár Jánosné a „Kállósemjén nagyközségért”
kitüntetõ cím ezüst fokozatát vehette át

Kitüntetés a rendõrtisztnek
A képviselõ-testület a
65/2007. számú határozatával Kállósemjén település
közrendvédelmének elõsegítéséért, településünk hírnevének öregbítéséért Papp
Károly részére „Kállósemjén nagyközségért” kitüntetõ
cím arany fokozatát és az
azzal járó emlékplakettet és
díszoklevelet adományozza.

Papp Károly Kállósemjénben született 1953. július 25én. Középiskolai tanulmányait a nagykállói Budai
Nagy Antal Szakközépiskolában folytatta. Ezt követõen
a Katonai Fõiskola rendõrtiszti szakán szerzett felsõfokú végzettséget. 35 évi rendõri pályafutás áll mögötte,
jelenleg az Országos Rendõrfõkapitányság Központi

szerveinek gazdasági igazgatója. Munkásságáért a
2005. évben a Magyar Köztársaság Lovagkereszt Érdemrendje kitüntetésben részesült, amelyet a Magyar
Köztársaság Elnökétõl vehetett át. Nõs, felesége szintén
semjéni, Csernus Erzsébet.
Községünkbe az itt élõ édesanyjához, özv. Papp Károlynéhoz gyakran látogat haza.

Molnár Jánosné Irinyi
Lenke Kállósemjénben született 1946. december 2-án.
Középfokú tanulmányait
Nagykállóban végezte, majd
Nyíregyházán a pénzügyi
technikumban könyvelõi
szakképesítést szerzett. Dolgozott a helyi Kossuth szakszövetkezetben könyvelõként, majd 1973-tól a nagyközségi tanács költségvetési
elõadója lett. A szakma igényeinek megfelelõen képezte magát, felsõfokú szakképesítést is szerzett. Munkáját
lelkiismeretesen, szorgalmasan végezte. 1982-ben a
tanács kiváló dolgozója elismerésben részesült. 38 év
munkaviszony után 2002ben vonult nyugdíjba.
Férjével együtt töltik a
megérdemelt nyugdíjas
éveiket. Két gyermekük és öt
unokájuk teszik teljessé és
színessé az életüket. Közösségi szellemû, segítõkész
embert ismerünk benne, jelenleg is az Arany Alkony
Nyugdíjas Klub aktív tagja.
(Fotók: Graholy Mariann Zoé)
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Csalók járhatnak a községben
Tisztelt lakosság!
Augusztus 30-án létrejött a
közbiztonsági, környezetvédelmi és köztisztasági bizottság, amelynek munkája igen
széleskörû. Községünk arculatát is tükrözni fogja, ha hatékony munkát végez, ehhez
kérjük az önök segítségét.
Községünk területén is felbukkannak idõnként csalók,
árusok, akik különbözõ trükkökkel, az idõs, egyedül élõ
emberek becsapásával próbálják megélhetésüket biztosítani. Amennyiben idegeneket látunk házalni, figyeljük
meg jól a személyeket, és írjuk fel gépkocsijuk rendszámát, ha megtörténik a baj, ezzel is tudjuk segíteni a rendõrség munkáját.

A mozgáskorlátozott lakók, akik nem tudják a karbantartó
munkálatokat elvégezni, jelezzék ezt a polgármesteri hivatalban

Az esõs, csapadékos idõjárás beköszöntött. Ezért kérünk mindenkit, hogy a háza
elõtti csapadékvíz elvezetõ

árkokat és átereszeket tartsák
tisztán, hogy ne okozhasson
a lehulló csapadék olyan
problémát, mint tavasszal.

Azok az idõs, mozgáskorlátozott lakóink, akik nem
tudják a karbantartó munkálatokat elvégezni, jelezzék
ezt a polgármesteri hivatalban, hogy a hivatal munkásai
segítségével azokon a helyeken is megtörténjen a csapadékvíz-elvezetõ karbantartása.
A védekezés érdekében jelezzék, ha parlagfûvel benõtt
ingatlan van a környezetükben.
Hatékonyan csak a lakosság segítségével tudunk mûködni, ezért kérünk mindenkit, hogy segítse a bizottság
munkáját
Borsi András
bizottsági elnök

Mindennapi tudnivalók az adózásról
TISZTELT ADÓZÓK!
Gépjármûadó
Tájékoztatom Önöket,
hogy a gépjármûadóval öszszefüggõ, eladást,- vételt,forgalomból kivonást, a
Nagykálló Okmányirodánál
kell rendezni.
Példák a gépjármûadó kötelezettség keletkezésére:
– Amennyiben a gépkocsi
ebben az évben eladásra kerül, ez év decemberig az adóját még ki kell fizetni. Az adót
év végével szüntetjük meg.
Az errõl készült adás-vételi
szerzõdést az Okmányirodánál be kell mutatni.
– Forgalomból kivonásnál,
ha pl. 2007. 08. hóban történt, akkor a gépjármûadót a
következõ hónap 1. napjától
töröljük.
– Gépkocsi vásárlásnál, ha
új a gépjármû, akkor már a

vásárlást követõ hónaptól
kezdõdik az adókötelezettség. Használt autó vásárlásakor, ha a vásárló nevére helyezik forgalomba, akkor is a
forgalomba helyezést követõ
hónaptól már adókötelezettség keletkezik.
– Használt autó vásárlásakor, a vásárlást követõ év elsõ napjától kezdõdik az adókötelezettség.
Magánszemélyek kommunális adója
Adókötelezettség keletkezése a használatba vett építmény illetve, a tulajdonszerzés idõpontját követõ év elsõ
napja.
Bevallást, az adókötelezettség keletkezésétõl számított 15 napon belül köteles
benyújtani.
(eladás-vétel, öröklés)

Kérem az elhunytak örökösét-, örököseit és vásárlás
esetén, az új tulajdonosokat,
hogy a kommunális adó-bevallást megtenni szíveskedjenek (külön felhívás nélkül) a polgármesteri hivatal
Adóirodájában.
Az adó felülvizsgálatát
szeptember hónapban elkezdjük, és az adózatlan építmények és telkek tulajdonosait (az adó utólagos elõírása
mellett) bírságolni fogjuk.
Iparûzési adó
Felhívom figyelmüket,
hogy adómentes az adóalany
abban az adóévben, amelyet
megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme
(nyeresége) után társasági
adófizetési kötelezettsége
nem keletkezett. Ennek a fel-

tételnek a meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
Továbbá tájékoztatjuk
Önöket, hogy a társasági adóelõlegnek az adóévi várható
fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésre kötelezett
vállalkozónak a helyi iparûzési adóelõleget a várható
éves fizetendõ adó összegére
ez év december 20. napjáig
kell kiegészítenie.

Felhívjuk szíves figyelmüket, az adónyilvántartás szerinti hátralékos, rendezetlen tételeket (a kiküldött értesítõk
figyelembevételével) mielõbb rendezni szíveskedjenek.
Adócsoport
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Százhúsz éves immár a vasútvonal
Sokan voltak kíváncsiak az
augusztus 20-án délelõtt a
kállósemjéni vasútállomáson megrendezett táblaavatásra. Kimenet-Bemenet táblát avattak a dolgozók. Szabó
Menyhért beszédét követõen
Nagy Béla polgármester is
szólt pár szót a múltról. A
rendezõk a gyermekeknek
játékot szerveztek: a sínpárokon évszámokat kellett keresni, és aki a legügyesebb

volt, megnyerhette a fõdíjat,
egy eredeti forgalmista sapkát. A gyermekek lelkes keresgélés után egymással versenyezve sorolták az évszámokat, és a játék végén a legügyesebb megkapta a jól
megérdemelt jutalmát. Az
épület elõtt álló majd száz
éves gesztenyefának a védetté nyilvánításáról is gondolkoznak a szervezõk, a dolgozók és a település vezetõi is.

Semjéni Krónika

A név új, a munkakedv a régi
A gondozási központ új
nevet kapott: Dél-Nyírségi
Szociális és Gyermekjóléti
Központ – Kállósemjéni Intézményegység lett a neve.
Az új név mögött viszont az
arculat megmaradt, ám két
létszámmal bõvült a kollektíva. Szeptember 10-tõl két fõ
szakképzett szociális gondozó került felvételre (Kóth
Györgyné és Lovász Istvánné), ezzel megszûnt a három
havonkénti dolgozóváltás.
Ezzel a döntéssel az idõseknek tovább nõtt a biztonságérzetük, hiszen így mindig
ugyanaz a gondozó megy
ugyanahhoz az idõshöz.
A Biztos Kezdet Program
tovább folytatódik. Remélik
a központ dolgozói, hogy a
tanév megkezdésével ismét
népessé válik a Biztos Kezdet Klub szobája. A faluna-

pon Biztos Kezdet sátort is
állítottak fel, amelyet szép
számmal látogattak a gyermekek. A klubszoba nyitvatartása változatlan: Hétfõkedd 8-12, csürötök 12-16.
Még alig kezdõdött meg a
tanév, de vele együtt megkezdõdtek az igazolatlan hiányzások is. A gyermekek mindenféle ürügyet kitalálnak a
hiányzásra. Ezért a gyermekjóléti szolgálat munkatatársai
megkérik a szülõket, hogy figyeljenek oda a gyermekeikre. Ne segítsék õket tudatosan
a hiányzásokhoz. Az iskola és
a gyermekjóléti szolgálat
összefogott a hiányzások
visszaszorítása érdekében,
így a notorikus hiányzók szülei akár szabálysértési bírságra is számíthatnak a védelembe vétel mellett.

Táblát is avattak a jubileumi ünnepségen

A mazsorettek Nyíregyházán, a Nyírségi Õsz rendezvényén
is bemutatkoztak
(Fotók: Graholy Mariann Zoé)

FELHÍVÁS

Sokan voltak kíváncsiak a vasútállomáson
rendezett ünnepségre

FELHÍVÁS
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy elkészült Kállósemjén
Nagyközség honlapja, 2007. október 02-tõl látogatható.
A honlap címe: www.kallosemjen.hu

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a Coloplast nyírbátori gyárába munkaerõt
keres, ezért Kállósemjénben
is munkaerõ toborzást tart.
A munkaerõ toborzás idõpontja:
2007. október 11.
(csütörtök) 15.00 óra
A toborzás helyszíne:
Közösségi Ház Kállósemjén

A munkavállalás feltétele:
legalább szakmunkás bizonyítvány, vagy érettségi bizonyítvány.

Felhívjuk a feltételnek megfelelõ regisztrált munkanélküliek, és rendszeres szociális segélyben részesülõk figyelmét, hogy elhelyezkedésük érdekében a toborzáson vegyenek részt.
Minden érdeklõdõt várunk.

Semjéni Krónika
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Visszapillantás a Falunapra

Balkány és Kállósemjén kézilabdázói nagy csatát vívtak

Lelkesen kergették a focilabdát a férfiak

A vásári forgatagban szinte mindent lehetett kapni

Dobó Katalin fogadja a gratulációkat
a templomban a nagysikerû koncert után

Szelektív hulladékgyûjtés
A szelektív hulladékgyûjtések idõpontjai: október 11.,
november 15., december 13.
A zsákokat szedési napokon reggel 7 óráig, jól látható
helyre tegyék ki az ingatlanok elé.
A szelektív hulladékgyûjtés
Kállósemjénben továbbra is
térítésmentesen zajlik. A
megtelt zsákokért a szállítási
napokon ingyen biztosít a
Nyír-Flop cserezsákot.
Amennyiben a Nyír-Flop által biztosított zsákok megtelnének, akkor bármilyen más,
átlátszó zsákban is elhelyezhetik a hulladékot, ezek a zsákok is elszállításra kerülnek.
A papírhulladék-gyûjtõ kék
színû zsákba jellemzõen kartondobozok, élelmiszerdobo-

zok, újságpapír, folyóirat,
prospektus, könyv, boríték,
füzet, hullámpapír, papírzacskó, stb. kerül. Fontos,
hogy a papírhulladékok között ne legyen mûanyagborító, fém, indigó, háztartási
hulladék.
A mûanyaghulladék-gyûjtõ
sárga színû zsákban elhelyezhetõk a mûanyagpalackok,
mûanyag fóliák, mûanyagzsákok, bevásárlótáskák, mûanyagpohatak. A zsákokba
nem kerülhet olaj-, zsírmaradvány, üveg, cserép, ételmaradék, állati ürülék, háztartási szemét. Fontos, hogy a
zsákokban összelapítva, és
kimosva kerüljenek a hulladékok.

(Fotók: Graholy Mariann Zoé)

Tájékoztatás az üzletek mûködésérõl
Megváltozott az üzletek
mûködésére vonatkozó
rendelet.
A mûködési engedélyezésre
vonatkozó részletes szabályozást „az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az
egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
szóló 133/2007./VI.13.)
Kormányrendelet tartalmaz-

za. 2007. július 30-tõl e szabályozást kell alkalmazni új
üzlet nyitása, mûködésében
történõ változás, illetve megszûnése esetén.
Az engedélyezéshez több
melléklet, illetve több szakhatóság közremûködése
szükséges, ezért az eljárás
idõtartama meghosszabbodott, célszerû az engedélyezési eljárást idõben elkezdeni.
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Kilábaltunk a mélypontról!
A labdarúgók számára a
2007-2008-as bajnokság õszi
szezonja augusztus 19-én indult és november 25-én ér
véget. A csapat az új bajnoki
idényre a felkészülést július
16-án kezdte el. Gyakorlatilag a volt játékosok zöme
megmaradt, mindössze ketten igazoltak el: Jávor Norbert Nagykállóban, Tóth Attila Napkoron folytatja tovább pályafutását, Molnár
László pedig abbahagyta a
játékot.

Erõsíteni a csapatot
A vezetés a csapat erõsítésében gondolkodott, és a távozó játékosok helyére új
labdarúgók kerültek. Rákóczhi István, Doór István Szilágyi József Jékérõl, Áncsák

Miklós és Balla Zsolt helyi
lakosok Kislétáról igazoltak
vissza a helyi klubhoz. Az
ifjúsági csapatból felkerült
Bodnár Róbert, aki nagyon
tehetséges és ügyes labdarúgó. Meghatározó játékosként
szerepel a mérkõzéseken.
Külföldön vállalt munkát, és
így elhagyta az egyesületet
Szilágyi József. A helyére
igazoltunk egy új játékost,
Kulcsár Tamást.
Nem úgy kezdõdött a bajnoki idény számunkra, ahogyan terveztük. Az elmúlt hat
mérkõzésbõl egyszer nyert,
háromszor döntetlent játszott, míg két alkalommal kikapott csapatunk. A gólarányunk jelen pillanatban négy
rúgott és nyolc kapott gól. A
pontszámunk hat pont,
amellyel a tabellán a 11. helyet foglaljuk el. Balszerencsés sorozaton vagyunk túl.

Esküt tettek
A településünkön élõ Lyach
Margit és fia, Lyach Oszkár
külföldi állampolgárokat a
Magyar Köztársaság Elnöke
a 2007. május 18. napján kelt
honosítási okiratával a magyar állampolgárok kötelékébe honosította.

A törvény elõírásai szerint
a magyar állampolgárság
tényleges megszerzéséhez az
is szükséges, hogy az állampolgársági esküt letegyék.
Erre az ünnepélyes pillanatra
került sor Kállósemjén nagyközség polgármestere elõtt
2007. július 23-án.

A kéki meccsen mutatott lelkes játék, illetve a gyõzelem
lökést adhat ahhoz, hogy kilábaljunk a mélypontról.
A vezetõség nem szeretne
módosítani a kitûzött célon,
amely a 3-8 helyet határozta
meg, a bajnokság végére. A
vezetõséget és az edzõt illetõen személyi változás nem
történt, továbbra is a régiek
látják el a csapat feladatait.

Reális célkitûzés
Az ifjúsági csapatnál a
szakmai munkát továbbra is
Lipcsei János látja el. Miután
az ifibõl felkerült a nagy csapatba véglegesen Lakatos
Csaba és Bodnár Róbert, így
az õ pótlásukra és a további
erõsítésre igazoltunk játékosokat: Léka Jánost, Hornyák

Otthonosan az óvodában
Július 2-tól fõzési szünet
volt az óvodában. Ekkor elkezdõdött az óvoda felújítása, szépítése. Megtörtént
a nyáron az „A” és a „B”
épület belsõ festése, ajtók,
ablakok festése, parketták
lakkozása, az udvari játékok festése. A festésnél
megpróbáltak minél világosabb színeket alkalmazni.
A felújított épületekhez új
függönyöket és sötétítõket
is vásároltak, amelyekbõl
jutott a folyosókra és az öt
csoportszobába is.

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Az eskütétel résztvevõi

Dávidot, Ferenczi Sándort,
Erdei Jánost, Bodnár Szabolcsot és Bagoly Gergõt.
A csapat a hat lejátszott
mérkõzésbõl hármat megnyert, hármat elveszített. Jelenleg a csapat a 6. helyen
szerepel, 17 rúgott és 9 kapott góllal. A játékosállományt ismerve reális célnak
tartjuk az 1-5. hely valamelyikének megszerzését.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani valamenynyi semjéni szurkolónak,
hogy a csapat mellett kitartanak, s az idegenbeli mérkõzéseken is szurkolnak, Köszönjük minden támogatónak, hogy a vezetõség és a
csapat munkáját segítik úgy
erkölcsileg, mint anyagilag, s
köszönjük a játékosok idegenbeli szállítását is.

Parafatáblákat vásároltak, hogy a frissen festett
falfelületeket megóvják. Az
óvodában szükséges kellékeket, dekorációkat a jövõ-

ben parafatáblákra, gyékényekre rakják fel.
Július 16-tól ismét nyitott
kapu várta a gyerekeket.
Augusztus 30-án szülõi
értekezletet tartottak az új
gyermekek szüleinek. Itt a
leendõ óvó nénikkel ismerkedhettek meg a szülõk, és
megbeszélhették az aktuális
dolgokat. Az idén 129 gyermek jár óvodában.
Ezúton szeretné az óvoda
vezetõje és a dolgozók
megköszönni az önkormányzatnak, hogy lehetõvé
tette a vásárlásokat, és azt,
hogy szeptemberben tiszta,
felújított, otthonos óvodában fogadhatjuk a gyermekeket.

Semjéni Krónika
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Figyelik a pályázatokat a kézisek
Mivel az anyagiak igen
szûkösen állnak a kézilabdacsapat rendelkezésére,
ezért várják a további
szponzorokat.
Az õszi szezonra a kézilabdacsapat Gyulaházán, edzõtáborban készült fel. Ezt pályázati úton nyert pénzbõl
tudták finanszírozni. Az edzõtábor után heti három alkalommal, egyszer a kállósemjéni általános iskolában,
kétszer pedig a nagykállói
sportcsarnokban folytatta
felkészülését a csapat tovább. Edzõmérkõzéseket
játszottak Balkány, Kassa,
Mátészalka csapatával. Hannufer Sándor (edzõ) a nyári
felkészülést mindenképpen
eredményesnek mondja, és
véleménye szerint kitartóan,
sokat kell a jövõben is dolgozni. Meglátszik a játékon,
hogy Gaál Linda eligazolt a
csapatból. Az elsõ fordulóban Cegléden izgalmas mérkõzésen gyõzelmet arattak a

lányok, ez mindenképpen
„fegyver” a csapat kezében.
Augusztus 23-án Ózdot fogadta a hazai csapat, ám itt
csak döntetlenre tudták kihozni a végeredményt. Sok

HIRDETÉS

Közlemény

A „B-közép” lelkes magja
hibával játszottak ezen a
mérkõzésen, és ennek köszönhetõen tudta az Ózd csapata elvinni az egyik pontot.
Sok idegenbeli mérkõzés
van ebben a szezonban, ami

Gólya hozta:

Elbúcsúztak:

Borsi Szabolcs
Koczka Dávid
Gulyás Kornél
Stelin Gréta Boglárka
Gergely Gyula
Netri Zsombor
Márczi Szabina Edina
Egri Marcell

Mészáros József
Mészáros Ferenc
Nagy Gerzson
Tóth Ferencné
Stekler István
Silimon Jánosné
Iván Jánosné
Sziráki István
Mogyorósi Gábor
Üveges Miklós
Id.Szuhi Sándor
Ifj.Szuhi Sándor
Rozsnyai Miklósné
Kozma Mihályné
Nagy Pál
Kovács László
Rembeczki József
Szücs István
Polyák György
Tündik János

Kiss Rita Haraszti Zsolt Miklós
Szabó Éva Tisza Géza
Tóth Gabriella Kecskés Csaba
Kiss Mária Harsányi András

hogy a zavartalanul felkészülhessenek a játékosok. Az
önkormányzat továbbra is
rendelkezésükre szolgáltatja
a buszt, amivel el tudnak jutni az idegenbeli mérkõzések-

re. Mivel az anyagiak igen
szûkösen állnak a csapat rendelkezésére, ezért várják a
további szponzorokat. (A terembérlet, a játékvezetõi díj,
a kilométer-elszámolások, az
élelmezés mind-mind kiadásokkal járnak). Folyamatosan figyelik az aktuális pályázatokat és pályáznak,
hogy minél gördülékenyebben mehessen a munka. A
Falunap keretén belül a kállósemjéni csapat meghívta a
balkányi csapatot, és az általános iskola pályáján egy barátságos mérkõzésre került
sor. A célja ennek a mérkõzésnek, hogy bemutassa a
semjéni csapatot, és a kezdõdõ õszi szezon felkészülését
is szolgálta. A balkányi csapat természetesen meghívta a
csapatunkat egy barátságos
visszavágóra.
A tavalyi bál sikerére való
tekintettel az idén decemberre is terveznek egy hasonló
megmozdulást kézilabdázóink és a vezetõség.

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Anyakönyvi hírek
2007. június – szeptember

Házasságot kötött

igen megterhelõ a játékosok
számára. A vezetõség reméli, hogy így is eredményes
játékot produkál a csapat.
A vezetõség most is, mint a
múltban megtesz mindent,

Kállósemjén nagyközség
önkormányzata bérbe adja
a
Kölcsey út 4.
szám alatt
Petõfi közben
(Kastélykertben) lévõ volt
lévõ, volt fodrász üzlet mûhely épületét hasznosíépülete megüresedett, tás céljából.
amelyet a polgármesteri
hivatal továbbra is bérbe Az épület 3 helyiségbõl
kíván adni.
áll, 180 m2 alapterületû.
Bérleti díj: 172Ft+ÁFA /
Hasznosításra történõ je- m2 .
lentkezést a polgármesteri Érdeklõdni a polgármestehivatal mûszaki irodájába ri hivatalban lehet a
kell leadni.
255-423-as
telefonszámon.
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