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SEMJÉNI KRÓNIKA
Kállósemjén Önkormányzatának lapja 

Áldott húsvéti

ünnepeket!

A nemzetközi nõnap alkalmából községünk önkormány-
zata köszöntötte a hölgyeket március 7-én az általános 
iskola ebédlõjében. Nagy Béla polgármester igazolt tá-
volléte miatt Borsi András képviselõ mondott ékes és dí-
szes köszöntõ beszédet. Az általános iskola „apróférfi” 
sorából pedig Horváth János és Orosz Ferenc szavalatát 
hallgathatták meg a nap ünnepeltjei. A sok mosolygós 
hölgy ezután vidám csevegésbe és falatozásba kezdett.
A szolid, ám meghitt ünneplés befejeztével pedig min-
den egyes hölgy egy-egy illatos virággal távozott. 

Hittel és reménnyel teljes, 
áldott húsvéti ünnepeket kívánok 
településünk minden lakosának

a magam és a Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testülete 

nevében.
Nagy Béla

 polgármester

2008. április 11-tõl (péntek-
tõl) 18-ig (péntekig) és 21-
én (hétfõn) tüdõszûrés lesz 
a Közösségi Házban.

00
A szûrés naponta 8  órától -

00 
12 óráig tart, amelyhez a 
következõ okmányok szük-
ségesek: 

– személyi igazolvány 
– TAJ kártya.

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a szûrés 30 év fö-
lött kötelezõ és ingyenes! 
Azok a 30 év alatti lakosok, 
akik szeretnék elvégeztetni 
a vizsgálatot, a háziorvostól 
kért beutalóval és vizitdíj 
megfizetésével. megtehetik. 
Ajánljuk a lakosságnak, él-
jenek ezzel a lehetõséggel, 
mivel minden egyéb eset-
ben (pl. üzemorvosi vizsgá-
lat) többet kell fizetni érte.

Éled a természet – velünk 
együtt. Mihelyst kisüt a 
nap, azonnal kimegyünk 
a kertbe. Szétnézünk há-
zunk táján, mit is kellene 
csinálni?!
Elõször is végezzünk 
tavaszi nagytakarítást. 
Tisztítsuk ki a házunk 
elõtti árkot, szedjük össze 
a szél és mások által oda-
hordott szemetet. 
Sajnos, sokan még nem 
tudják, hogy a kukák mi-
ért is vannak kihelyezve, 
így ahol éppen járnak, el-
dobják a fölöslegessé vált 
csomagolóanyagot, ciga-
rettacsikket és még ki tud-
ja mi mindent. Sokszor 
elég siralmas a látvány a 
községben.
Vajon mit gondol rólunk 
az idelátogató? Miért já-
ratjuk le saját magunkat 
azzal, hogy rendetlen, 
szemetes a portánk, ka-
punk eleje, a járda? 
Sok a teendõ! Kezdjünk 
neki!
Itt szeretnénk felhívni a 
lakosság figyelmét a 
„Kállósemjén ékes portá-
ja” elnevezésû versenyre, 
melyet az újság mellékle-
teként olvashatnak, és 
már tartalmazza a jelent-
kezési lapot is. Reméljük, 
nagy érdeklõdésre szá-
míthatunk. 

A nõnapi ünnepség egy pillanata

(Fotó: Graholy Zoé)

Köszöntöttük a hölgyeketKöszöntöttük a hölgyeket Tüdõszûrés
községünkben

Kállósemjén

ékes

portája
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Ötven év a hívek szolgálatában
mekeként. Édesapám köz- reggelre meghalok. Édes- ahová szekérrel mentem. 
ségünkben teljesített ötven- anyám egész éjjel a kórház Péterhalmon, Újszõlõben, 
két éven át papi szolgálatot. kápolnájában imádkozott míg meg nem épült az új is-

püspöki tanácsos paró- Itt nõttem fel, itt jártam is- értem, könyörgött, amit az kola, lakóházban végeztem 
kus, Kállósemjén község kolába. Iskolatársaim, ját- Isten meghallgatott. Reg- a szentmisét. Tele volt a ház, 
szülöttje és díszpolgára, szótársaim, akik még élnek, gelre csoda történt, jobban alig fértek. Mindig öröm ta-
életének egyik jelentõs nagy szeretettel vagyok lettem, életben maradtam. A nyára menni, a jó hívekkel 
szakaszához érkezett. irántuk. Sokan már eltá- jó Istennek bizonyára tervei találkozni. 
Május 18-án ünnepli voztak, eltemettük õket, de voltak velem, hogy szülõfa- Ötvenéves papi szolgála-
pappá szentelésének öt- mindig megemlékezem ró- lum papja lehessek, és öt- tom alatt 1844 gyermeket 
venedik évfordulóját há- luk. ven éven át szolgáljam szü- kereszteltem, 841 házassá-
laadó aranymiséjén. lõfalum szeretett népét. got áldottam meg, 1156 hí-

1958-ban szenteltek pappá. vünket temettem el. A leg-
* * * A görög katolikus papok- nehezebb, legfájóbb feladat 

Ötven esztendõ az Úr Is- nak szentelés elõtt kell a papnak temetni azokat, 
ten és szülõfalum, Kálló- megházasodniuk. Felesé- akiket ismert, szeretett.
semjén híveinek szolgálatá- gem Kádár Iringó. Házassá- Visszapillantva erre az öt-
ban. A Szentírás szavaival gunkból négy gyermek szü- ven évre, de az egész éle-
én is elmondhatom, „Hálát letett. Nagy fájdalom, gyász temre, hatalmas aranyhegy-
adok Istennek Jézus Krisz- ért bennünket legidõsebb ként magasodik felém a kö-
tus által mindnyájatokért.” lányunk, Iringó hirtelen ha- szönõ alakok tömege. 
2008. május 18-án ünnep- lála miatt. Három gyerme-
lem pappá szentelésem öt- ket hagyott árván. Elveszté- Hála és köszönet az Isten-
venedik évfordulóját, hála- se fájó, nehezen gyógyuló nek, hogy meghívott az Õ 
adó aranymisémet. Megra- sebet hagyott szívünkben. szolgálatára, hogy papja le-
gadom az alkalmat, hogy Tizenkét unokánk van, hettem. 
meghívjak minden újságol- akik mindig örömmel jön- Hála és köszönet az öt-
vasót, községünk minden nek nagyapjuk szülõfalujá- venévi papi szolgálatért, a 
lakóját erre az ünnepi ese- Örömmel gondolok visz- ba. Egyik kis unokám, ami- sok kegyelemért. 
ményre. Adjunk együtt há- sza gyermekkoromra. Itt ta- kor elment, egy kis levelet Hála és köszönet a jó szü-
lát az Úrnak! nultam meg szeretni az Is- hagyott itt: Drága Semjén, lõkért.

Mint Kállósemjén szü- tent, az embereket, szeretett nagyon szeretlek. Pappá Hála és köszönet a jó hí-
löttje, és ahol ötven éven át magyar hazámat. Nagykál- szentelésem után nagy ki- vekért. 
teljesítettem papi szolgála- lóba jártam középiskolába, tüntetés ért, szülõfalumba 
tot, tiszteljenek meg jelen- a háború után gyalog. A kerültem. A pap feladatához A Biblia szavaival el-
létükkel a hálaadó aranymi- nagykállói gimnáziumban tartozik, hogy a betegeket, a mondhatom: „Hálát adok 
sémen. Az ötvenéves papi érettségiztem, és a papi hi- haldoklókat vigasztalja, le- neked Uram, teljes szívem-
évforduló, az aranymise vatást választottam. Édes- gyen a tévelygõk útmutató- bõl elbeszélem minden cso-
mindennél értékesebb, mert apám példája segített ebben ja, segítõje, együtt tudjon dádat.” És azt is, „Mit adjak 
ott csillog rajta a félévszá- az elhatározásomban. örülni az örvendezõkkel, vissza az Úrnak mindazo-
zados hûség értékes aranya. Édesapám mondotta: Két sírni a szomorúakkal, a gyá- kért, amiket nekem adott?”

Az aranymise az arany- fiam van, egyiket a hazá- szolókkal. Jó pásztorként Elsõ szentmisém emlék-
hegy. nak, a másikat az Istennek kell, hogy a rábízott fel- képére ezt a szentírási idé-

Az aranyhegyre felérõ za- adom. Kérése, imája telje- adatokat teljesíteni tudja. zetet írtam: „Légy hû mind-
rándok kell, hogy megáll- sült. Testvérem, mint kato- Ahogy Mécs László költõ halálig és neked adom az 
jon és visszatekintsen életé- na zászlós tizenkilenc éves írja. „Vadonba rózsát oltok élet koronáját.”
nek megtett útjára, erre az korában halt hõsi halált a én, hogy szebb legyen a 
ötven évre. Az emlékezés háborúban. Életét áldozta a Föld.” Ez nem jár mindig Ez a hûség legyen meg to-
mindig hálaadás és köszö- hazáért. nagy látványossággal, de vábbra is, Isten, szülõfalum 
net. Valaki mondotta, hogy Tizenhét éves koromban sok küzdelemmel. hívei, és a magyar hazám 
az emlékezés megfiatalítja súlyos beteg lettem, kór- Négy tanyára jártam hit- iránt, hogy az élet koronáját 
az embert. házba kerültem. Az orvosok tant tanítani kerékpárral és megadja az Úr! 

Kállósemjénben szület- azt mondták a szüleimnek, gyalog. Vasárnap szentmi-
tem, családunk ötödik gyer- hogy nem tudnak segíteni, sét végeztem Újfaluréten, Kriskó Miklós

Kriskó Miklós
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Isten azonban nemcsak azt Jézus meghalt, eltemet-
akarja, hogy továbbmenjünk, ték. Az élet azonban ment to-
hanem azt, hogy másképp vább, Jeruzsálem ünnepelte a 
menjünk. Hogyan? igehirdetésre való figyelés, a lott körüli forgolódás vigasz-pászka ünnepét. Családok ta-

Megbátorítva. „Ne félje- gyülekezet testvéri közössé- talansága helyett az élõk kö-lálkoztak, színes ünnepi for-
tek!” Amikor Isten találkozik ge mind olyan „angyali szó- zötti vigasztalás feladatát ad-gatag volt a templomban, 
az emberrel, akkor ott az em- vá” lehet, amely a gyász ütöt- ja. A temetõbõl visszairányít magasra szállt az áldozatok 
ber mindig megrendül. Báto- te fájdalmat segít hordozni. az emberek közé. Ezek az füstje. Jézus követõinek élete 
rításra szorul. Így volt ez Mó- Megvigasztalva. Ebben asszonyok elõször nem tud-is ment tovább: „Amikor el-
zes elhívásánál (2Móz3, az egyetlen szóban, hogy fel- ták betölteni küldetésüket. múlt a szombat, a magdarai 
Ézsaiásnál 6,5, Jeremiásnál támadott, benne van Isten üd- „Senkinek semmit nem szól-Mária és Mária, a Jakab any-
1,8). A betlehemi pásztorok is vösséges akarata. Neki van tak.” Pedig mennyire várhat-ja, valamint Salome illatos 
rászorultak erre a bátorításra. hatalma a bûn és a halál fe- ták ezt a bátorítást a tanítvá-keneteket vásároltak, hogy 
Isten elõször a félelmet ûzi ki lett. Jézus által elõttünk nyok! Hányan várják ma is, elmenjenek, és megkenjék 
belõlünk, hogy ezáltal helyet megy. A feltámadás nem iste- tõlünk is, a Feltámadott evan-Jézus testét.” Isten gondvise-
készítsen az evangéliumnak. ni „produkció”, hanem isteni géliumát. Hirdessük hát hittel lõ szeretete az, hogy az élet 

Közösségben Istennel és szeretet. Nem hagyja árván és szóval: Krisztus feltá-megy tovább. Ezek az asz-
emberekkel. Az asszonyok övéit. Elõttünk jár, utat mu- madott, elõttünk megy. Ezért szonyok bánatukban is tud-
joggal gondolhatták, hogy tat. A mi egyetlen vigasztalá- mehetünk mi is tovább, meg-ták, hogy mit kell ilyenkor 
egyedül maradtak bánatuk- sunk életünkben és halálunk- bátorodva, közösségben, tenni. Hogyan kell gyászolni, 
kal. Lám, még a férfi tanítvá- ban az, hogy nem a magun- megvigasztalva, küldetésben. végtisztességet tenni. A tra-
nyok sincsenek itt. A halál kéi, hanem a mi Megváltón- Tovább, de másként.díció nagy erõ! Ehhez alkal-
közelében nekünk is fájdal- ké vagyunk.mazkodtak. Nekünk is van-
mas élményünk: magam va- Küldetést bíz az asszo- Kovácsné Somogyi Katalinnak hasonló tapasztalataink. 
gyok. Ha vannak is körülöt- nyokra: „Menjetek, mondjá- református lelkészValaki, akit szeretünk, meg-
tem családtagok, szomszé- tok meg az õ tanítványainak.” hal. De az élet megy tovább, 
dok, barátok, senki nem érti Az imént még síró, aggodal-és mi is, megyünk ügyeket 
meg az én bánatomat. Isten maskodó nõi tanítványokat intézni, papírokat kitölteni, 
azonban követet küld, an- most Isten világméretû misz-bejelenteni, megrendelni, 
gyalt, aki mellém áll és segít szió részeseivé teszi. A feltá-megrendezni. Mert az élet 
megfogalmazni fájdalmas madás örömhíre a gyászolók megy tovább, és az élettel ne-
érzéseimet. A bibliaolvasás, életét is megváltoztatja. A ha-künk is tovább kell mennünk. 

Az istentiszteletek rendje a református A görög katolikus 
templomban ünnepi miserend

március 20., nagycsütörtök este 18.00 óra Nagypéntek: du 15:00 – Ünnepi szertartás
mácius 21., nagypéntek délelõtt 11.00 óra Húsvét vasárnap:
március 22., nagyszombat este 18.00 óra 03:00 – Föltámadási szertartás
március 23., húsvét I. napja, 07:00 – Péterhalom, Pászkaszentelés

úrvacsorás ünnepi istentisztelet délelõtt 11.00 óra 08:30 – Ünnepi szentmise, Pászkaszentelés
március 24., húsvét II. napja, 11:00 – Ünnepi szentmise, Pászkaszentelés

ünnepi Istentisztelet délelõtt 11. óra Du 15:00 – Ünnepi vecsernye 

Húsvét második napja:
A római katolikus ünnepi miserend 08:30 – Ünnepi szentmise

10:30 – Ünnepi szentmise
Nagy Péntek: 18:00

Húsvét harmadik napja: (Gyümölcsoltó Boldogasszony):Nagy Szombat: 20:00
08:30 – Ünnepi szentmiseHúsvét vasárnap: 09:00 és 11:00
10:30 – Ünnepi szentmiseHúsvét hétfõ: 09:00 és 11:00

Tovább, de másként Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek?
Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova õt tették.
De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péter-
nek, hogy elõttetek megy Galileába.

(Mk. 16,6-7)

2008. március

Ünnepi istentiszteletek és misék
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Bár a múlt számunkban nak lakossági díjfizetése. Az Mivel egy 2001-ben kötött gazdasági kényszer miatt ke-
már megkérdeztük, de egyik ok az, „aki szemetel, az megállapodás értelmében, a rült sor. Tudomásom szerint 
most újra elengedhetetlen fizet” elv érvényesülése. Ez nagykállói szeméttelepen el- más önkormányzatnál is ki-
fontosságúnak érzem fel- azt jelenti, hogy adóból köz- helyezett hulladék után ton- helyezték lakossági díjfize-
tenni a kérdést. Miért vált szolgáltatást finanszírozni nánként 3060 Ft elhelyezési tésre a szemétszállítás díját 
szükségessé, hogy a lakos- nem tudunk. Ez a jogszabályi díjat kell Kállósemjénnek úgy, hogy a kommunális adót 
ság fizesse a szemétszállí- indok. A másik oka, ha to- 2008. január elsejétõl fizetni. változatlanul hagyták. Ezzel 
tási díjat? vábbra is fenntartottuk volna Így akár az önkormányzatnál szemben mi figyelembe vet-

* * * a korábbi rendszert, vagyis, marad a díjfizetés, akár a la- tük a lakosság nehéz anyagi 
hogy kommunális adóból az kosság kezébe kerül, mind- helyzetét és 7500 Ft-ról 4000 

Nagy Béla: – Mint az a önkormányzat fizeti ki a két esetben ugyanannyi a la- Ft-ra csökkentettük le ezt az 
korábbi újságban már megje- szolgáltatást, akkor a kom- kosságot terhelõ költség. adónemet. 
lent, két ok miatt vált szüksé- munális adót 12.500 Ft-ra Tehát a lakossági díjfize- GMZ
gessé a hulladék elszállításá- kellett volna felemelnünk. tésre egyrészt jogi, másrészt 

Ülésezett a Kállósemjéni Jogszabály írja elõ az in-
Nagyközségi Önkormányzat tézmények alapító okiratá-
Képviselõ-testülete 2008. nak a módosítását, ha abban 
február 14-én. A rendhagyó valamiféle változás áll fent. 
testületi ülés ezen a napon is Így a polgármesteri hivatal, 
a polgármesteri beszámoló- az általános iskola, a Ficánka 
val kezdõdött. Nagy Béla Óvoda, az iskolai könyvtár, a 
polgármester elmondta az el- védõnõi szolgálat alapító ok-
múlt idõszakban történteket. iratát módosították a képvi-

Ezután a napirendi pont selõk. Leválasztották az álta-
után megtárgyalták a fogor- lános iskoláról a kollégiu-
vosi feladatok ellátását. Dr. mot. A nap „fénypontjaként”, 
Wantusch Zsuzsanna dönté- megalkották a 2008. évi költ-
se értelmében eladja a praxi- ségvetési rendeletet. 
sát, mert abbahagyja a tevé-
kenységét. (A 2008. évi költségvetés ma-

Majd továbbhaladva az gyarázatát a „Túlélési költ-
orvosi rendelõkkel kapcsola- ségvetés” címû riportban ta-
tos kérelmeket vitatták meg a lálják olvasóink.)
képviselõk. 

Új rovatként szerepel a községi újságban a rendezvényterv. 
Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a lakosság már csak utólag ér-
tesült egy-egy programról, azért nem jöttek el, mert nem tud-
tak róla. Ebbõl okulva szeretnénk elõre ismertetni a község-
ben várható – nyilvános – rendezvényeket és azok idõpontját.

Ø Április elsõ hete: szavalóverseny az általános iskolában
Ø Április 2-3. hete: anyák napi készülõdés és ajándékké-

szítés a könyvtárban.
Ø Április: népdaléneklõ verseny az általános iskolában.
Ø Április: Matl Ottó és Matl Péter kiállítása a közösségi 

házban.
Ø Május 18.: Kriskó Miklós görög katolikus parókus arany-

miséje
Ø Május 23.: gyermeknap az általános iskolában
Ø Május 31.: a „Nyíri” Mûvészeti Iskola gálamûsora
Ø Június: ballagás a „Ficánka” óvodában
Ø Június 13.: sportnap–kölyökgólya búcsúztató
Ø Június 14.: ballagás az általános iskolában
Kérjük a lakosságot, amennyiben felkeltette érdeklõdését va-
lamelyik program, tisztelje meg kitüntetõ figyelmével a ren-
dezvényt!

Mint minden évben, most is lesz tavasszal lomtalanítás, 
melynek idõpontja:

2008. május 27. ( kedd)

Reggel 7 óráig kell az összegyûjtött, fölöslegessé vált hol-
mikat (bútorok, matracok, ruhák... stb) kirakni, melynek 
elszállításáról a Nyír-Flop Kft gondoskodik. 
Kérjük a lakosságot, hogy kerüljék a veszélyes hulladék 
kihelyezését, mivel annak elszállítására más idõpont van 
kijelölve.

Testületi hírek

Aki szemetel, az fizet

Rendezvények a községben

LOMTALANÍTÁS

Forgalom

Községünkön nagy az átmenõ forgalom, sokkal óvato-
sabban kell közlekedniük a kerékpárosoknak és a gya-
logosoknak is.
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vételbõl pótolni tudjuk. szírozását. A ténylegesen program kivitelezési mun-Graholy Zoé: Polgármes-
Tisztában vagyok vele, nyugdíjba menõk helyett kálatai, hogy a semjéni ter Úr! Kérem, értékelje a 
hogy nem ez a megoldás. pedig nem tudunk felvenni ivóvíz megtisztuljon az ar-2008. évi költségvetési ter-
Ezt a hatalmas költségve- új dolgozót, hanem a meg- zéntól, a vastól és a man-vet. 
tési hiányt úgy próbáljuk lévõ létszámmal látjuk el a gántól.
finanszírozni, hogy intéz- feladatokat. Tervezzük az óvoda áthe-Nagy Béla: 2008. február 
ményeinkben a kiadásokat lyezését a Kastély-kertben 14-én az önkormányzat 
szorítjuk le. Öt százalék- lévõ új kollégiumba, ahol képviselõ-testülete 540 Graholy Zoé: Hogyan lát-
kal zároltuk mind a szemé- szebb környezetben és millió 822 ezer Ft fõösz- ja, eredményes lesz ez a 
lyi, mind a dologi kiadá- egészségesebb épületben szeggel és 133 millió 45 politika? 
sokat, vagyis kénytelenek helyeznénk el a gyermeke-ezer Ft hiánnyal elfogadta 
vagyunk az intézményi Ezektõl az in- ket.a 2008. évi költségvetési Nagy Béla: 
költségvetési tervet a tava- tézkedésektõl várjuk azt, Nagykállóval közösen va-tervet. A hiányból 105 mil-

hogyha nem is teljes egé- lószínûleg az idén elkezd-lió 208 ezer Ft mûködési 
szében, de részben meg- jük a két települést össze-jellegû, 27 millió 837 ezer 
oldja a költségvetés kiadá- kötõ kerékpárút építését. Ft felhalmozási (beruhá-
si és bevételi oldalainak a Tanyagondnoki kisbuszra zási) jellegû.
közelítését. pályázunk, hogy segítsük A fenti számadatokból 
Természetesen ettõl még a külterületi településré-egyértelmûen látszik, hogy 
rendkívül nagy lesz a hi- szeken élõ idõs embereket. még a tavalyinál is nehe-
ány továbbra is, amit to- Utakat, járdákat kívánunk zebb év elé nézünk.
vább igyekszünk enyhíte- felújítani.A mûködési hiány összege 
ni az önhibájukon kívül Kommunális kistraktort azt fejezi ki, hogy 105 mil-
hátrányos helyzetbe került vásárolunk a közterületek lió Ft-tal kell kipótolnunk a 
önkormányzatok forráski- tisztán tartásának elõsegí-költségvetési bevételein-
egészítõ támogatására be- tésére.ket ahhoz, hogy a kötele-
nyújtott pályázattal. Két fedett buszvárót épí-zõen elõírt feladatainkat 
Minden egyes elköltött fo- tünk.lyi tényleges költségvetés teljesíteni tudjuk.
rintra különös figyelmet alá szorítani 5 %-kal. Ez Az önkormányzatnak két 
kell fordítanunk.nem lesz könnyû, hiszen a alapvetõ bevétele van: az 
Bevételi oldalon pedig a dologi kiadások többségét államtól kapott finanszíro- Graholy Zoé: Mit kér a la-
helyi adók teljeskörû be-az energiahordozók teszik zás és a saját bevételek. kosságtól?
szedésére törekszünk.ki, amelyeknek árai jelen-Az állami finanszírozás 
A lakosság jogos elvárá- Az önkor-tõsen nõttek és még nõni is adott érték, a saját bevéte- Nagy Béla: 
sainak csak úgy tudunk mányzat rendkívül kedve-fognak.lek pedig fõleg a helyi 
eleget tenni, ha erre meg- zõtlen költségvetési muta-A személyi kiadások öt adókból tevõdnek össze. 
van a megfelelõ forrásunk. tókkal vág neki a 2008-as százalékos csökkentését is Ezen bevételeket mintegy 
A nehézségek ellenére sem évnek. Az intézményektõl elõirányoztuk. Az intéz-százmillió forinttal halad-
mondunk le a helyi piac rendkívül fegyelmezett ményi feladatellátáshoz ják meg a kiadások.
megépítésérõl, az utak jár- gazdálkodást kértem an-szükséges dolgozói lét-Ezt szinte lehetetlen saját 
dák felújításáról, a csapa- nak érdekében, hogy végre szám kérdését humánusan bevételeinkbõl kipótolni, 
dékvíz elvezetésnek meg- tudják hajtania a költség-kívánjuk kezelni. A Prémi-mivel a lakosság teherbíró 
oldásáról, és a mezõgazda- vetési tervben leírtakat. um Évek Program segítsé-képessége az alacsony jö-
sági utak karbantartásáról. Ebben a helyzetben kérjük gével az abban résztvevõ vedelmek miatt már nem 

az intézményi dolgozók dolgozók továbbra is kap-bírna el újabb terheket. 
megértését, a lakosság se-nák a jövedelmük 70 %-át Könnyû kiszámolni, hogy Graholy Zoé: Milyen be-
gítségét azért, hogy úrrá úgy, hogy nincs munka-a Kállósemjénben élõ ruházás valósul meg még 
tudjunk lenni ezen a nehéz végzési kötelezettségük. négyezer ember mindegyi- az idén?
gazdasági helyzeten, mert Ez egy állami támogatási kére éves szinten 25 ezer Ft 

Az idén indul- meggyõzõdésem, hogy rendszer, ahol az állam át-plusz terhet kellene kivetni Nagy Béla: 
nak 215 millió Ft-os be- összefogás nélkül nem vállalja a nyugdíj elõtt ál-ahhoz, hogy a 100 millió Ft 
ruházással az ivóvízjavító megy. lók jövedelmének a finan-mûködési hiányt saját be-

Túlélési költségvetés 2008-ra
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vel, valamint az anyagkölt-Tisztelt Adózók! – gyártási évet követõ 8-11. V. Talajterhelési díj:
séggel.naptári évben 200 Ft/KW 2008. évben azoknak a la-

Tájékoztatom Önöket, – gyártási évet követõ 12-15. Az adó mértéke: 1,8 %. kóingatlan tulajdonosoknak 
hogy a 2008. évben I. félévi naptári évben 160 Ft/KW kell talajterhelési díjat fi-

Tárgyévben iparûzési adók (elõzõ évi 50 %-ának, – gyártási évet követõ 16. zetni, akik 2007. év során a 
adóbevallást kell tennie an-illetõleg a már új határozattal naptári évben és az azt köve- szennyvízhálózatra nem kö-
nak az õstermelõnek, akinek 2008. évre megállapított tõ naptári években töttek rá! Aki az év folyamán 
õstermelõi tevékenységbõl a adók 50%-ának) pótlékmen- 120 Ft/KW. kötött rá a szennyvízhálózat-
2007. évben 600.000 Ft-ot tes befizetési határideje: ra, azoknak idõarányosan 
meghaladó árbevétele volt.2008. március 17. 2. az autóbusz, nyerges- kell a talajterhelési díjat be-

A fenti határidõ elmulasz- vontató, lakókocsi és lakó- Az adóbevallás beérke- vallani és megfizetni!
tása esetén a késedelmi pót- pótkocsi esetében a hatósági zési határideje:
lék napi mértéke a minden- nyilvántartásban feltüntetett 2008. május 31. A helyi adókkal kapcso-
kori jegybanki alapkamat saját tömege (önsúlya). latos, a tájékoztatóban nem 
kétszeresének 365-öd része. érintett kérdésekben is 

A fizetendõ késedelmi készséggel állunk rendelke-
pótlék összege a mulasztott zésükre.
adó napi mértékkel és a mu- Megértésüket és közre-
lasztás napjaival arányos ré- mûködésüket köszöni: 
sze.

Kállósemjén Nagyközség 
I. Magánszemélyek kom- Önkormányzat Adóhatósága
munális adója:

Az adó mértéke minden Kállósemjén, 2008. február
lakás, lakóépület, beépítetlen 
belterületi földrészlet, vala-
mint nem magánszemély tu-
lajdonában álló lakás bérleti 
joga után 4.000 Ft/év.

Felhívom szíves figyel-
müket, hogy az adókötele-
zettség keletkezésérõl 15 
napon belül illetve az adó-

Ideiglenes jelleggel vég-kötelezettség megszûnésé- 3. tehergépjármû eseté-
zett iparûzési tevékenység rõl 30 napon belül kell be- ben a hatósági nyilvántartás-
esetén az adó mértéke piaci vallást adni az Önkormány- ban feltüntetett saját tömege 
vásári tevékenység esetében: zat Adóhatóságánál lévõ (önsúly) növelve a terhelhe-
1.000 Ft/nap, egyéb tevé-nyomtatványon. tõség (raksúly) 50%-ával.
kenység esetében 5.000 Adóügyekben az eljárási Az adó mértéke a 2-3. 
Ft/nap.illetéket nem bélyegben, ha- pont szerinti adóalap esetén 

Az új vállalkozás meg-nem a jelzett számlára kell az adóalap minden megkez-
kezdésérõl, abban bekövet-megfizetni átutalással vagy dett 100 kg-ja után 1.200 Ft.
kezett változásokról 15 na-csekken. Az adó mértéke ideigle-
pon belül illetve megszûné-nes forgalmi rendszámtáblá-
sérõl 30 napon belül kell be-II. Gépjármûadó: val rendelkezõ (E rendszá-

esetén jelentést tenni az Önkor-Az adó alapja és mértéke: mos) szgk. :8.000 Ft, 
esetén mányzat Adóhatóságánál lé-1. a személyszállító gép- tgk. : 40.000 Ft, P jelû 

võ nyomtatványon.jármû esetében – ide nem ért- ideiglenes rendszámtábla ki-
ve az autóbuszt – hatósági adása esetén 20.000 Ft.
nyilvántartásban feltüntetett IV. Termõföld bérbeadá-
teljesítménye, kilowattban sából származó jövedelem:III. Iparûzési adó alapja:

Adóztatása 1998. január kifejezve. Az adó alapja: az értéke-
1. napjától a föld fekvése sze-– gyártási évben és az azt kö- sített termék, illetve végzett 
rint illetékes Önkormányzati vetõ 3 naptári évben szolgáltatás nettó árbevétele, 
Adóhatóság feladata, a hatá-300 Ft/KW csökkentve az eladott áruk 
lyos személyi jövedelemadó – gyártási évet követõ 4-7. beszerzési értékével és az al-
törvény értelmében.naptári évben 260 Ft/KW vállalkozói teljesítés értéké-

Adóhatósági tájékoztató

„Tavaszi zsongás” címmel 
nagyszabású takarítási ak-
ciót szervez a nagyközségi 
önkormányzat Közrendvé-
delmi, Környezetvédelmi 
és Köztisztasági bizottsá-
ga. A munkára várják azon 
szervezetek, egyesületek és 
magánszemélyek jelentke-
zését, akik ebben részt kí-
vánnak venni. Várjuk azok-
nak a személyeknek a je-
lentkezését, akik szállító-
jármûvel tudnak hozzájá-
rulni az akcióhoz. Jelent-
kezni a bizottság elnöké-
nél: Borsi Andrásnál, vala-
mint a hivatalban Bíró Je-
nõnél lehet.

A munkálatokhoz a hivatal 
zsákot és mellényt biztosít, 
valamint a szemét elszállí-
tásáról is gondoskodik.

Szerdánként és szombatonként benépesül a piac,
amely remélhetõleg még az idén új helyre költözhet

„Tavaszi zsongás”

A takarítás idõpontja:
2008. március 28.

(péntek)
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Juhász Zoltán, Nagykálló mestere, akkor Kállósemjéné 
polgármestere felajánlot- szeretnék lenni. 
ta a segítségét a kállósem-
jéni önkormányzatnak, s Graholy Zoé: Mint Nagykál-
a kállósemjéni önkor- ló polgármestere, vagy mint 
mányzat által megvásá- magánember segített? 
rolt követ Péterhalom leg- Juhász Zoltán: Mint magán-
kátyúsabb utcáira szállít- ember ajánlottam fel. Az el-
tatta és bedolgoztatta azt. végzett szolgáltatás pedig 

* * * teljes mértékben számla 
alapján történt. 

Graholy Zoé: Miért éppen 
Kállósemjénnek ajánlotta fel Graholy Zoé: Milyennek lát-
a segítségét? ja a településünket? 
Juhász Zoltán: Közel állnak Juhász Zoltán: Tudom és lá-
hozzám a kállósemjéni em- tom is, hogy sok feladat el-
berek és a Péterhalmon élõk végzésére van szükség. En-
is. Munkámból adódóan és nek érdekében mindent meg-
mint magánember is, sok ba- teszünk. Jelenleg a kitûzött 
rátom van errõl a település- célunk Nagy Béla polgár-
rõl. Ha vicces akarnék lenni, mesterrel a Nagykálló-Kál-
azt mondanám, hogy ha nem lósemjén közötti kerékpárút 
lennék Nagykálló polgár- megvalósítása. 

Nagykálló polgármestere segített

Juhász Zoltán és Nagy Béla polgármesterek
Péterhalmon

A Biztos Kezdet Program õket a lehetõségekrõl, ám 
lehetõséget kínál azoknak a mindez hiába! Akadtak olyan 
0-6 év közötti gyermeket ne- napok, hogy egyedül a foglal-
velõ családoknak a gyermek kozást vezetõ segítõ volt a 
megfelelõ testi, szellemi, szo- klubban és várta az érdeklõ-
ciális fejlõdéséhez, akik nem dõket. Nem jött senki!!
vesznek igénybe óvodai ellá- Ezek után félve, de meg-
tást. A programot szakembe- kérdezzük: Anyuka! Apuka! 
rek (védõnõ, óvónõk, család- Nyugodt lelkiismerettel ki 
segítõ) irányítják. A klub az- tudják mondani, hogy Önök 
zal a nem titkolt szándékkal mindent megtettek a gyerme-
jött létre, hogy a gyermek kükért?
zökkenõmentesen be tudjon A nagyfokú érdektelen-
illeszkedni mindenféle kö- ség a szakembereket még-
zösségbe, legyen az óvoda sem kedvetlenítette el! Pá-
vagy iskola. A foglalkozáso- lyázatot nyújtottak be, és 
kon való részvétel szülõ és nyertek! Május 31-ig további 
gyermek számára egyaránt plusz lehetõséget kínálnak a 
ingyenes. S mégsem jönnek gyerekeknek egy logopédus, 
az érdeklõdõk, az érintettek. egy pszichológus és egy fej-
Miért? Nincs rá idejük? Nem  lesztõpedagógus személyé-
tudnak róla? Vagy nem is ér- ben.
dekli õket? Reméljük, ezek után vala-

Sajnos, azt kell mondani, melyest fellendül a klub láto-
hogy az utolsó kérdésünkre gatottsága, több idõt szakíta-
kapunk választ. A védõnõ és a nak majd a felnõttek a gyer-
családsegítõ karöltve kereste mekük nevelését megköny-
fel a családokat, tájékoztatta nyítõ foglalkozásokra.

(Fotó: Graholy Zoé)

Érdektelenség a klub iránt
A Biztos Kezdet Klub minden héten várja

az érdeklõdõket:

00 00 Elõzetes egyeztetés alapján Hétfõn: 8 -12 óráig
havonta egy alkalommal 

00 00 pszichológus; logopédus; Kedden: 8 -12 óráig 
fejlesztõpedagógus is segíti a 

30 00 szülõk munkáját a gyermek-Csütörtökön: 13 -16 óráig   
nevelésben.

Ø 3-án : Játszóház (Kóth Jánosné)

Ø  4-én:  Baba-Mama klub (Palcsákné Gyene Ágnes)

Ø  6-án: Játszóház (Vargáné Starmüller Krisztina)

Ø 10-én: Húsvéti készülõdés (Blazsán Péterné)

Ø 11-én: Húsvéti készülõdés (Ferenczi Zoltánné)

Ø 13-án: Logopédus  (Elõzetes egyeztetéssel)

Ø 17-én: Óvodai beilleszkedésrõl (Szolnoki Mariann)

Ø 18-án: Pszichológus (Elõzetes egyeztetéssel)

Ø 20-án: Fejlesztõ pedagógus  (Elõzetes egyeztetéssel)

Ø 25-én: Játszóház (Molnár Lászlóné)

Ø 27-én: Fejlesztõ pedagógus (Elõzetes egyeztetéssel)

A Klub márciusi programja
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D ákéli
et

finomabbnál finomabb Február 29-én megtar-
szendvicseket, hot-dogo- tották a szülõi értekezle-
kat és pizzákat árultak a tet. Szó esett a Football 
gyermekeknek, illetve suli létrehozásáról, amely 
üdítõvel és édességgel is mind a nyolc évfolyamot 
várták a táncban meg- érintené, és ez által kiugró 
szomjazó-megéhezõ diá- lehetõségek nyílnának a 
kokat. Ezúton köszönjük tehetséges lábú fiúk ré-
meg nekik is, hogy fárad- szére. A suli a Nyíregy-
ságot és idõt nem sajnálva háza Kölyök FC szakmai 
az idén is a segítettek. irányításával zajlana. Vár-

ják a lelkes és focit szeretõ 
Külön öröm, hogy az fiúk jelentkezését. 

ideiglenes felvételi ered-
mények alapján tanulóink A tavaszi szünet már-
nagyon jó eredményeket latban, hajnali három órá- cius 17-tõl 25-ig tart. Re-Elképesztõ, hogy mi-
értek el. Az ideiglenes fel-ig tartott a rendezvény. mélhetõleg kipihenten lyen gyorsan telnek a na-
vételi listán igen elõkelõ kezdik el újra tanulóink pok. Még csak most csen-

Az általános iskola helyet szereztek, ez a pe- 26-án az iskolát. Szünet gettek be az iskolába, ám 
igazgatója, Papp János dagógiai munkát is minõ- után ismét beindul a kõke-azon nyomban véget is ért 
ezúton köszöni meg a síti. Megnyugtató, hogy mény munka, az évvégi az elsõ félév. Január 18-án 
kállósemjéni lakosság- tanulóink bárhol, bármi- felmérésekre illetve az or-lezárták, 25-én pedig már 
nak, hogy támogatásaik- lyen körülmények között szágos kompetencia fel-ki is osztották a bizonyít-
kal elõsegítették a bál si- megállják a helyüket. mérésre készülnek fel a ványokat. A tantestület 
kerét. gyermekek.február elsõ napján eleget 

Továbbá tájékoztatja Az iskola minden tett a törvényi kötelessé-
a lakosokat, hogy a bál egyes tanulója megtekin-gének és a tanárok meg-
bevétele 760 ezer Ft volt, tette a gobelin kiállítást. tartották a félévzáró érte-
így a cél megvalósult és a kezletüket. A megbeszélés 
tavalyi beszerzésekkel jó hangulatban telt el, és 
együtt immár modern minden tekintetben sike-
gépekkel folytathatják resnek bizonyult. 
tovább a számítástechni-
ka oktatást. A már jól megszokott 

menetben zajlanak a ta-
Az iskolában is meg-nulmányi versenyek, és a 

rendezték az elmaradha-sportban is igen jól halad-
tatlan farsangi mulatságot nak az iskolások. 
a jelmezes felvonulással 
együtt. A gyermekek tom-Az idén is megrendez-
bolasorsoláson is izgulhat-ték a hagyományos jóté-
tak. Minden diák kedven-konysági bált (2008. feb-
ce a diszkó, amely az idén ruár 9.), ahol a gyermekek 
is igen jó hangulatú volt.elõadták színvonalas mû-

A SZMK is kivette a ré-sorukat, és a szülõk is a 
szét a szervezésbõl és a meglepetés-produkció-
rendezésbõl. A büfében jukat. Fergeteges hangu-

Gyorsan elrepült a félév

A farsangi mulatságon sok ötletes jelmezt lehetett látni

A jótékonysági bálon mûsort adtak a gyermekek
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meseszép képek, és sokan Immár hagyománnyá 
még csak sejteni sem sej-érlelõdött a kiállítás-szer-
tették. Pedig majd mind-vezés településünkön. Eb-
egyikükkel nap, mint nap ben az évben az elsõ kiál-
találkozunk Kállósemjén lítást községünk lakóinak 
utcáin. gobelinjeibõl rendezték 

meg a könyvtárban dolgo-
A kiállítást települé-zók. Nem kis munka volt 

sünk polgármestere nyi-felkutatni és kölcsönkérni 
totta meg, majd Kocsis Já-a gyönyörû munkákat, 
nosné is szólt néhány szólt amelyeket majd egy hétig 
a megnyitón résztvevõk-nézhettek meg az érdeklõ-
höz. dõk a közösségi házban.

Én a megnyitót követõ A csaknem száz szebb-
napon ismét visszamen-nél szebb kép látványa 
tem, valahogy vonzott a olyan élményben részesí-
képekbõl áradó tisztaság. tette az ellátogatókat, amit 
Újra megcsodáltam egytõl úgy hiszem, hogy egy 
egyig mindet és elhatároz-életre a szívünkben fo-
tam, én is gobelinezni fo-gunk hordozni. 
gok. Igaz, azóta még csak 
a vágy nõ bennem, mert tût A színek gazdagságá-
fogni még nem mertem, de ban, az alkotók lelke volt 
meg fogom próbálni. Pró-felfedezhetõ, hiszen ott 
ba szerencse! Hátha ne-lengedezett a gobelinbe 
kem is adott a Jó Isten varrt cérnák szálai között 
olyan tehetséget, mint a ki-a szeretet és a szépség. Ér-
állításon részt vevõ képek dekes, hogy itt élnek kö-
alkotóinak. zöttünk ezek az emberek, 

akiknek keze nyomát vi-
selik egy életen át ezek a 

Kállósemjén Nagyköz- hogy a rendezési tervvel 
ség Önkormányzat Kép- kapcsolatos észrevétele-
viselõtestülete elhatá- iket, javaslataikat 2008. 
rozta a 18/2004.(XI.24.) március 31-ig jelezzék a 
számú rendelettel jóvá- polgármesteri hivatal 
hagyott, Kállósemjén 1.számú irodájában.
Nagyközség közigazga- A jelenleg hatályos ren-
tási területére vonatkozó dezési terv megtekinthe-
szabályzási tervének és tõ a polgármesteri hiva-
helyi építési szabályza- talban. 
tának felülvizsgálatát és 
módosítását. Pisákné Páll Ilona
Felhívom figyelmüket, jegyzõ

Kiállítás gobelinekbõl

Szuhi Aranka, Orha László,
Hegyes Magdolna, Bojti Sándorné Julika, 
Gyulai Istvánné Éva, Botáné Kozma Zsuzsa, 
Kereskényi Gyuláné Icu, Pappné Dzsunyák Beatrix, 
Pángerné Székely Ildikó, Tóth Lászlóné, 
Herczku Fruzsina, Csákos Vera tulajdona, 
Herczku Sándorné Katyu, Pisák Györgyné Éva, 
Herczku Dóra, Kereskényi Gyuláné Icu, 
Orosz Ferencné Magda, néhai Kuna Gáspárné, 
Papp Györgyné Emike, néhai Kuna Károlyné, 
Csurpek Miklósné Tünde, Katona Jánosné.
Orha Lászlóné Tóth Vera, 

Sokan voltak kíváncsiak a szép kézmûves munkákra

A kiállítást Nagy Béla polgármester nyitotta meg

(Fotók: Graholy Zoé)

Az alkotók: 

Módosul a rendezési terv



Felhívjuk a rendszeres feltéve, hogy saját maga és sát, (jelenleg: 855.000 Ft) ramban vagy közcélú fog-
szociális segélyben része- családjának megélhetése bb) együttes forgalmi ér- lalkoztatásban való részvé-
sülõk figyelmét, hogy a se- más módon nem biztosított. téke az öregségi nyugdíj tellel. 
gélyre való jogosultság A nem foglalkoztatott sze- mindenkori legkisebb ösz- A foglalkoztatást meg-
éves felülvizsgálatának mély esetében a segély szegének a nyolcvanszoro- elõzõ egészségügyi orvosi 
várható idõpontja 2008-ban megállapításának egyik sát (jelenleg:2.280.000 Ft) alkalmassági vizsgálat 
május hónap. feltétele, hogy vállalja a be- (melyen kötelezõ rész ven-

A felülvizsgálat megin- illeszkedést segítõ prog- meghaladja, azzal, hogy a ni) feltétele a tüdõszûrõ 
dítására hivatalból kerül ramban való részvételt, me- szociális rászorultságtól papír megléte, ezért ké-
sor, minden segélyben ré- lyet a Dél-Nyírségi Szociá- függõ pénzbeli és termé- rünk minden segélyben ré-
szesülõ megkapja a kitöl- lis és Gyermekjóléti Köz- szetbeni ellátások jogosult- szesülõt, hogy a minden év-
tendõ formanyomtatványt. pont Kállósemjéni Intéz- sági feltételeinek vizsgála- ben lebonyolításra kerülõ 
A nyomtatványt kitöltve, a ményegységénél (Kálló- tánál nem minõsül vagyon- tüdõszûrõn vegyen részt.
kötelezõ mellékletekkel semjén Kossuth u. 106.) nak az az ingatlan, amely-
együtt a megadott határidõ- kell teljesíteni. ben az érintett személy élet-
ig kell majd visszahozni a A család megélhetése vitelszerûen lakik, az a va-
polgármesteri hivatal 4. sz. akkor nem biztosított, ha a gyoni értékû jog, amely az 
irodájába. családnak az egy fogyasz- általa lakott ingatlanon áll 

Az 1993. évi III. törvény tási egységre jutó havi jöve- fenn, továbbá a mozgáskor-
– a szociális igazgatásról és delme nem haladja meg az látozottságra tekintettel 
szociális ellátásokról – öregségi nyugdíj minden- fenntartott gépjármû.
37/A. §. (1) bekezdése ér- kori legkisebb összegének A segélyre való jogo-
telmében: A rendszeres 90%-át, mely jelenleg sultság felülvizsgálatakor 
szociális segély a hátrányos 25.650 Ft, és vagyona nincs. az elõbb említett vagyon 
munkaerõ-piaci helyzetû Az 1993. évi III. törvény vizsgálat már alkalmazásra 
aktív korú személyek és 4. §. (1) bek. b) pontja sze- kerül.
családjuk részére nyújtott rint vagyon: az a hasznosít-
támogatás. A települési ön- ható ingatlan, jármû, to- Felhívjuk a segélyben 
kormányzat jegyzõje rend- vábbá vagyoni értékû jog, részesülõk és a segélyt ké-
szeres szociális segélyt álla- amelynek relmezõk figyelmét, hogy a 
pít meg annak az aktív korú segély megállapításának és 
személynek, aki: ba) külön-külön számí- folyósításának feltétele mi-
a) egészségkárosodott, tott forgalmi értéke, illetõleg nimum 30 napos közfoglal-
b) nem foglalkoztatott, összege az öregségi nyugdíj koztatásban való részvé-
c) vagy támogatott álláske- mindenkori legkisebb ösz- tel. A közfoglalkoztatás tel-

resõ, szegének a harmincszoro- jesíthetõ: közhasznú prog-
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Értesítjük Kállósemjén Papp Mihálynál, illetve a kft. megküldi a befizetés- 12.000 Ft, érvényességi 
Nagyközség lakosságát, Papp Emesénél Kállósem- hez szükséges csekket és ideje 2033-ban jár le. 
amennyiben az 1982. év- jén Ady E.u. 11. szám alatt. okmányokat. Amennyiben késõbb a 
ben és azt megelõzõ évek- Az elérhetõség: Tájékoztatásul közöljük, sírba például 10 év múlva 
ben betemetett sírhely fe- 06-42/255-974-es vagy a hogy az újraváltás 25 évig betemetés történik, akkor 
lett a rendelkezési jogot to- 06-30/501-4550-es érvényes. csak az eltelt 10 évre jutó 
vábbra is fenn kívánja tar- telefonon A 25 évnél korábban be- arányos összeget kell befi-
tani úgy a sírhelyet meg kell A távol lakók írásban is temetett sírhelyekért is egy- zetni újra, hogy a 10 év múl-
váltani. megkereshetik az szeri megváltási díjat kell va betemetésre kerülõ el-

A sírhely újraváltható ORFEUSZ Kft-t a fizetni 2008. évben. Például hunytnak is meg legyen a 
személyesen a temetõt üze- ha a betemetés 1958-ban 25 év porladási idõ. Ekkor a 
meltetõ ORFEUSZ Kft. szám levélcímen. történt, a sírhely két sze- sírhely megváltás 2043-ig 
képviselõinél Az írásos megkeresésre mélyes, a megváltás díja lesz érvényes. 

Felhívjuk a segélyben ré-
szesülõk figyelmét, hogy 
2008. január 1. napjától – 
amennyiben a segélyben 
részesülõt alkalmi mun-
kavállalói könyvvel fog-
lalkoztatják –, kötelezõ 
azt legkésõbb a hónap 
utolsó napján a polgár-
mesteri hivatal 4.sz. iro-
dájában bemutatni. 
Amennyiben az alkalmi 
munkavállalói könyvvel 
történõ foglalkoztatásnak 
a havi ellenértéke a teljes 
munkaidõben foglalkoz-
tatott munkavállaló köte-
lezõ legkisebb munkabé-
rének (minimálbér, mely 
jelenleg: 69.000Ft) 50%-
át meghaladja, akkor az 
jövedelemnek számít.

Az újraváltás 25 évig érvényes

Nyíregyháza Hunyadi u. 70.
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A helyi kisebbségi ön- Be szeretnék indítani a 
kormányzat a kállósemjéni Tanodát az iskola igazgató-
önkormányzattal közösen jának és a polgármesternek 
egy környezetvédelmi prog- a támogatásával. Ehhez a 
ram keretén belül szemét- szükséges pályázatot bead-
gyûjtési akciót szervezett, ták. Itt azokról a gyerme-
amelyben részt vett a ki- kekrõl van szó, akik az isko-
sebbség. Lelkesen szervezi lai elõadás folyamán nem 
a kisebbségi önkormányzat tudják elsajátítani a tan-
a koordinációs programot anyagot, ugyanis a Tanoda 
is, amelyben felnõtt felzár- ekkor átvállalja a lemaradt 
kóztató képzést szeretné- diákok felzárkóztatását. A 
nek indítani. Ezt Nagykálló- kisebbségi önkormányzat 
val közösen végzik. Azok- vezetõi lelkesen meséltek a 
nak az embereknek szervez- távlati tervekrõl: ebben a 

kalmával a vezetõség tagjai ték ezt, akiknek nincsen formában faipari oktatást Ha a kállósemjéni ön-
ígéretet kaptak, hogy a ker-meg a nyolc osztálya, így a tudnának vállalni. A Tano- kormányzat 6-7 hektár föl-
teket felszántják és gondoz-képzés keretén belül elvé- dában természetesen csak és det a rendelkezésükre bo-
zák. A vezetõség elmondása gezhetik a 7-8. osztályt. A kizárólag semjéni tanárok csátana mûvelés céljából, 
alapján észre lehet venni a megfelelõ hatékonyság ér- tanítanák a fiatalokat. Ebbe akkor ez 6-8 családnak 
roma környezetek megvál-dekében egyeztetnek a me- a tanítási keretbe belefér a megélhetést adhatna. Júni-
tozását, szépülését, igénye-gyei képzõ központtal. gyermekek komplex prog- usban az általános iskolai 
sebbé válását.Nemcsak a romáknak, ramja, ezért az eddigi terv ballagást követõen egy 

Remélhetõleg tovább hanem a Kállósemjénben szerint különféle szabadidõs Fesztivál megrendezésében 
folytatódik ez a lelkes szé-élõknek szerveznek majd foglalkozások is lesznek gondolkodnak, amely nem-
pítés, mert a vezetõk már ki kõmûves, illetve élelmiszer ezen keretek között. csak a romáknak, hanem 
is gondolták a „jutalmat”… és vegyi áru tanfolyamot. A vezetõk megpróbál- minden kállósemjéninek 
„Tiszta udvar, rendes ház” Az eddigi adatok szerint nak minél több használható programot jelent majd. 
akciót szerveznek…ezekre a képzésekre tizenöt programmal elõállni a sike- A roma családokkal 

fõ jelentkezett. resebb jövõért. folytatott beszélgetések al-

Nagy örömmel tapasztaljuk, juk elé. Helyette színes cse-
hogy a lakosságnak egyre rezsákot kapnak a tulajdo-
jobban szívügye a szelektív nosok. A szelektív hulla-
hulladékgyûjtés. 2008-ban dékgyûjtés ez évi idõpont-
továbbra is térítésmentesen jai:
kerül elszállításra a:
– Sárga zsákba a mûanyag, • Április 11.
nylon (fóliák, bevásárló tás- • Május 16.
kák, Pet palackok… stb.) • Június 13.
– Kék zsákban pedig a pa- • Július 11.
pír (újság, katalógus, hul- • Augusztus 8.
lámpapír….stb.) hulladék. • Szeptember 12.
Akik nem rendelkeznek szí- • Október 10.
nes zsákkal, azok átlátszó • November 7.
(maximum 120 literes) • December 12.
zsákban is kihelyezhetik az A hulladék elszállítását 
összegyûjtött hulladékot továbbra is a Nyír-Flop Kft 
reggel 7 óráig az ingatlan- végzi.

A háztartásokban elhaszná- leadhatja a hivatal hátsó ud-
lódott elektrotechnikai esz- varán Bíró Jenõnél.
köz (TV; rádió; monitor; 
számítógép; … stb.) veszé- Leadható még: 
lyes hulladéknak minõsül. 

Ø AutógumiLomtalanításkor ezek nem 
Ø Háztartási elektromos helyezhetõk el a többi hol-

eszközök (mosógép; mi között. A polgármesteri 
centrifuga; kenyérpirító; hivatal közremûködik ezen 
stb)típusú hulladék elszállítta-

Ø Akkumulátor; tásánál, így akinek akad 
ilyen fölösleges, tönkre- Ø Festékek csomagolása 
ment, használhatatlan elek- (dobozok); 
tromos eszköze, az Ø Olajos flakonok.

Ø Egyéb pl: mosdókagyló; 
2008. március 31-én WC csésze.

(hétfõn)
00 00 

8 órától - 16 óráig

Tervek és tettek

A kisebbségi önkormányzat
környezetvédelmi akciót is szervezett

Szelektív hulladékgyûjtés Veszélyes hulladékok



készítettek, amit a szülõk A Ficánka Óvodában az 
megvásárolhattak. A befolyt idei év elsõ hónapjai csönde-
összeget jótékony célra for-sen teltek el. Az ünnepek el-
dították, beteg gyermekeket múltával „vegetáltak” a gye-
támogattak vele. rekek. Az év elsõ eseménye a 

A farsangi láz az oviba is szülõket és az óvónõket érin-
„besétált”. Bár az influenza-tette. Mind az öt csoportban 
járvány sok gyermeket otthon megtartották az év elsõ szülõi 
marasztalt, de az óvónõk értekezletét. Az óvó nénik be-
hosszas mérlegelés után úgy számoltak a gyerekek fejlõ-
döntöttek, megtartják a far-désérõl, tevékenységeikrõl, 
sangi mulatságot. Az indokuk és elmondták a szülõknek az 
az volt, hogy az a fiatal, aki elvárásaikat is, s azt, hogy 
nem beteg és elment az óvo-miben kérik a szülõk segítsé-
dába, ugyanúgy várta a far-gét az elkövetkezõ idõkben. 
sangot, mint az a kicsi, aki A nagycsoportban min-
sajnos beteg volt. Az pedig den gyermeket külön-külön 
kiszámíthatatlan, hogy mikor val, Papp Jánossal és a tanító-megvizsgáltak az óvónõk Ahogy rohannak a hóna-
lesz minden kisgyermek je- nõkkel. Ennek a szülõi érte-felmérõlapok segítségével. pok, a gyermekeknek egyre 
len. kezletnek a keretében olyan Ennek az eredményét a több dolguk lesz. Pont úgy, 

A nagycsoportban immár általános tájékoztatást kap-szülõk kézhez fogják kapni, mint a nagyok, készülnek a 
hagyománnyá vált, hogy nak a szülõk, ami minden te-hogy szemügyre vehessék március 15-e megünneplé-
úgynevezett nyílt napot tar- kintetben hasznos lehet. Szá-gyermekeik teljesítményét. sére és a húsvétra is. 
tanak az óvónõk. Ekkor be- mot adnak az iskolai elvárá-Január 29-én egy alapít- A nagycsoportos óvónõk 
pillanthatnak a szülõk az ovis sokról, és arról is, hogy mi-vány munkatársai látogattak közelgõ tervei között szere-
életbe. Megnézhetik gyer- lyen felszereléseket szüksé-el „Ficánkáékhoz”. A látoga- pel a szintén már hagyo-
mekeik viselkedését, aktivi- ges és elégséges megvásárol-tás keretén belül a gyerekek mánnyá érlelõdött „Kutyafü-
tását a nap folyamán. Sajnos, niuk a szülõknek. megnézhettek egy bohóc- le-akció”: az iskolából „ven-
nem tudják az óvónõk, hogy Április elején pedig az elõadást, ezt követõen pedig dégségbe” hívják az elsõ osz-
miért jelennek meg olyan ke- immár minibe készülõ, há-mindenki arcára szebbnél tályos tanító néniket. 
vés számban a szülõk ezen a rom évüket betöltött, a wc-t szebb motívumok kerültek. Március végén lesz az a 
napon. Pedig ezzel a kezde- használó gyermekeket írat-Ez az esemény minden gyer- szülõi értekezlet, ahol az is-
ményezéssel nyomon követ- hatják be a szülõk. Pontos tá-mek számára ingyenes volt. kola küszöbére érkezõ gyere-
hetnék gyermekeik minden- jékoztatást majd az óvoda Az alapítvány dolgozói a nap kek szülei találkozhatnak az 
napjait. vezetõje ad. eseményeirõl fényképeket általános iskola igazgatójá-
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Nagy Béla polgármester rek), fejlesztõ pedagógiafog-
kezdeményezésével a telepü- lalkozás (heti 2 óra) és 2008-
lésünkre látogattak a pedagó- tól gyógypedagógia foglal-
giai szakszolgálat dolgozói. kozás is mûködik az iskolá-
Az invitálás célja az volt, ban (heti 2 óra). 
hogy munkájukról beszélje- A foglalkozások idõpont-
nek, illetve az iskola és az ja ideális, a tanórákat követõ-
óvoda vezetõivel megbeszél- en kerülnek megrendezésre. 
jék az esetlegesen felmerülõ Sajnos, azon gyermekek,  
problémákat. A kezdemé- akiknek feltétlenül szüksé-
nyezés sikeresnek bizonyult, ges lenne, nem mindegyike 
hiszen mindenki elmondta a veszi ezeket a szolgáltatáso-
nehézségeit és a sikereit. kat igénybe. 

Az általános iskolában a A Ficánka óvodában lo-
2006/07-es tanévben kezdett gopédia és fejlesztõ pedagó-
el mûködni a szolgálat, ami giafoglalkozások mûködnek, 
akkor hatalmas örömet jelen- amik szintén nagyon haszno-
tett. Jelenleg logopédia fog- sak az ovisok körében is. 
lalkozás (heti 2 óra, 14 gye-

A Knorr az idén is meg- hoz viszonyítva a legtöbb pá-
rendezi a „Delikát 8” elneve- lyázat érkezik be.
zésû nyereményjátékát. A já- Most érdemes összefog-
ték lényege, hogy egy-egy nunk!
község, város vagy közösség Szeretnénk minél több 
minél több Delikát 8 vonal- Delikát 8 csomagolást össze-
kódot gyûjtsön össze és küld- gyûjteni, és eredményesen 
jön el. A beérkezett pályáza- részt venni a játékban! Ez 
tok között havonta sorsolást Önök nélkül nem megy, így 
tartanak, így 7 nyertes helyen kérünk mindenkit, segítse-
építenek fel egy-egy játszó- nek nekünk!
teret a gyermekeknek. Az A megüresedett csoma-
idén plusz egy játszótér is golásokat kérjük, vigyék el a 
felépítésre kerül, melyet az a megadott helyszíneken elhe-
község vagy város kap meg, lyezett gyûjtõládákba!
ahol a lakosság lélekszámá- A szorgos óvó nénik, taní-

Lelkesen álltak össze a csoportkép elkészítésére óvodásaink

(Fotó:
Graholy Zoé)

Munkában a pedagógiai szakszolgálat
Gyûjtsük a csomagolást!



Kik vehetik igénybe? ra, ellátásuk nem indokol fel-
tétlenül intézeti körülményt.Elsõsorban azok a bete-

Hogy vehetik igénybe?gek, akik otthonukban szeret-
Igényével forduljon a folyadékpótlás, azaz infúzió, nének gyógyulni, lezajlott A Petromán Gyuláné által 

Otthoni Szak- község lakója háziorvosához balesetek, különbözõ mûté- betegségek után, legyen akut, mûködtetett 
ápolási Szolgálat (dr. Szabó Tündéhez, vagy tek utáni szakápolási felada- vagy krónikus betegség.  továbbra 

ingyenesen dr. Boiskó Sándorhoz), kór-tok, mozgás segítése, testi hi- Másodsorban azok a bete-is  áll a település 
házi szakorvosáhozgiénia biztosítása, decubitus gek, akik a kezelõorvos által lakói számára.

ellátása, megelõzése (felfek- felállított diagnózis mellett 
Milyen esetekben vehetõ Amennyiben kérdése van, vés), sebek kötözése, gyó- kórházi beutalás helyett saját 

ez a szolgáltatás igénybe? tanácstalan, közvetlenül ke-gyászati segédeszközök, otthonukban szakszerû ápo-
resse az Otthoni Szakápolási protézisek használatának lással gyógyulttá tehetõk, ál-Szakápolási szolgáltatá-
Szolgálatot:megtanítása, tartós fájdalom- lapotuk javítható. sok: szondatáplálás, tracheá-
Petromán Gyuláné,csillapítás, haldokló beteg el- Harmadsorban azok a pá-lis kanül tisztítása, betét cse-
telefon: 06-20-382-58-36látása, mindazok a feladatok, ciensek, akik krónikus beteg-réje, katéterezéshez, hólyag-
Kállósemjén,amelyek otthon szakápoló ségük, állapotuk miatt szo-öblítéshez kapcsolódó szak-
Batthyány utca 38.segítségével megoldhatóak. rulnak idõszakos szakápolás-ápolási feladatok, intravénás 
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A 164/1995. (XII.27.) orvosi-háziorvosi igazolást a életvitelszerûen ágyhoz kö- lõje, házastársa írásbeli nyi-
számú Korm.rendelet ren- mozgáskorlátozottság tényé- tött fekvõbetegek‚ s szállítá- latkozatában vállalja.
delkezik a közlekedési támo- rõl, magyarul és latinul is. suk csak mentõ jármûvel biz- A nyomtatványok a pol-
gatásra vonatkozó jogi sza- Azon személyeknek, akik- tosítható. gármesteri hivatal 7-es szá-
bályokról, amelyek az elõzõ nek nem így van kiállítva az Nem jogosult közlekedési mú irodájában átvehetõk 
évihez képest nem változtak. igazolás, azok forduljanak a támogatásra az a súlyos moz- 2008. március 11. napjától.
A közlekedési kedvezmények háziorvosukhoz az orvosi gáskorlátozott személy, aki A támogatás iránti kérel-
fajtái: igazolás kiállítása végett ! fogyatékossági támogatásban mek és a mellékletek végsõ 
1. Közlekedési támogatás Azok a súlyosan mozgás- részesül. Szerzési támogatás- beadási határideje: 2008. áp-
2. Személygépkocsi szerzési korlátozottak, akik a kiadott ra való jogosultság annak a rilis 30., azon személyeknél, 

támogatás orvosi igazolás szerint végle- súlyos mozgáskorlátozott akik már részesültek ebben 
3.Személygépkocsi átalakí- gesen súlyosan mozgáskor- személynek állapítható meg: az ellátásban. Ezen határidõ 

tási támogatás látozottnak lettek minõsítve, – aki érvényes gépkocsi ve- jogvesztõ!
A közlekedési támogatási orvosi igazolást csatolni nem zetõi engedéllyel rendelkezik A 2008. évben keletkezett 

kérelemhez mellékelni kell a kell. – vagy ha nem rendelkezik de mozgáskorlátozott új támo-
családban élõk jövedelem- E rendelet nem terjed ki személygépkocsival történõ gatási igény a feltételek meg-
igazolásait a 2007. évre vo- azon súlyosan mozgáskorlá- szállítását érvényes vezetõi léte esetén folyamatosan be-
natkozóan, valamint a szak- tozott személyekre, akik engedéllyel rendelkezõ szü- nyújtható.

Minap pénzt szerettem ják a szennyvízmosató-fede- kednek: mindent összetörni, 
volna felvenni a takarékszö- leket, de újabban már az akna tönkre tenni… Miért? Miért 
vetkezet elõtt elhelyezett fedlapokat is. Mindamellett, jó az nekünk, ha az átutazók-
automatából. Meglepõdve ta- hogy nagyon balesetveszé- nak az a kép alakul ki a fa-
pasztaltam, hogy a gép kijel- lyes, még bûzlik is az utca.  luról, hogy milyen „rendet-
zõje oly módon le volt köpve, Ha pedig valakit tetten érnek, len” ez a község? Tegyünk el-
hogy nem volt gusztusom a szabálysértési eljárás indul lene!
gombot megnyomni. ellene. Figyeljük a környezetün-

Átfutott az agyamon: Sokszor ez a látvány fo- ket! Jelezzünk mindent, amit 
nagy bátorság kellett hozzá, gad az utcán: összetörve, fel- láttunk, s akit láttunk! Nem 
egy gépet „szembeköpni”. borítva, kihúzva, derékba tör- kell velük szócsatába szállni, 
Csak tudnám, mit ártott ve… mert úgyis õk gyõznek, de 
neki!? Amíg egyesek azon fára- szóljanak ott, ahol tenni tud-

Vagy ugyanígy említhet- doznak, hogy szebb legyen az nak ellene. Higgyék el, las-
nénk a sorozatos lopásokat is. a környezet, amelyben élnek, san, de biztosan elõre fogunk 

Menetrend szerint ellop- addig mások fordítva csele- lépni ezen a téren.

tók összesítik és feladják a 
beérkezett csomagolásokat.

A gyûjtés
2008. augusztus 15-ig tart.

Helyszíneink:
Ficánka Óvoda,
Általános Iskola,
ABC,
Noncsi Csemege,
Százszorszép üzletház,
Szilvi Csemege 

(Péterhalom).

Segítségüket nagyon kö-
szönjük!!

A kállósemjéni gyermekek

Törnek-zúznak a vandálok

Mintha otthon lenne a kórház…

A mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei



hogy miután a massza kicsa-A húsvéti asztal elmaradha-
pódott, a fazekat lehúzzuk a tatlan ételei a sárgatúró és a 
tûzhelyrõl, és néhány percig töltelék. Az ünnep közeled-
(2-3) állni hagyjuk, csak utá-tével ezen ételek receptjét 
na szûrjük le.szeretnénk közkincsé tenni.

Hozzávalók: 3 fõtt tojás, 3 Hozzávalók: 1 liter tej, 12 to-
zsemle, 2 nyers tojás, 1 csir-jás, 5 evõkanál cukor, 1 vaní-
kemáj, 1 kis fej hagyma, ke-lia, pici só, egy citrom reszelt 
vés zsír, petrezselyemzöld, héja és mazsola ízlés szerint.
só, bors.A tejet majdnem forrásig he-
Beáztatjuk a zsemlét, a meg-vítjük. Ekkor beleöntjük a 
fõtt tojást felaprózzuk. A cukorral alaposan felvert to-
hagymát kevés zsíron meg-jásokat és a többi hozzávalót. 
dinszteljük, majd átforgatjuk Folyamatosan addig kever-
rajta az apróra vágott csirke-jük, amíg a tojás ki nem csa- A zsemlét beáztatjuk és ki- A recepteket rendelkezé-
májat (1-2 perc) és lehúzzuk pódik, azaz meg nem túróso- csavarjuk, hozzátesszük a sünkre bocsátotta:
a tûzhelyrõl. Beletesszük az dik. Ekkor tüllzacskóba téve durván felvert nyers tojáso-
apróra vágott fõtt tojást és a lecsöpögtetjük. kat, az apróra vágott füstölt Kocsis Jánosné  és
két nyerset is. Petrezselyem szalonnát, és a szintén apróra Szegedi Mihályné.
zölddel, sóval, borssal ízesít-Ez a recept egy kevésbé édes vágott májat, a reszelt hagy-
jük. Ez a mennyiség egy na-változat, ám azoknak, akik mát és fokhagymát. Ízlés sze- Reméljük a kezdõ háziasszo-
gyobb tyúkba elegendõ, de szeretik ha édes az étel (és az rint fûszerezzük petrezse- nyok is könnyedén el tudják 
töltelékes zacskóban is meg-élet) a következõ variációt lyemlevéllel, sóval, borssal, készíteni a finomságokat, 
fõzhetõ.ajánljuk. delikáttal. akik pedig már tapasztaltab-

Az így elkészített masszát bak, sikerült nekik valami új-
betöltjük a dagadóba (hasaal- donsággal szolgálni. 
jába), és sós vízben megfõz-

Hozzávalók: 5 zsemle, 3-4 tojás, 5 dkg füs- 2 liter tej, 10- zük. 
tölt szalonna, 2-3 csirkemáj, 11 tojás, 40 dkg cukor, 1 va-
tyúkzsiradék (ha nincs 5 evõ-nília, pici só, mazsola ízlés 
kanál olajjal pótoljuk),1 na-szerint.
gyon kicsi fej hagyma, 1 ge-Az elkészítése ugyan úgy tör-
rezd fokhagyma, petrezse-ténik mint az elõzõ receptnél. 
lyemlevél, só, bors, delikát.A különbség csak annyi, 
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gárõreink sem tétlenkedtek. Hihetetlen, hogy milyen 
Hosszas utánajárás és megfi-világ van. Hogy lehetnek 
gyelést követõen, ismervén ilyen kegyetlen emberek, 
az idõs bácsi fényképét, a hogy egy idõs, beteg embert 
kállósemjéni polgárõr szer-a szó szoros értelmében elra-
vezet elnöke, Kígyósi Sán-bolnak és egy másik telepü-
dor a helyi lakosok tájékoz-lés elhagyott házában, víz-
tatásával megtalálta a bácsit gáz és villanyszolgáltatás 
és értesítette a rendõrséget. A nélkül fogságban tartanak. 
rendõrségre a polgárõr veze-Értesülésem szerint az úgy-
tõje vitte be személyesen a nevezett „lakásmaffia” keze 
kimerült férfit. Az ujjai a hi-van a dologban, akiknek a 
deg miatt lefagytak, de sze-száma megközelíti immáron 
rencsére nagyobb baj nem a negyven fõt is. 
történt. Tavalyi év augusztusa óta 

Információim szerint a keresték azt az idõs férfit, aki 
furcsa bûncselekmény áldo-eltûnt nyíregyházi otthoná-
zatává esett bácsi már jól ból. Lánya jelentette a nyír-
érzi magát, és leánya gondo-egyházi rendõrkapitánysá-
zásában éli mindennapjait. gon édesapja eltûnését, és a 

rendõrök azonnal nekiláttak 
Graholy Mariann Zoéa felkutatásának. A mi pol-

Húsvéti receptek

Hazafelé az iskolából a tavaly felújított Petõfi utcán

Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a sárgatúró

Emberrablás napjainkban

Sárgatúró I.

Sárgatúró II.

Töltelék:

Töltött dagadó:



ségeinket 2007-ben finanszí- vállalják a hosszú idegenbeli lyet a Nagykállói Sportcsar-A felkészülést január vé-
rozta. utat azért, hogy szurkolhas- nokban játszunk. A meccse-gén kezdtük. Elsõdleges 

Mint az élet más terüle- sanak a lányainknak. ket vasárnaponként, általá-szempontként azt tûztük ki, 
tén, úgy itt is érezhetõek a Támogatóink: Borsi And- ban 11 órakor kezdjük. hogy a megfelelõ fizikai ala-
megszorítások, költségveté- rás, Kiss Miklós, Rajt Atti- Most úgy tûnik, hogy pokat megszerezve, minél 
sünket radikálisan csökken- la, Herczku Sándor, Keres- megoldódik az óriási gon-több edzõmérkõzést játsz-
tették. Ezzel a lépéssel ve- kényi Gyula, Fodor György, dunk az Ifi csapattal kapcso-szunk. Így ezzel a stratégiá-
szélybe kerülhet a bajnokság Kapitány Istvánné, Dr. Sza- latban. Hat általános iskolás val a csapat összerázódva 
finanszírozása, ebbõl a pénz- bó Tünde, Nyírség-HASSO kislány lépett be az utánpót-kezdheti el a tavaszi idényt. 
bõl nem tudjuk fedezni a ki- Kft., Rubusz Kft., Pappné lás csapatba, így már tizen-A sikeres õsz után hason-
adásainkat. Sajnos, kevés Vass Anikó, Lipcsei Miklós, egyen vannak a „régi” játé-lóan eredményes tavaszban 
szponzori lehetõség van. Na- Lipcsei Imre. kosokkal. Az újak nagy lel-reménykedünk, hiszen a téli 
gyon sokat segítene, ha a he- A nagykállói Makár és Fia kesedéssel és örömmel jön-játékos mozgás során összes-

nek az edzésekre és a mecs-ségében erõsödtünk, bár a 
csekre. Az edzéseket Oláh csapat létszáma csökkent. 
Istvánné tartja, heti két alka-Nagy szeretettel fogadta a 
lommal. Kállósemjénben, il-gárda a régi-új játékosokat 

(Huszti Csilla, Kiss Anikó) letve Nagykállóban. Az ed-, 
zésekre a felnõtt játékosok és akik az idei évben újra kezd-
a vezetõségi tagok szállítják ték a játékot. Ezen játékosok 
a gyerekeket. máris felvették a csapat rit-

musát, hamar hasznos tagok-
Az Ifi csapat tagjai:ká váltak a hosszú kihagyás 
Bukta Renáta, Herczku után. Érthetetlen módon ab-
Fruzsina, Jurecska Kitti, bahagyta a játékot Papp Ju-
Kópis Gabriella, Mészáros lianna. Sajnos fel kell készül-
Enikõ, Szügyi Orsolya nünk arra, hogy Poór Brigitta 
(Nyíregyháza) Mátészalkára igazol (kecseg-

tetõ anyagiakból kifolyólag), 
Tavasszal igazolt játékosok:lyi vállalkozók közül tudná- Kft. 2007. év végén mezzel ha a két együttes meg tud ál-
Csákányos Bettina, Hor-nak segíteni a csapatnak. ajándékozta meg a felnõtt lapodni. 
váth Vivien, Kovács Dori-A 13. forduló után a kál- A vezetõség tagjai, akik csapatot, amihez az alsórészt 
na, Mányák Alexandra, lósemjéni csapat a 4. helyen nagyon szívükön viselik a az egyesület vette meg. A kft. 
Orosz Friderika, Rácz Ro-áll. csapat gondjait, szabadidejü- minden idegenbeli mérkõ-Az eddigi eredmények 
xána Eszter. ket feláldozva, sok munká- zéshez biztosítja a pékárut. arra utalnak, hogy a bajnok-

val, – amit minden tagunk tár- Köszönjük nekik a nagylel-ság végére NB II-es szereplé-
Felnõtt csapatból visszaját-sadalmi munkában végez –, kû támogatásukat! A Nagy-sének legjobb bajnoki ered-
szó:segíti, támogatja, népszerûsí- kállói Önkormányzat pedig ményét érheti el az együtte-
Boda Babett, Herdon Eri-ti a csapatot. Azt sem szabad ebben az idényben is enged-sünk. A tavasz a csapatkapi-
ka, Kosztonyák Anita, Poór elfelejtenünk, hogy a csapat ménnyel bocsátja rendelke-tány választásával kezdõ-
Brigitta, Tar Hedvig.öt megyén keresztül viszi zésünkre a sportcsarnokot. dött. A játékosok és a veze-

Kállósemjén hírét! Nagy örömmel vennénk, tõség egybehangzó döntése 
A kézilabdacsapatA támogatóink jól érzik ha minél több szurkoló nézné értelmében ezt a tisztet Nagy 

magukat közöttünk, sokan meg a mérkõzéseket, ame-Magdolna tölti be. 
Az évzáró bálunkat a ta-

valyi év végén (2007. decem-
ber 6-án) rendeztük meg. 
Sajnálatos módon a megszó-
lított vállalkozók nem tisztel-
tek meg bennünket a jelenlé-
tükkel. Az idei év nagyon ne-
héznek ígérkezik. Támoga-
tónk, a Kállósemjéni Önkor-
mányzat, amely teljes mér-
tékben a csapat mellett áll, 
lelkesít minket, örül a sikere-
inknek. A mûködtetési költ-
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Kezdõdik a tavasz a kéziseknél is

Hazai Vendég Idõpont Felnõtt Ifi
Kállósemjén SZSE Gyöngyösi FKK 2008. 03. 09. 11:00 13:00
Kölcsey DSE Kállósemjén SZSE 2008. 03. 15. 15:00 17:00
Kállósemjén SZSE URFA Hevesi SE 2008. 03. 22. 11:00 13:00
Kállósemjén SZSE Nádudvari SE 2008. 04. 20. 11:00 13:00
Jászberény TF DSE Kállósemjén SZSE 2008. 04. 27. 13:00 11:00
Kállósemjén SZSE SFC Yoshi Trans Jsz. 2008. 05. 11. 11:00 13:00
Eszterházy TKFSE Kállósemjén SZSE 2008. 05. 18. 18:00 16:00
Kállósemjén SZSE Mátészalkai MTK 2008. 05. 25. 11:00 13:00

A 2008. tavaszi mûsor
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Anyakönyvi hírek 2007. december 7. – 2008. februárAnyakönyvi hírek 2007. december 7. – 2008. február

Újfajta kezdeményezésnek le- izomláz minden mennyiség-
hettünk szemtanúi, amikor a ben! Hál’ Istennek, ez senkinek 
dél-nyírségi kistérség pályázat nem szegte kedvét! Sõt! A 
keretein belül asztaliteniszezni résztvevõk száma egyre csak 
jöttek a szeniorok. Igaz, nem gyarapodott. A program sikeré-
voltak sokan, de szép számban hez nagymértékben hozzájárult 
voltak olyanok, akik majd lesz- Lipcsey Attila testnevelõ. Pozi-
nek valamikor szeniorok. Úgy tív hozzáállása mozgatórugója 
gondoljuk, nem is ez volt a lé- volt az eseménynek, olyannyi-
nyeg, hanem az, hogy új lehetõ- ra, hogy a határidõ lejárta után 
ség kínálkozott a sportolni vá- sem hagytak félbe az asztalite-
gyóknak. Csütörtök esténként niszezéssel. Külön kiemelném 
az általános iskola tornaterme Kereskényi Gábort, aki sérülé-
megtelt fiatalokkal. Kezdetben se ellenére minden egyes csü-
még csak „kóstolgatták” egy- törtök este oly lelkesedéssel 
mást az ellenfelek. Néhány al- ütötte a labdát, hogy sok fiatal 
kalom után azonban már ko- példaképévé válhatna!
moly mérkõzéseknek lehettünk Reméljük a közeljövõben ha-
szemtanúi. A sokévi passzív sonló jó hírekrõl számolhatunk 
életmód kifejtette hatását: be.

A szeniorok és az asztalitenisz

Kereskényi GáborOrosz Barna

A „fõnök” Lipcsey Attila 

Hornyák József

Lakatos Tiffany Eugénia   

Juhász Ákos

Üveges Balázs

Udvari Péter

Csipkés László

Kovács József
(nincs kép)

Tóth Szabina

Csákányos Csaba Csordás Milán

Halálozás:

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

Gólya hozta:

Semjéni Krónika
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/1

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
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