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Köszönet minden mosolyért

Tavasz, rügyfakadás, nõnap –
elválaszthatatlan fogalmak
immár évtizedek óta. Az
egyre hosszabb nappalok, az
egyre erõsebb fénysugarak a

természet újjászületését jelzik, s mi férfiak is újjászületünk a nõk kedves mosolyában,
lágy simogatásában.
Szinte felsorolni is lehetetlen, mi mindent is köszönhetünk a lányoknak, az aszszonyoknak. Mellettünk
állnak jóban-rosszban, fáradhatatlanul végzik munkájukat úgy a munkahelyen,
mint otthon a második mûszakban. Bánatunkat messze
ûzik, jókedvünkben pedig
megértõ, hûséges társak.
Köszönet mindenért.

Kállósemjénben
a csodatévõ kegykép
Nagyszabású felújítási munkálatok kezdõdtek a máriapócsi kegytemplomban,
ezért február 7-én gyalogos
zarándoklat keretében átköltözött a csodatévõ kegykép
Máriapócsról Hajdúdorogra.

A zarándoklat útvonala Kállósemjént is érintette, ahol a
hívõk sokasága várta az Istenszülõt. A kállósemjéni
eseményekrõl részletesebben az 5. oldalon találhatnak
írást olvasóink.

Egy mondás szerint a nõ
akkor szép, amikor boldog.
A polgármesteri hivatal és
intézményei férfi dolgozói
nevében azt kívánom közsé-

günk minden hölgy lakosának, hogy mindig boldogok
legyenek.
Nagy Béla
polgármester

A Bóbita mazsorettcsoport pomponos számmal kedveskedett
a vendégeknek az általános iskola jótékonysági bálján

Bálokról bálokra
A vízkereszt és a hamvazószerda közötti idõszak a farsang. Egymást követik a bálok, a farsangi mulatságok.
Az általános iskolában is
megrendezték a már hagyományos jótékonysági bált,
amelynek a célja ez alkalom-

mal a hangtechnikai berendezések fejlesztése, illetve
az udvari padok és asztalok
készítése volt. A báli beszámolónk a 10. oldalon található.
(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Meghívó

Kállósemjéniek viszik a kegyképet Nagykálló felé

Tisztelettel meghívjuk Önt a 2009. március 13-án tartandó
ünnepségünkre, amellyel tisztelegni kívánunk az 1848. március 15-én történt, a magyar nemzet sorsát és történelmét
meghatározó események elõtt.
Az ünnepség helye: A Kállay Miklós Általános Iskola tornaterme, idõpontja 2009.március 13-án 13 óra.
Az ünnepi mûsort követõen koszorúzás lesz a Szabadság téren lévõ 1848-as emlékmûnél.

Semjéni Krónika
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Biztonságosan
pedálozhatunk
Átadták a Kállósemjént Nagykállóval összekötõ kerékpárutat 2008. december 20-án. Az ünnepségen jelen volt dr.Veres
János pénzügyminiszter, Demendi László országgyûlési képviselõ, eljöttek a környezõ települések polgármesterei, valamint ott volt még sok-sok kerékpáros, akik elsõként gurulhattak végig a 3,3 km hosszúságú úton. A szalag átvágásával lehetõség nyílt a biztonságos közlekedésre a két település között. Természetesen a kerékpárútnak községünk apraja és
nagyja egyaránt örül.
(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Dr. Veres János pénzügyminiszter átvágja a szalagot

A legfiatalabb bringások – õk már biztonságban érezhetik magukat

Az elsõ kerekezõk

Gyûjtõládák a panaszoknak
(Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának közleménye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgáraihoz)
Tisztelt állampolgárok!
Ha úgy ítélik meg, hogy valamely
hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ
szerv alapvetõ jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okozott Önnek, kérhetik az állampolgári jogok országgyûlési biztosának segítségét. Panaszaik továbbításához a biztos gyûjtõládákat helyez el a következõ helyszíneken a polgármesteri hivatalokban:
– Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
– Mátészalka, Hõsök tere 9.
– Tiszavasvári, Városháza tér 4.
– Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.
– Ibrány, Hõsök tere 3.
– Nyírbátor, Szabadság tér 7.
– Kisvárda, Szent-László utca 7-11.
– Záhony, Ady Endre utca 35.
– Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.

– Vásárosnamény, Tamási áron út 1.
– Fehérgyarmat, Kiss e. út 12.
– Csenger, Ady Endre út 14.
A panaszládákba 2009. február 2tól március 13-ig dobhatják be leveleiket (lehetõleg csatolva a panasszal
kapcsolatos iratok fénymásolatait).
Panaszaikat a biztos kivizsgálja – illetve amennyiben nem tartozna hatáskörébe, az illetékes hatóságnak továbbítja. Dr. Szabó Máté, az állampolgári
jogok országgyûlési biztosa a vizsgálatot követõen ellátogat a megyeszékhelyünkre. Az esetleg szükséges személyes meghallgatás idõpontjáról írásbeli
értesítést küldenek.
A beadványukat postán is elküldhetik, illetve 2009. március 13-ig személyes meghallgatást kérhetnek az Or-

szággyûlési Biztos Hivatalánál (1051
Budapest, Nádor u. 22.), vagy e-mailben is továbbíthatják a: panasz@obh.hu
címre.
Hatáskör hiányában az országgyûlési biztos nem tud a segítségükre lenni
akkor, ha:
– Az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetõségeket
– Az ügy 1989. október 23-a elõtt indult
– Jogerõs határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság
– Az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik.
Dr. Szabó Máté
az állampolgári jogok
országgyûlési biztosa
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Szorosabbra húzzuk a nadrágszíjat
A 2009. február 12-én tartott testületi ülésen Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõtestülete egyhangúlag elfogadta a 2009. évi költségvetésének és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendeletet.
***
A rendeletrõl, illetve a
2009. évben várható hatásairól kérdeztük Nagy Bélát, településünk polgármesterét:
Nagy Béla: – Sajnos, a
2009. év sem ígérkezik jobbnak gazdasági értelemben a
2008-as évnél, sõt mondhatom, hogy önkormányzatunk
számára tovább romlott a
helyzet. Az államtól kapott
finanszírozási eszközök tovább apadtak, így még szorosabbra kell húznunk azt a
bizonyos nadrágszíjat. Ha az
iskolát, óvodát, közösségi
házat, védõnõi szolgálatot,
polgármesteri hivatalt, községgazdálkodást továbbra is
megfelelõ színvonalon akarjuk mûködtetni, akkor további költségmegtakarító intézkedéseket kell meghoznunk.
Az államháztartás nehéz helyzete az önkormányzatunk
gazdasági helyzetére is rányomja a bélyegét. A pénzügyi-gazdasági válság alól
mi sem vonhatjuk ki magunkat. Mindezek ellenére bizakodónak kell lennünk: csakúgy, mint 2008-ban, amikor
intézményeink minden forintját a takarékosság jegyében költöttük el. Az intézményvezetõink megértették:
a költségtakarékos gazdálkodást nem az intézmények ellen, hanem az intézmények
hosszú távú fenntarthatósága
érdekében kellett betartaniuk. Ezért köszönetemet fejezem ki most nekik..

– 2009 számszerûsítve:
564 millió 293 ezer forint fõösszeggel hagytuk jóvá a
költségvetési tervet, 87 millió 37 ezer forint hiány mellett. A tervezett hiány megoszlása: 43 millió 442 ezer
forint a mûködési forráshiány és 43 millió 595 ezer forint a fejlesztési hiány. Ez azt
jelenti, hogy amennyiben a
költségvetési tervet maradéktalanul végrehajtjuk, úgy
az összes bevételeinkhez
még 87 millió forintot kell
pótolnunk, hogy a kiadásainkat finanszírozni tudjuk.
Természetesen a 43 millió
442 ezer forintos mûködési
célú forráshiány fedezete a
legfontosabb, hiszen az intézményeink mûködtetése az
elsõdleges, és ennek kell alárendelnünk a beruházásokat,
fejlesztéseket. Arra kértem
az idén is az intézményvezetõinket, hogy csakis a legszükségesebb kiadásokra
vállaljanak kötelezettséget.
Tavaly év végén az általános
iskolában 2 fõ létszámleépítésre került sor, aminek a
költségvetésre gyakorolt hatása már látszik az idei év iskolai költségvetésén. Az iskola konyhájáról kikerült
dolgozók a prémium év
programban kapják korábbi
jövedelmük 70 százalékát. A
védõnõi szolgálatban a
rendelkezésre álló bevételbõl
meg tudják oldani a feladatot, önkormányzati kiegészítésre nem szorulnak. Az óvodában a gyermeklétszám évrõl-évre csökken, ezért fontolgatjuk a jelenlegi 5 csoportos mûködést 4 csoportra
csökkenteni, úgy, hogy az
óvodát átköltöztetnénk az
egykori kollégiumi épületbe.
Ez egy tisztább, egészségesebb épület szebb környezetben, amely olcsóbban üzemeltethetõ. A közösségi ház
is jelentõsen csökkentette ki-

adásait. A polgármesteri hivatalban is tervezünk racionálisabb gazdálkodást.

lyázat is, amely a Kossuth út
95. szám alatt lévõ ingatlanból alakítana ki közösségi
szolgáltató házat.

Az elõbbiekben felsorolt
nehézségek ellenére tervez-e
az önkormányzat fejlesztéseket ebben az esztendõben?

– A településünkön áthaladó 4911-es út felújítása révén kértük, hogy a két településvégen forgalomlassító
szigetet hozzanak létre, alakítsanak ki buszöblöket a buszok leállására, fessenek fel
zebrákat a csapadékvíz elvezetését is oldják meg. Ezek
megvalósítására határozott
ígéretet kaptunk a Közútkezelõ Kht. képviselõitõl. Tervezünk kisebb beruházásokat is: Csentrét út, Füveskert
út, Forrástanya útjainak járhatóbbá tételét. A meglévõ
nehéz gazdasági körülmények között is törekszünk a
biztonságos mûködés feltételeinek megteremtésére, de
nem mondunk le a fejlesztésekrõl sem. Mindehhez kérem a lakosság megértését és
segítségét is, hiszen ezek a
célok csakis a közösség támogatásával valósíthatók
meg.

Nagy Béla: – A fejlesztésekrõl nem mondunk le. 26
millió forint elnyert állami
támogatás áll rendelkezésre a
Kossuth úti járda cseréjére,
amihez 6 millió forint önerõt
kell pótolnunk. 9 millió forint elnyert támogatás áll rendelkezésre a polgármesteri
hivatal akadálymentesítésére, amihez 1 millió Ft-ot kell
pótolnunk. Az idén befejezõdik a 235 millió forintos
összköltséggel rendelkezõ
ivóvízjavító program. Ennek
eredményeképpen vastól,
mangántól, arzéntól szûrt,
egészségesebb ivóvizet ihat a
lakosság, s lesz 5,5 km csõcsere is. Ehhez a beruházáshoz 15 millió Ft-ot pótoltunk.
Beadtuk a pályázatot a Petõfi
közben építendõ községi piacra. 45 millió Ft-os költségvetés mellett, 15 millió Ft saját erõbõl valósítanánk meg.
Döntésre vár az IKSZT pá-

Nagy Béla
polgármester

Semjéni Krónika
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Ökumenikus esték

Egyházaink lelkipásztorai a görög katolikus templomban
„És tedd együvé azokat,
egyiket a másikhoz egy
fává, hogy eggyé legyenek
kezedben.”
(Ezékiel próféta könyve
37. rész 17. bekezdés)
***

Három jeles estének lehettünk részesei január 24-én,
25-én és 26-án. A három egyházközség hívei és lelkipásztorai megmutatták, hogy komolyan veszik a keresztényi
szeretet megélését. A hideg

téli estéket a felebaráti szeretet melege tette emlékezetessé. A három este közössége
igazi egységrõl tett bizonyságot. Ekkor fogalmazódott
meg bennem, hogy szükségünk van egymásra, csak
együtt lehetünk erõsek, egyedül gyengébbek vagyunk. Hiába van egy-egy egyházközség mögött akár több millió
ember, nekünk itt kell összefognunk és egymást erõsítenünk, hiszen mindannyian
Krisztus követõknek valljuk
magunkat. Egyszer egy ateista ideológiát valló közösségbõl megtért ember azt mondta, hogy ott, ahol õ eddig volt,
a hamis tanokért is összefognak, a keresztények pedig az

igaz ügyért sem. Elgondolkodtató. A mai elanyagiasodott világban nagy szükség
van példamutató keresztény
emberekre. Napjainkban válságról hallunk nap mint nap.
Gazdasági válság napjait éljük – halljuk vezetõ emberektõl. Valójában erkölcsi válság
van a világban és ennek logikus következménye minden
más válság. Meggyõzõdésem, hogy igazi ,keresztény
szellemben való összefogásra
van szüksége a világnak Úgy
gondolom ezen a három estén
szép példát mutattunk.
Kocsis Imre
Parochus

Szívhez dalolt a Cantarella
„Kicsi gyermek látni jertek
pásztortársak…”
December 20-án este 6 órától a nagykállói Cantarella kórus
csengõ hangú elõadását hallgathatta a közönség a református
templom falai között. Kovácsné Somogyi Katalin
nagytiszteletû tiszteletes asszony meleg szavai köszöntötték
a megjelenteket, majd a kórus elõadásában szebbnél-szebb
egyházi énekek hangzottak el, mely megtöltötte a szíveket
szeretettel.

Karácsonyi hangulatot varázsoltak az énekesek
a református templomba

A nagykállói együttes mûvészeti vezetõje
immár egy évtizede Bódi Viktória (középen)
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Az Édesanya érkezése
Kállósemjénbe látogatott
február 7-én a máriapócsi
csodatévõ kegykép.
Jó volt gyermeknek lenni
azon a napon, amikor Mária
csodatévõ kegyképét fogadhattuk Kállósemjénben. Már
a hír is lelkesítõ volt, hogy a
pócsi kegykép nem csak keresztül megy községünkön,
de egy kis idõre be is tér
templomunkba. Az õszinte
gyermek várakozásával készültünk erre a napra, hiszen
a település minden lakója
érezte, rendkívüli esemény
részesei leszünk. S persze a

sok évvel ezelõtt négyszázan-ötszázan, kereszttel,
zászlókkal, a lányok a súlyos
Mária-képpel gyalogoltak a
Semjént Petrivel összekötõ
földúton. Akkor is ez a vágyakozás és gyermeki öröm
sugározhatott az arcukon. És
most nem mi megyünk, hanem Mária jön hozzánk.
Lélegzetelállító volt látni,
ahogy a hatalmas tömeg énekelve, élen a püspökkel, szapora léptekkel, a kegyképet
magasra emelve közeledik
felénk. Mint a kicsi gyermek,
amikor édesanyja hazaérkezik, úgy örültünk a találkozásnak. Mintha négy keze

Hívõk sokasága… ameddig a szem ellát mindenhol
kegyelmi nap széppé tette a
várakozás perceit is. Álomszerû volt elképzelni is, hogy
az az ikon, amelyhez évszázadokon át buzgón járnak a
semjéni hívek, egyszer csak
itt lesz velünk, a mi kis templomunkban.
Szikrázó napsütéssel érkezett a téli nap – a Szûzanya
intézte így, tudtuk –, több
százan vártuk a község határában a Pócsi Máriát. Láttam
az idõs és fiatalabb arcokon a
gyermeki örömet és izgalmat. Talán akkor lehettek
ilyenek a tekintetek, amikor

lett volna, belékapaszkodtunk a képet tartó rudakba és
boldogok voltunk, hogy hozzánk is hazajött. „Mária
gyermekei ide jöjjetek, itt
van a Szûz Mária…” – énekeltük boldogan. Valaki azt
mondta, még soha sem voltak ennyien a faluban. Mégis
volt elegendõ étel és ital, és
fõként vendégszeretõ emberek, akik bámulatos ügyességgel igyekeztek mindenkit
megvendégelni. A kegykép
pedig folyamatosan fogadta
az elébe járuló híveket.
S amikor letelt a semjéni

Nagy Béla polgármester és Kocsis Fülöp püspök
Kállósemjénben a zarándoklat élén
„vendégség” ideje, újból belekapaszkodtunk Mária kezeibe és elkísértük a község
határáig. Amikor a Kállósemjén táblánál búcsút
mondtunk a különleges vendégnek, az járt az eszünkben,
hogy páratlan csodát éltünk
át. Sokan továbbkísérték a
zarándokokat az új kerékpárúton, amelyet azóta Mária útjának hívok. Gyermeki mosollyal arcunkon és lelkünkön búcsút intettünk Máriának és az ikont magasba emelõ tömegnek, ahogy új találkozások felé haladtak. Mi pe-

dig gyermeki mosollyal az
arcunkon és lelkünkben, búcsút intettünk Máriának.
Drága Istenszülõ, köszönet látogatásodért, s a tudatért, hogy gyermekeid lehetünk! Hiszem, hogy ez a látogatás újból nagy erõt adott a
semjéni embereknek, s amikor a kegykép újból Pócson
lesz, zászlót és képet ragadunk és meglátogatjuk égi
Édesanyánkat.
Kocsis Imre
(Fotók:
Pappné Szegedi Angéla)

Templomunkban a Pócsi Szûzanya

Semjéni Krónika
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Kedves Anyukák, Nagymamák!
A Delikát8 ebben az évben
is meghirdette
nagy népszerûségnek
örvendõ

„FÕZZÖN
JÁTSZÓTERET!”
címû programját,
így 2009-ben is 8 játszótérre
pályázhatnak a települések.
Községünk tavaly már
részt vett a nyereményjátékban, de sajnos akkor nem jártunk szerencsével, ezért az
idén úgy gondoltuk, hogy újra ringbe szállunk egy biztonságos játszótérért.
Kedves Anyukák,
Nagymamák!
A segítségüket szeretnénk kérni! Akarjunk nyerni
gyermekeinknek, unokáinknak egy olyan játszóteret,
amelyet biztonsággal használhatnak kicsik és nagyok

egyaránt, ezért arra kérjük
Önöket, hogy vegyenek részt
a játékban.
Kedves Anyukák,
Nagymamák!
A nyerési esélyeket nagyban megnövelheti egy olyan
mértékû összefogás, amely
településünk valamennyi lakójára kiterjed. Egy kis odafigyeléssel, komoly nyerési
esélyeink lehetnek, csak
mindenkinek akarni kell!
Hogyan és miként? –
merül fel – reméljük sokakban - a kérdés.
Néhány ötlettel szolgálunk a lelkes háziasszonyoknak:
1. Említsék meg a szomszédasszonynak, testvérnek,
barátnak, utcabelinek, hogy
milyen nyereményjátékban

kívánunk részt venni, lehet,
hogy õk még nem hallottak
róla. Beszélgessenek többször errõl az akcióról, ne
hogy feledésbe merüljön a
téma.
2. A kiürült csomagolást
ne a szemétbe dobják, hanem
küldjék fel a gyûjtõhelyekre
a gyerekekkel, unokákkal (a
mennyiség nyomon követése
végett az egész zacskóra
szükségünk van!!!)
3. Ha eddig nem DELIKÁT8-at használtak, úgy
ezentúl kipróbálhatnák ezt a
fajta ételízesítõt is, higgyék
el, nem fogják megbánni!!
4. Ha az okoz gondot,
hogy nem tudják eljuttatni a
DELIKÁT8 ételízesítõ csomagolását a kijelölt helyekre, akkor kérjék meg a szomszéd gyereket, õk szívesen
vállalják a fuvarozást.
5. Ha a nagyszülõk esetleg nem kállósemjéni lakosok, fûzzék meg az unokák a

nagyit, hogy adja nekünk a
DELIKÁT8 zacskókat, hiszen azzal is nõ az esélyünk!
Nagy reményeket fûzünk
az idén a játékhoz. Reméljük,
hogy sokan együtt gondolkoznak velünk, és segítenek
minket abban, hogy felépülhessen egy olyan játszótér,
amely településünk összefogásának jelképévé is válhat.
Pappné Szegedi Angéla
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Változott az aktív korúak ellátása

Készülnek a virágládák
Tájékoztatjuk a 2008. december 31. napján rendszeres szociális segélyben részesülõket, hogy 2009. január 1.
napjától a szociális törvény
változott, így a következõ
változások léptek életbe:
Az aktív korúak ellátásának rendszere szétvált két ellátási formára:
– rendszeres szociális segély
– rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
1. ) 2009. január 1. napjától rendszeres szociális segélyre jogosult:
a) az az egészségkárosodott személy: aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, illetve
legalább 50 százalékos mértékû egészségkárosodást
szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül,
vagy fogyatékossági támogatásban részesül
b) aki az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú
gyermeket nevel – feltéve,
hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel
más személy nem részesül
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási
Vágják a téli tüzelõnek valót

díjban, terhességi gyermekágyi segélyben –, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben
nem tudják biztosítani.
2.) Minden más esetben
rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult.
Az aktív korúak ellátása
megállapításánál figyelembe
vehetõ jövedelemhatár: a családnak az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (mely jelen-

leg 28500Ft) 90 százalékát:
25.650 Ft-ot és vagyona
nincs.
Vagyon az 1993. évi III.
törvény 4. §. (1) bek. b) pontja szerint: az a hasznosítható
ingatlan, jármû továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
– külön-külön számított
forgalmi értéke, illetõleg
összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát
(855.000 Ft), vagy
– együttes forgalmi értéke
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát (2.280.000
Ft) meghaladja, azzal, hogy
nem minõsül vagyonnak az
az ingatlan, amelyben az
érintett személy lakik, az a
vagyoni értékû jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármû.
A rendelkezési állási támogatásban részesülõ személyeknek legalább 90 munkanapos, legalább hatórás
napi munkaidejû közcélú
foglalkoztatásban kötelezõ
részt venniük.

A 2008. december 31-én
rendszeres szociális segélyre
jogosultak ellátását március
31-ig kötelezõ felülvizsgálni,
mely már folyamatban van.
Felhívom mindenki figyelmét, hogy a kiküldött nyomtatványanyagok polgármesteri hivatalban történõ leadási
határideje: 2009. 03.12. (csütörtök ), 16.00 óra.
A felülvizsgálat lefolytatása következtében az együttmûködés a családsegítõ szolgálattal csak a rendszeres
szociális segélyben részesülõ
személyeknek lesz kötelezõ.
A rendelkezésre állási támogatásban részesülõknek csak
a munkaügyi központtal kell
együttmûködniük.
Kérem, a kiküldött határozatot tételesen tanulmányozzák, olvassák át, és az
abban foglalt együttmûködési kötelezettségüknek határidõben tegyenek eleget, mivel annak elmulasztása az ellátás megszüntetését eredményezi.
Dudás Viktória
szociális ügyintézõ

(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)
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Új évet kezdtek az óvodában
Semjéni Krónika

A Ficánka Óvodában is új
évet kezdtünk, ezzel együtt új
feladatok is várnak ránk. Elsõként szeretnénk beszámolni az óvodai jótékonysági
bálról. Igaz, már rég volt november, amikor is megrendezésre került a szülõi munkaközösség és az óvoda közös
szervezésében a már hagyományos jótékonysági bál.
Örömmel számolhatunk
be arról, hogy a rendezvény
nagyszerûen sikerült. Remek
volt a hangulat, a társaság, a
zene. Oláh Mihály és fia, Tamás, az idén is kitett magáért

2009. március

Most már beszámolhatunk róla, hogy a bevétel 430
ezer Ft, amit a költségvetésbõl kiegészítettünk, és így sikerült 44 db gyermek fektetõt megvásárolni. Ezzel 2
csoportban tudjuk a gyerekeket új ágyakra fektetni. Az
összefogásnak eredménye
van, és ezzel reméljük, sok
évre megoldódott a problémánk.
2008-tól az óvodai alapítvány számlájára is lehet utalni az adók 1 százalékát.
Jó zenére, könnyû mulatni – A jótékonysági bál egyik pillanata

„A Kállósemjéni
Óvodásokért alapítvány”
adószáma : 18814406-1-15
A befolyt összeget a kuratórium az óvodás gyerekek
fejlesztése érdekében fejlesztõ eszközökre, fejlesztõ
játékokra, fajátékokra szeretné fordítani.

A karácsonyi ünnepség központi részét
a középsõ csoportosok adták.
zenéjével (amit most is ingyen szolgáltatott felajánlásként), mellyel nagyban hozzájárult a fergeteges hangulat
kialakulásához. Reméljük,
mindenkinek ez a véleménye, és ha igen, akkor a következõ bálon is részt vesznek, sõt barátokat, rokonokat
is hoznak magukkal.
Köszönjük az SZMK-s
szülõknek a szervezésben
való részvételt, a munkát.
Köszönjük a sok-sok felajánlást, a támogatást a szülõk és az adakozó kállósemjéni lakosok részérõl.

A karácsonyi ünnepséget
a középsõ csoport szervezte
Gyulainé Kereskényi Éva és
Csurpek Miklósné óvónõk
vezetésével. Nagyon szép,

hangulatos ünnepségben volt
részünk, mely segített bennünket ráhangolódni a karácsony szent ünnepére. Nagyon jó így együtt ünnepelni,
de a karácsony igazából a
család ünnepe. Az lenne jó,
ha a gyerekek otthonról jönnének sok élménnyel vissza
az óvodába az ünnepek után.
Papp Györgyné
óvodavezetõ
(Fotók:
Pappné Szegedi Angéla)

Azért tudtuk a bál teljes
bevételét az ágyak vásárlására fordítani, mert az adók felajánlott 1 százalékából került
a fa alá a karácsonyi játék.
Megragadnánk az alkalmat, hogy felhívjuk a kállósemjéni lakosok figyelmét,
amennyiben még nem kötelezték el magukat egyik alapítvány felé sem, az adójuk 1
százalékát, amellyel szabadon rendelkeznek, ajánlják
fel az óvodás gyerekek számára a következõ adószámon:

Önfeledten játszanak
az újonnan vásárolt játékokkal a kiscsoportosok
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Felmérés az iskolaérettségrõl
Megkezdték az óvónõk
a tanköteles korú gyerekek
iskolaérettségi felmérését.
Bár az eddigi munka alapján az óvónõk el tudják
dönteni, kit javasolnak az
iskola 1. osztályába, és ki
az a gyermek, akinek szerintük célszerûbb lenne
még egy évig az óvodába
járni. Sokszor a túl sokat
betegeskedõ gyerek szülei
is jobbnak látják tovább járatni az óvodába gyereküket. A teszt arra jó, hogy az
iskolaérettséggel kapcsolatban megerõsíti az óvónõket véleményükben.

langó; bohóc és számtalan
hercegnõ. Remek hangulatban telt el a nap mindenki megelégedésére.

Óvodánk továbbra is
részt vesz a Delikát8 akcióban. Az óvoda folyosóin és a boltokban megtalálhatóak a gyûjtõ dobozok. Ide kérjük a zacskókat
bedobni, amiket majd öszszesítünk, és postázunk.
Ezt a lehetõséget sem szabad kihagynunk, a szerencse reméljük mellénk szeHercegnõk, pillangók és bohócok az óvodai farsangon
gõdik, és nyerünk egy szép
új játszóteret a község gye18-án, szerdán tartottak örömet gyerekének. Amint rekei számára.
Következõ nagy ren- meg. Arra kértünk minden a képen látható, igen kreaPapp Györgyné
dezvény az óvodában a kedves szülõt, készítsen tívak voltak az anyukák,
óvodavezetõ
farsang, amelyet február jelmezt, és ezzel szerezzen hiszen volt itt minden: pil-

Közlekedési kedvezmények
mozgáskorlátozottaknak
A 164/1995. (XII. 27.)
számú kormányrendelet
rendelkezik a közlekedési
támogatásra vonatkozó jogi szabályokról, amelyek
az elõzõ évihez képest
nem változtak.
A közlekedési kedvezmények fajtái:
1. közlekedési támogatás
2. személygépkocsi-szerzési támogatás
3. személygépkocsi-átalakítási támogatás
A közlekedési támogatási kérelemhez mellékelni kell a családban élõk
jövedelemigazolásait a
2008. évre vonatkozóan,
valamint a szakorvosi-há-

ziorvosi igazolást a mozgáskorlátozottság tényérõl, magyarul és latinul is.
Azon személyeknek, akiknek nem így van kiállítva
az igazolás, azok forduljanak a háziorvosukhoz az
orvosi igazolás kiállítása
végett.
Azok a súlyosan mozgáskorlátozottak, akik a
kiadott orvosi igazolás
szerint véglegesen súlyosan mozgáskorlátozottnak
lettek minõsítve, azoknak
orvosi igazolást becsatolni
nem kell.
E rendelet nem terjed ki
azon súlyosan korlátozott
személyekre, akik életvi-

telszerûen ágyhoz kötött
fekvõbetegek, s a szállításuk csak mentõjármûvel
biztosítható. Nem jogosult
közlekedési támogatásra
az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
Szerzési támogatásra
való jogosultság annak a
súlyosan mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:
– aki érvényes gépkocsivezetõi engedéllyel
rendelkezik
– vagy ha nem rendelkezik, de személygépkocsival történõ szállítását

érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ szülõje,
házastársa írásbeli nyilatkozatban vállalja.
A nyomtatványok a polgármesteri hivatal 7-es számú szobájában átvehetõk
2009. március 16. napjától.
A támogatási iránti kérelmek és a mellékletek végsõ
beadási határideje 2009.
április 30. azon személyeknél, akik már részesültek
ebben az ellátásban. Ezen
határidõ jogvesztõ!
A 2009. évben keletkezett mozgáskorlátozott új
támogatási igény a feltételek megléte esetén folyamatosan benyújtható.
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Zsúfolásig megtelt ventõk után került sor a bajnoki
dégekkel december 19-én az
cím eldöntésére, melyet idén
általános iskola tornaterme.
a 8. a osztály tudhat magáéNem csoda, hiszen az intéznak. A versenyzõk éremdíjaményben évek óta megrenzásban részesültek.
dezésre kerülõ karácsonyi
ünnepség mindig is nagy érAjaki karikázó
deklõdésre számított. A viszszajelzésekbõl azt a követAz általános iskola élekeztetést vontuk le, hogy
tében mindig kiemelkedõ
nem csalódtak a nézõk, hieseménynek számít a jótészen a közönség nagy-nagy
konysági bál, hiszen ekkor
tapssal jutalmazta az ünnepi
jelentõs anyagi forráshoz jut
mûsort. Jó szokásához híven
az intézmény. A bevételt, a
az intézmény most is meg- A gyõztes és a II. helyezett csapatok Lipcsey Attila játékvezetõvel gyereket körülményeinek
vendégelte minden tanulójavítására, az eszközálloját, így meghitt hangulatban ges, kompetencia alapú fel- szülõket, akiknek a gyerme- mány bõvítésére fordítjuk
fogyaszthatták el az ünnepi vételi feladatsor matematika ke több tantárgyból bukott évrõl évre, s nem lesz ez
vacsorát, amelynek szerví- és magyar nyelv tantárgyak- meg, hogy együtt próbálja- másként most sem. Az idei
rozását az SZMK végezte. ból, amelyet január 24-én ír- nak meg tenni ez ellen az el- célkitûzés a hangtechnikai
Köszönet érte!
tak meg az általuk megjelölt keserítõ eredmény ellen.
berendezések fejlesztése, ilMegtartották a Kozma letve udvari padok és asztaLászló Országos Informati- lok készíttetése. A bálon hakai Verseny I. fordulóját. A gyomány már, hogy az iskoverseny érdekessége, hogy la tanulói adnak mûsort. A
az I. fordulót országszerte vendégek kezdésként egy
ugyanazon idõben bonyolí- „Ajaki karikázónak” tapsoltották le, és a versenyzõk hattak, amit a Rezeda népfeladatlapját még aznap to- dalkör énekelt, majd a Bóbivábbítani kellett a központ ta Mazsorett csoport egy
felé. A versenyzõk egyhar- pomponos számmal rukkolt
mada 80 és 95 százalék kö- elõ. Az Y2K tánciskola tanuzött teljesített, s Egri József- lói is kitettek magukért, hiné megkezdte a felkészülést szen mindkét korcsoport
a megyei döntõbe jutott gye- elõadása megalapozta a rerekekkel.
mek hangulatot.
A bécsi keringõt a Szivárvány mazsorettcsoport
Ebben az évben is megA bécsi keringõt, a Sziés a 7-8. osztályos fiúk táncolták a jótékonysági bálon
rendezésre került a „Marato- várvány Mazsorett csoport
ni” kosárlabda-bajnokság. A tagjai, és alkalmi táncpartintézményben.
A
középiskojelentkezõket
két korcsoport- nereik adták elõ, mely egyFélévi hajrá
lai jelentkezési lapokat az in- ba soroltuk, majd az elõdön- ben a bál nyitó tánca is volt.
A téli szünetrõl visszatér- tézmény február 2. hetében
ve már szinte mindenki, az postázta.
elsõ félév végére gondolt.
Sajnos, voltak olyan taNagyon sokan „hajráztak”, nulók is, aki nem vették kohogy a félévi bizonyítvány- molyan a feladatukat, és így
ba jobb jegy kerüljön. Fon- bizony az ellenõrzõbe nem is
tos volt ez sok gyermeknek, egy-két elégtelen került
de elsõsorban a 8. osztályo- beírásra, hanem 3-4. Olyasoknak, hiszen a középisko- nok is vannak, akik még ezt
lák zöménél, a tanulmányi is túl tudták „szárnyalni”,
eredmények alapján rangso- hiszen 6-7 tantárgy mellett
rolják a jelentkezõket. Új- „ékeskedett” elégtelen oszdonságnak számít a tovább- tályzat. Az iskola vezetés és
tanulók életében, hogy az az osztályfõnökök elbeszélidén elõször készült egysé- getésre hívták be azokat a A gyönyörûen feldíszített terem zsúfolásig megtelt az iskolai bálon
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Maszkabállal ûzték el a telet
Az általános iskola február 20-án rendezte meg a farsangot, amely az idén is jó
hangulatban telt el. Az egyéni jelmezesek zöme az alsó
tagozatból került ki, felsõsöknél inkább a csoportos
jelmez volt a nyerõ. A legtöbben az idén is hercegvagy királykisasszonynak
öltöztek, de voltak szép
számmal pókemberek és pil-

langók is. Ajánljuk minden
kedves olvasónknak a képes
összeállításunkat, hiszen jövõre is lesz farsang így lehet
belõle ötletet meríteni!
A zenét most hivatásos
diszkós szolgáltatta, ezzel
nagymértékben nõtt a rendezvény látogatottsága. Az
utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek egyre kisebb létszámmal vettek

Akik részt vettek a jelmezesek felvonulását
követõ diszkóban, jól érezték magukat.
Önmagáért beszél a srácok fényképe….

részt egy-egy ilyen bulin,
szívesebben ülnek otthon,
vagy ténferegnek az utcán.
Nem csoda, hiszen az iskola
falain belül bizonyos szabályok betartása kötelezõ, s
akadnak bõven, akik nehezen viselik a korlátokat.
A jó zene azonban idevonzotta, és itt tartotta a diákokat.

…természetesen a lányok sem unatkoztak,
egy csoportkép erejéig õk is összeálltak

Semjéni Krónika
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Tisztelt adózók!
Iparûzési adó
A Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata Képviselõtestülete a 26/2008. (XII.12.)
önkormányzati rendeletével
módosította az állandó jelleggel végzett tevékenység
után fizetendõ iparûzési adó
mértékét.
Az állandó jelleggel végzett
iparûzési tevékenység esetén
az adó mértéke: az adóalap
1,9 %-a (2009.01.01-tõl)

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésre kötelezett
vállalkozónak a helyi iparûzési adóelõleget a várható

2009. március

Bevallást, az adókötelezettség keletkezésétõl számított
15 napon belül köteles benyújtani.
(eladás-vétel, öröklés)
Kérem az elhunytak örökösét-, örököseit a kommunális
adó bevallást megtenni szíveskedjenek (külön felhívás
nélkül).

Az adó mértéke más esetben
(tehergépjármû) ugyanúgy
maradt. Az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 1.200 Ft.
2009. évben esedékes adófizetési határidõk:
I. félév 2009. 03. 16.
II. félév 2009. 09. 15.

Felhívom figyelmüket, hogy
az iparûzési adó bevallás benyújtásának határideje
2009. 06. 02.

Jelentõs a változás a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességekben.

2009. évben esedékes adófizetési határidõk:
2009. 03. 16.
– A 2009. évi iparûzési
adóelõleg I. rész (a 2008. évi
adó 50 %-a)
2009. 06. 02.
– 2008. évi tényleges
iparûzési adó és a megfizetett
adóelõleg különbözete
2009. 09. 15.
– A 2009. évi iparûzési
adóelõleg fennmaradó része
(a 2009. évre megállapított
iparûzési adóelõleg fennmaradó része a 03.16-ai befizetés figyelembevételével
A bevallási, illetve bejelentési kötelezettségek elmulasztása esetén mulasztási bírság
kiszabása válik esedékessé.
Felhívom figyelmüket, hogy
adómentes az adóalany abban az adóévben, amelyet
megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme
után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Ennek a feltételnek a meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

– gyártási évet követõ 8-11.
naptári évben
– 200 Ft/kW
– gyártási évet követõ 12-15.
naptári évben
– 160 Ft/kW
– gyártási évet követõ 16.
naptári évben és az azt
követõ naptári években
– 120 Ft/kW

A gépjármûvek adásvételét az okmányirodán be kell jelenteni

éves fizetendõ adó összegére
2009. december 20. napjáig
kell kiegészítenie.

Magánszemélyek
kommunális adója
A Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata Képviselõtestülete a 25/2008.(XII.12.)
Önkormányzati rendeletével
módosította magánszemélyek kommunális adójának a
mértékét.
Az adó összege 2009. 01. 01.
naptól: 6.000 Ft/év/adótárgy
2009. évben esedékes adófizetési határidõk:
I. félév 2009. 03. 16.
II. félév 2009. 09. 15.
Adókötelezettség keletkezése a használatba vett építmény illetve, a tulajdonszerzés idõpontját követõ év elsõ
napja.

Gépjármû adó
Adókötelezettség változását,
eladást-vételt az okmányirodánál kell bejelenteni!
Az adó alapja személyszállító gépjármûvek esetében a
hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
Ha a hatósági nyilvántartásban a teljesítmény csak lóerõben van feltüntetve, akkor
a lóerõben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s
az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint
egész számra kell kerekíteni.
Az adó mértéke a fent leírt
adóalap után a gépjármû:
– gyártási évében és az azt
követõ 3 naptári évben
– 300 Ft/kW
– gyártási évet követõ 4-7.
naptári évben
– 260 Ft/kW

Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú
személyt szállító, vele közös
háztartásban élõ szülõ, nevelõszülõ, mostoha-, örökbefogadó szülõ tulajdonában álló,
egy darab 100 kW teljesítményt el nem érõ és nem személytaxi besorolású személygépkocsi után jár a mentesség.
Röviden 3-as feltételnek kell
megfelelni.
Az adózó:
1. Tulajdonos legyen
2. Mozgáskorlátozott legyen
3. Adóalany legyen
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a polgármesteri hivatal adócsoportjának, adónyilvántartása szerint sok a
hátralékos rendezetlen tétel.
Amennyiben adótartozásuk
van, úgy kérem azokat mielõbb rendezni, ellenkezõ
esetben a hátralékok kiegyenlítésére megtesszük a szükséges lépéseket (letiltás, inkaszszó, illetve ingatlanra történõ
jelzálogjog bejegyzés)
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Felhívás!
Felhívom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvíz-csatornára nem kötött
lakások után talajterhelési
díjat kell fizetni. A kiküldésre kerülõ bevallási
nyomtatványokat 2009. 03.
31. napjáig kitöltve, minden
érintett köteles benyújtani,
és a kirótt díjat megfizetni!
A talajterhelési díjat
mindaddig fizetni kell,
amíg a közcsatornára való
rákötés meg nem történik. A
díjfizetés alól akkor mentesül a tulajdonos, ha a rákötés megtörtént, melyrõl igazolást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a bevallás elmulasztása, illetve késedelmes benyújtása mulasztási
bírság jogkövetkezményét
vonja maga után, melynek
mértéke az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése
alapján – magánszemély
adózó 200.000 Ft-ig, más
adózó 500.000 Ft-ig terjedõ
bírsággal sújtható.

Az önkormányzati
adóhatósághoz teljesítendõ befizetések
A. Helyi adó
1. Kommunális adó,
iparûzési adó
a. Magánszemélyeknek félévenként, két egyenlõ részletben kell az adót megfizetni az adóév március 16ig, illetve szeptember 15-ig
b. A vállalkozó adóelõleget
félévi részletekben fizet az
adóév március 16-ig, illetve
szeptember 15-ig
c. A vállalkozónak a helyi
iparûzési adóelõleget (egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével) a várható éves fizetendõ adó öszszegére az adóév december
20. napjáig kell kiegészítenie.
d. Az ideiglenes (alkalmi)
jelleggel végzett tevékenység utáni iparûzési adót legkésõbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.
e. A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre
megállapított tényleges adó
különbözetét az adóévet követõ év május 31-ig fizeti
meg, illetõleg ettõl az idõpontban igényelheti vissza.
B. Gépjármûadó
(belföldi rendszám esetén)

A kállósemjéni víztorony

1. Az adózó a belföldi rendszámú gépjármûvek után a
gépjármû-adót félévenként,
két egyenlõ részletben fizeti
meg az adóév március 16ig, illetve szeptember 15-ig

Semjéni Krónika

2. Az adókötelezettséget
érintõ változás esetén, az
adóalany a félév idõarányos
részére õt terhelõ adót az errõl szóló határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 15
napon belül fizeti meg.

Hivatal Adócsoportjához.
Felhívjuk mindenki szíves figyelmét arra, hogy a
bevallás elmulasztása,
illetve késedelmes benyújtása mulasztási bírság
jogkövetkezményét vonja
maga után, melynek mértéke az adózás rendjérõl
C. Talajterhelési díj
szóló 2003. évi XCII.
Bevallási és befizetési ha- törvény 172. § (1) bekeztáridõ: az adóév március dése alap-ján – magán31-ig
személy adózó 200.000 Ftig, más adózó 500.000 Ft-ig
A környezetterhelési terjedõ bírsággal sújtható.
díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján Az általános iskolában a szatalajterhelési díjat állapított badidõs programok mellett
meg.
az egyik legnagyobb feladat
A rendelet alapján talaj- a tankönyvrendelés elõkészíterhelési díj fizetési kötele- tése volt. Mint az már köztuzettség azt a szennyvízkibo- dott, a tavalyi tankönyváracsátót terheli, aki a mûsza- kat sikerült jelentõs mértékkilag rendelkezésre álló ben csökkenteni, a tartós, (de
közcsatornára nem köt rá, már használt) tankönyválloés helyi vízgazdálkodási mány bevonásával, és ezt a
hatósági engedély alapján tendenciát szeretnék az idén
szennyvíz-elhelyezést al- is megtartani.
kalmaz.
Nem terheli díjfizetési Február 6-án 4 tanulónk kikötelezettség azt a sze- emelkedõ eredményt ért el az
mélyt, aki csak olyan vízvé- Újfehértón kémia szaktanteli lehetõséggel rendelke- tárgyból rendezett körzeti
zik (kerti csap), amely nem versenyen.
igényli egyedi szennyvíztáPisák Richárd I.;
roló megépítését.
Oláh Ferenc II.;
A talajterhelési díj alapja
Harsányi Dávid III.
a szolgáltatott víz mennyi- helyezéssel büszkélkedhet.
sége 2008. évben, melyrõl a Valamennyien 8. osztályos
szennyvíz kibocsátó – tehát a tanulók.
lakás tulajdonosa, hasznáTóth Gábor 7. o tanuló
lója – bevallást tesz, amit
pedig, a tisztes középme2009. március 31-ig köteles
zõnyben végzett.
benyújtani, illetve a kirótt
díjat megfizetni. A talajterUgyan ezen a napon tartotta
helési díjat mindaddig fizetmeg félévi értekezletét a neni kell, amíg a közcsatornávelõtestület, ahol értékelték
ra való rákötés meg nem
az elsõ félévi munkát, megtörténik. A díjfizetés alól
akkor mentesül a tulajdo- oldásokat keresve a problénos, ha a rákötés megtör- mákra, majd megvitatták a II.
tént, melyrõl igazolást kell félév feladatait.
benyújtani a Polgármesteri

Sikerek
kémiából

Semjéni Krónika
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Fontos a talajvizsgálat
Fontos tudnivaló, hogy az
Agrár Környezet Gazdálkodási programban szereplõ
gazdálkodóknak záró talajvizsgálati idõszaka 2008.
szeptember 1. és 2009. május
31-e között van (50/2008 (IX.
04) IH közlemény). Ezen idõszak alatt kell a talajmintákat
a laboratóriumba küldeniük
és elvégeztetni a szükséges
talajvizsgálatokat a célprogramoknak megfelelõen. Fontos tudni, hogy az AKG programban be nem vitt területekre is vonatkoznak a „Helyes

Gazdálkodási Gyakorlat”
(HGGY) elõírásai. Ebbõl következik, hogy nem csak az
AKG-s parcellákra, hanem
azon parcellákról is kell talajmintát szedni, amelyek nem
szerepelnek az AKG célprogramjában, de a gazdaság területéhez tartozik, hiszen a
HGGY a gazdaság teljes területére vonatkozik.
Azok a termelõk, akik területalapú támogatást igényelnek és nitrátérzékeny területen gazdálkodnak, a „Helyes Mezõgazdasági Gyakor-

lat” (HMGY) elõírásait be
kell tartaniuk. Ennek értelmében szántóföldi kultúra esetében 5 évente talajmintát kell
venni és tápanyaggazdálkodási tervet kell készíteni és
ennek megfelelõen végezheti
a tápanyagutánpótlást. A
gyepnél 10 évente elvégeztetett szûkített talajvizsgálatra
van szükség és a talajvizsgálat adataiból elkészített tápanyagellátási terv szükséges.
(A nitrátérzékeny területek
MEPAR kód szerint lehatárolását az FVM honlapján is

megtalálható – www. fvm.hu
– 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet tartalmazza).
A rendelet hatálya alá való tartozás eldöntése a gazdálkodó feladata. (A mulasztás 50-500 ezer Ft-os bírságot vonhat maga után!)
Fenti felsorolásból láthatjuk, hogy bõven akad tennivalónk a talajvizsgálatok terén.
Bellus József és Nagy József
UMVP tanácsadók
Magyar Agrárkamara

Községünk lakossága Tavaszi lomtalanítás
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatal személyi adat és lakcímnyilvántartása
alapján a Kállósemjénre vonatkozó adatok, a következõk

Kállósemjén lakosságának kor szerinti megoszlása
Teljes állandó lakosság összesen
(2008. január 1-jei adat)

ebbõl

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

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

4024 fõ

0-17 év között

833 fõ

18-59 év között

2408 fõ

60 éves vagy több

783 fõ

20-30 év között

662 fõ

0-17 év között és a 60 évesnél több össz. 1616 fõ
(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)

Kérjük a lakosságot, hogy az
elszállítandó hulladékot úgy
helyezzék ki az ingatlan elé,
hogy az se a jármû forgalmat,
se a gyalogos közlekedést ne
akadályozza.A lomok között
a veszélyes hulladék elhelyezése tilos, hiszen, az sok esetben nem azonosítható, és a
csomagoló anyagok sérülése
miatt mind a környezetre,
mind az ember egészségére,
megnövekedett kockázatot
jelent.
Veszélyes hulladéknak minõsül:
Akkumulátor,
szárazelem,
festékes göngyöleg,
növényvédõ szerek
és azok csomagolása,

Véradás a közösségi házban

használt hûtõberendezések,
veszélyes összetevõjû
tisztítószerek
és göngyölegeik,
elektronikai cikkek,
használt étolaj,
olajos flakon,
fáradt olaj,
fénycsõ,
gyógyszer,
leselejtezett számítógép,
pala,
autógumi… stb.
Értesítjük községünk lakóit,
amennyiben fölöslegessé
vált autógumival rendelkeznek – ami a lomtalanítás során nem helyezhetõ ki –, az a
polgármesteri hivatal udvarán minden hétfõn 800-1600
óráig térítésmentesen leadható.
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Nitrátérzékeny területek
(Gazdálkodók figyelmébe)
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a nitrátérzékeny területen valamennyi mezõgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá
b) az adatszolgáltatás és
nyilvántartás tekintetében
nitrátérzékeny területen kívül
a külön jogszabály szerinti
magánszemélyek háztartási
igényeit meghaladó mértékben állattartást végzõ természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaságra is.
Mint tudjuk, a Nagykálló
város közigazgatási területén
elhelyezkedõ fizikai blokkok
túlnyomó többsége nitrátérzékeny. A gazdálkodónak a
gazdálkodási évre vonatkozóan (szept. 1. és az azt követõ év aug. 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell
vezetnie a Gazdálkodási
Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcellamûvelési adatokra, valamint
állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelõ
adattartalommal.
A 6. sz. melléklet szerinti
adatlapon köteles adatot
szolgáltatni a gazdálkodási
évet követõ december 31-ig a
mezõgazdasági tevékenység
helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.
A szervestrágya hasznosítási módjában bekövetkezett
változást 30 napon belül be
kell jelenteni a talajvédelmi
hatóság részére. A gazdálkodónak a nyilvántartást, a (2)
bekezdés szerint beküldött
adatlap másolatát, valamint a
talajvédelmi terveket 5 évig
meg kell õriznie A 2008. évre
vonatkozó adatszolgáltatást e
rendelet 6. sz. mellékletében

szereplõ adatlapon kell benyújtani a 2008. jan. 1. – dec.
31. közötti idõszakra a tárgyévet követõ február 28-ig a
tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz. A trágya átadás és átvételre vonatkozó adatoknak e
jogszabály hatálybalépését
követõen kell a nyilvántartásban szerepelni. A nyilvántartás és adatszolgáltatás elsõ
tárgyidõszaka 2008. szept. 1.
2009. aug. 31. közötti gazdálkodási év.
Az 1. táblázatot minden
adatszolgáltatásra kötelezett
gazdálkodónak ki kell töltenie. Ezen felül az állattartást
végzõknek a 2.1., 2.2., 2.3.
táblázatokat, ha legeltetést
folytat a 3.1. táblázatot, ha a
trágyát nem saját területén
hasznosítja, vagy trágyát
vesz át felhasználásra akkor a
3.3. táblázatot kell kitöltenie.
A növénytermesztést folytató
gazdálkodónak a 3.2. és a 3.3.
táblázatokat kell kitöltenie.
Az adatlapokon a tárgyév
utolsó napján érvényes adatokat kell közölni, amelyek a
valós helyzetnek megfelelõek, illetve a tevékenységgel
kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplõ
adatokkal megegyezõk. Az
adatlapokon közölt adatok
valódiságáért az adatszolgáltató felelõs. A területileg (telephely szerint) illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal megyei Növény- és
Talaj-védelmi Igazgatóságai
(a továbbiakban: MGSZH
NTI), illetve környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek az adatszolgáltatásban foglaltakat
ellenõrizhetik. Minden lapot
dátummal és cégszerû aláírással kell ellátni. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):
Az állattartással foglalkozó
gazdálkodóknak az adatszolgáltatás benyújtásakor – az

adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt –
rendelkeznie kell KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
számmal, az állattartó telepnek pedig TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal.
A telepen belüli, eltérõ kialakítású (eltérõ mûszaki védelemmel rendelkezõ) trágyatárolóknak ezen belül külön
EH-KTJ számmal kell rendelkeznie. (Az EH-KTJ szám
a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez
rendelt Környezetvédelmi
Területi Jelet jelenti). Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy
amennyiben a bejelentéskor
ezekkel, vagy ezek valamelyikével az állattartással fog-

lalkozó gazdálkodó nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún.
KAR adatlapok (környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz
szükséges adatok adatlapja)
benyújtásával kell megkérnie
a területileg illetékes környezetvédelmi,
Az adatszolgáltatáshoz
szükséges adatlapok beszerezhetõk a megyei MGSZH
NTI-nél, a falugazdászoknál
és a hatósági állatorvosoknál, vagy letölthetõk a
1. Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu),
2. Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium
(www.kvvm.hu) hivatalos
honlapjáról.
Bellus József és
Hreskóné Vass Judit
UMVP tanácsadók

Változtak a díjak
A 2008. december 29-én
megtartott nyílt ülés napirendje az ivóvízért és a csatornamû használatáért fizetendõ díjak megállapítása
volt.
Az elõzõ testületi gyûlésen
csak arról született döntés,
hogy 2009. január 1-jétõl, a
víziközmû üzemeltetését a
TESZOVÁL-Kft (Nagykálló, Korányi út 37.)fogja végezni, a díj mértékérõl azonban nem.
A testületi döntés értelmében 2009. január 1-jétõl:

– az ivóvíz szolgáltatásért:
176 Ft/m3 + ÁFA
– a szennyvíz elvezetéséért
és tisztításáért:
136 Ft/m3 + ÁFA
– allapdíj egységesen (ivóvíz + szennyvíz együtt):
330 Ft/hó + ÁFA
díjtételeket kell megfizetni.
A vízközmû hibája esetén az
alábbi telefonszámok hívhatók:
– hibabejelentés:
42/263-404
– víz: 06-20-399-1251
– szennyvíz:
06-70-668-0069
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Szalmából dísz, papírból virág
900 ezer Ft-ot nyert a bútorzat és a technikai eszközök korszerûsítésére.
Örömmel számolhatunk
be arról, hogy a régi székek helyére megérkeztek
az új ülõalkalmatosságok,
és a nehezen mozdítható
asztalok is új, könnyen
kezelhetõre cserélõdtek.

A Semjéni Krónika
elõzõ számában nem
adtunk hírt arról az aktív munkáról, amelyet a
könyvtár dolgozói, Hollósi Istvánné és Blazsán
Péterné végeztek, így
most pótoljuk ezt a hiányosságot.
***
A karácsonyi kézmûves
foglalkozásra egy egész
héten át várták az érdeklõdõket. Blazsán Péterné,
aki mindig újdonsággal

Rózsa, nárcisz

(Fotók: Pappné Szegedi
Angéla)

Egész csokorra való virágot készítettek nyugdíjasaink

Új bútorok a közösségi házban
szolgál az érdeklõdõk számára, most is egy új technikát tanított meg a gyerekekkel: szalmából készítettek karácsonyfadíszeket. A foglalkozás természetesen sok-sok elõkészületet igényelt, hiszen a
szalmaszálakat elõször is
válogatni, majd tisztítás
után áztatni és vasalni kellett. Az elõkészített alapanyagból sok-sok dísz készült el próbaképpen, hogy
az ifjúság számára melyik
módszer alkalmazása lesz

Az „Arany alkony”
Nyugdíjas Klub tagjai is
kedvet kaptak a matricafestéshez, így segítséget
kértek és kaptak. Amikor
már nem volt szükségük
segítségre, két délután töltötték el ezzel a tevékenységgel az idõt, s a polgármesteri hivatal ablakaira
szebbnél szebb karácsonyi
motívumokat készítettek.

A technikai eszközök
között beszerzésre került
egy nagyteljesítményû
számítógép és egy merevlemezes videokamera,
amely már az iskolai karácsonyi ünnepségen debütált is, hiszen Hollósi
Istvánné ezzel rögzítette a
mûsort. Igazán szükségszerû volt már ennek a
technikai eszköznek a beszerzése, hiszen a régi
használhatatlanná vált, így
nem lehetett megörökíteni
olyan eseményeket, amelyek a késõbbiek folyamán
akár egy kutatómunkához,
forrásként használható
lenne.

a legegyszerûbb és legkönnyebb. Mivel a szalmaszálakkal való munkálkodás nagy odafigyelést,
és türelmet igényelt, ezért
csak kiscsoportos foglalkozásokra volt lehetõség.
A tumultus elkerülése végett elõre be lehetett jelentkezni.
A szalmadíszek készítése mellett lehúzható
üvegmatrica festékkel is
lehetett dolgozni, amely
természetesen a karácsony
hangulatát idézték.

Az ünnepek elteltével a
nyugdíjasok újdonságra
vágyva, megkérték Blazsán Péternét, hogy tanítsa
meg õket papírvirágot is
készíteni. A lelkesedés
meghozta eredményét, hiszen mindenki elkészítette
a neki legjobban tetszõ virágot. A legkelendõbb a
rózsa volt, de készült nárcisz is szép számmal.
Amint arról már korábban beszámoltunk, a
könyvtár pályázat útján Az új technikai berendezések
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Mozgalmas
az élet a
könyvtárban
A szabadidõs programok
szervezése mellett, a fõiskolások és egyetemisták számára térítési díj ellenében nyomtatást és fénymásolást is végeznek, valamint aktív segítséget nyújt a lakosságnak a
mezõgazdasági ügyeik intézéséhez a könyvtárban Hollósi Istvánné és Blazsán Péterné. Az õ érdemük az az elõadás is, amely február 27-én
17 órától került megrendezésre a közösségi házban. Témája a gazdálkodókat és a
mezõgazdasági õstermelõket

Semjéni Krónika

Akik nem tudtak részt
venni ezen a tájékoztatón,
azok felvilágosítást kaphatnak a könyvtárban Blazsán
Péternétõl, vagy csütörtöki
napokon a falugazdásztól,
Dzsunyák Páltól.

A terem zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel.
érintõ jogszabályi háttér változása volt. Sajnos, sokszor
azt tapasztaljuk, hogy nincsenek kellõképpen tájékoztatva
a semjéni gazdák. Ezt a hiányosságot próbálta enyhíteni
ez a tájékoztató elõadás, melyet a nyíregyházi Agrárkamara tanácsadója, Bellus József és Dzsunyák Pál falugaz-

dász tartott. A Semjéni Krónika hasábjain két cikket is
közreadunk Bellus úr tollából, amelyek a támogatási
rendszer várható változásait
taglalják. Kérjük, olvassák,
tanulmányozzák figyelmesen, hiszen nagyon sok változás történt a jogszabályok
terén.

Dzsunyák Pál falugazdász
az õstermelõket érintõ
aktuális feladatokról beszél

A közmunkások téli melegedõje elõtt is eltakarították a havat

Ebéd közben a Ficánka Óvoda kicsinyei

ól esik egy kis pihenés, hiszen az út javarésze még
a zarándokok elõtt áll a máriapócsi kegykép kísérésekor

Várakozás a kegyképre február 7-én

a

(Fotók: Pappné Szegedi Angéla)
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Csavargások az éjszakában
A Kállósemjéni Polgárõr
Egyesület 1990 óta mûködik
településünkön. A lakosság
tud rólunk. Bízik bennünk és
alkalmanként konkrét segítséget vár tõlünk. A cégek,
vállalkozók ismernek bennünket, számíthatnak ránk.
Fõ támogatónk és legfontosabb partnerünk a kállósemjéni önkormányzat,
amely évente támogatja munkánkat a költségvetés lehetõségei szerint. A rendõrséggel
a közös akciók, közös szolgálatok, a civil társszervezetekkel a kölcsönös bizalom kötnek össze.
Ezúton is kérjük a céljainkkal egyetértõ embereket,
vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy lehetõségeikhez
mérten támogassák a Kállósemjéni Polgárõr Egyesületet vállalt feladatának elvégzésében.

Elõre is köszönjük anyagi és tárgyi támogatásukat!
Bankszámlánkat a Szabolcs Takarékszövetkezet
Kállósemjéni Kirendeltségénél vezetjük:
68800068-11054481
Adószámunk
18812851-1-15, melyre
felajánlható az SZJA 1%a.

Nagyobb odafigyelést!
Egy olyan problémára
szeretnénk felhívni elsõsorban a szülõk figyelmét,
amely mondhatni már rendszeresen elõfordul. Mi, a polgárõrség tagjai szolgálat közben számtalanszor vagyunk
szemtanúi annak, hogy a hétvégéken a tizenéves gyerekek egyik kocsmából a má-

Ha kell, a rendre felügyelnek, ha kell,
a forgalmat irányítják a polgárõrök
sikba járnak, a lakók nyugalmát zavarva az utcán randalíroznak.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, tanúsítsanak nagyobb
odafigyelést gyermekükre!
Egy általános iskolás korú
gyermeknek, az egészséges
testi, szellemi fejlõdéshez
nem hisszük, hogy szüksége
van éjszakai csavargásra. Sajnos, egyébként is olyan világ-

ban élünk, amikor sokkal
több veszélynek vannak kitéve a fiatalok, így hát ne hajtsuk nyugodtan álomra a fejünket, amíg haza nem ért
gyermekünk, és igen is kérjük számon, hogy nem tett-e
olyan dolgot, amiért másnap
lehajtott fõvel kellene járnunk.
A polgárõrség tagjai

Szelektív hulladékgyûjtés Szemétszállítási díjak
A Nyír-Flop Kft. tájékoztatása szerint a zsákos szelektív hulladékgyûjtés idõpontja
a 2009. évben a következõ
idõpontokban történik:
Január 16.
Február 13.
Március 13.
Április 10.
Május 15.
Június 12.
Július 17.
Augusztus 14.
Szeptember 11.
Október 16.
November 13.
December 11.
(A szállítási napok mindegyike pénteki napra esik.)
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a papírhulladékot (kar-

tondoboz; újságpapír; könyv;
folyóirat; hullámpapír..stb)
kék, míg a mûanyaghulladékot (mûanyag palackok; fóliák; zacskók; bevásárlótáskák) sárga színû zsákba kell
gyûjteni. Aki még nem rendelkeznek színes, emblémás
zsákkal, azok átlátszó zsákban is kirakhatják az összegyûjtött hulladékot, melyet a
Nyír-Flop ingyenesen színes
gyûjtõzsákra cserél.
A szelektív hulladék elszállítása továbbra is díjmentesen történik!
Kérjük a lakosságot, hogy
a szállítási napokon, a zsákokat reggel 6 órára, jól látható
helyre tegyék ki az ingatlan
elé, mert az összegyûjtés reggel 6 órától-délután 18 óráig
történik.

A kállósemjéni képviselõ-testület 2008. december 12-én
módosította a helyi önkormányzat és a Nyír-Flop Kft. között
fennálló szilárd hulladék elszállításáról szóló szerzõdést,
amelynek értelmében,
2009. január 1-jétõl
a következõ díjtételeket kell megfizetni:
– 1-2 személyes háztartásoknak:
bruttó 165 Ft/ürítés, amely heti egy alkalommal történik.
– 2-nél több személyes háztartásoknak:
bruttó 187 Ft/ürítés, amely heti egy alkalommal történik.
A díjat negyedévente kell megfizetni, a Nyír-Flop által alkalmazott díjbeszedõnek. Településünkön a díj beszedése
nem változott, továbbra is
Gál János
(Kállósemjén, Mezõ utca 22/a sz. alatti lakos)
végzi a megszokott módon.

19

2009. március

Semjéni Krónika

Pontokat ért a küzdeni tudás
A szünet után a semjéni
kézisek teljesen felpörögtek, jobban koncentráltak
a játékra, pontosabbak
voltak az indítások.
A nagykállói városi sportcsarnokban rendezték meg
január 25-én azt a kézilabdatornát, amelyet az NB II-ben
szereplõ semjéni lányok
szerveztek. A torna a bajnokságra való felkészülést segítette elõ, ezért olyan csapatot
is hívtak, amelyiktõl tanulni
lehet. Évek óta szoros barátságot ápolnak a szlovák elsõ
ligás Kassa együttesével, így
természetes, hogy meghívást
kaptak a KSZSE-tõl. A másik
két csapat a hazai NB II. élvonalbeli gárdája, a Mátészalka és a Gyöngyös együttese volt. Egy csapat „életben
maradásához” szükséges,
hogy mindig tudjanak valami
újat mutatni, valami más játékstílussal úgymond meglepni az ellenfelet, s az, hogy
jó erõnlétben kezdjék a bajnokságot. Ezzel a céllal mérték össze tudásukat a csapa-

tok, hogy hol is tartanak a felkészülésben.
A tornát a kassaiak veretlenül nyerték, míg a II. helyezést a gyöngyösiek szerezték
meg. A két Szabolcs megyei
csapat közül a kállósemjéniek csak három góllal maradtak alul a mátészalkai gárdával szemben. Február 4-én a
Kassai csapat viszonozta a
meghívást, így Szlovákiába
ment a semjéni gárda.

Tavaszi rajt
Február 22-én megkezdõdött a tavaszi idény a kézilabdás lányok számára is. Sajnos, a csapat összetételében
ismét változás állt be, hiszen
Herdon Erika és testvére,
Éva a mátészalkai csapatot
erõsíti tovább. Helyükre az
ifjúsági csapatból kerültek
fel játékosok: Jurecska Kitti,
Herczku Fruzsina, Bukta Renáta és Mészáros Enikõ, valamint Németh Noémi és
Csordás Judit is a hazai csapatba igazolt.
Az idény elsõ meccsét
Jászszentandrás ellen ját-

szották, s bizony elég nyögvenyelõsen kezdõdött a játék. Rengeteg volt a rossz
passz, kapkodás és fejetlenség jellemezte az elsõ félidõt.
Az ellenfél végig vezetett 2
góllal, s bizony voltak olyan
percek is, amikor a különbség 4-5 gólra duzzadt. A szünet azonban meghozta jótékony hatását. A lányok teljesen felpörögtek, jobban koncentráltak a játékra, pontosabbak voltak az indítások. A
II. félidõ 8. percében a semjéni csapat át is vette a vezetést,
s ki sem engedte a kezébõl a
gyõzelmet. A mérkõzés végére 3 gólos elõnyre tettek
szert, s így magukénak
mondhatják a gyõzelemért
járó pontokat.
Gratulálunk a lányoknak,
hiszen nem mindennapi küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot. Nem számított,
hogy a csapat elveszítette
két, stabil, jó eredményeket
produkáló játékosát, „felálltak a földrõl” és emelt fõvel
állva is maradtak!
Csak így tovább!!

A tavasz forduló mérkõzéseinek idõpontjai:
Március 1.: Gyöngyös –
Kállósemjén
Március 15.: Kállósemjén –
Jászberény
Március 22.: Kállósemjén –
Ózd
Március 29.: Kállósemjén –
Hajdúböszörmény
Április 19.: Kállósemjén –
Nádudvar
Április 26.: Eger –
Kállósemjén
Május 3.: Kállósemjén –
Gyömrõ
Május 10.: URFA Hevesi SE
– Kállósemjén
Május 24.: Mátészalka –
Kállósemjén
A hazai mérkõzések mindegyikét a nagykállói városi
sportcsarnokban rendezik
meg vasárnapi napokon,
délelõtt 11 órai kezdettel.
Várják a lelkes szurkolókat,
hogy minét többen buzdítsák
gyõzelemre a csapatot.
Pappné Szegedi Angéla

Havas volt
a sportpálya
Az idén nem lehetett panaszunk a hóra, mert bizony
volt belõle bõven. Amíg
azonban a téli sportot kedvelõk számára áldás volt a fehér
csapadék, addig másoknak
sok-sok munkát jelentett az
eltakarítása. Nem volt könynyû letakarítani a futballpályát sem, hiszen a kistraktor mellett szükség volt a dolgos kézre, no meg a lapátra
is.
(Fotó: Pappné Szegedi
Angéla)

Semjéni Krónika

20

2009. március

Kézimunkák a kiállításon
Több évtized munkája
volt látható azon a hobbikiállításon, amelyet az „Arany
Alkony Nyugdíjas Klub”
tagjai szerveztek a közelmúltban közösségi házban.
A tagok az általuk készített hímzésekbõl, keresztszemes kézimunkákból, akvarellekbõl, horgolt tojásokból álló kiállítását 2009. február 17-én nyitotta meg
Nagy Béla polgármester.
Megható volt látni azt a
lelkesedét, amellyel készültek erre az alkalomra a nyugdíjasok. Nagy szeretettel

várták a meghívott vendégeket, akik sajnos elmaradtak.
Félõ, hogy ez a közömbösség lelohasztja azt az aktivitást, amelyet a nyugdíjasok
képviselnek.
Reméljük, hogy legközelebb többen tudnak idõt szakítani egy-egy ilyen eseményre, hiszen nagy munka
van benne. Jó, hogy van egy
közösség a településünkön,
amelynek a tagjai mozgalmas közösségi életet produkálnak. Becsüljük meg õket!
(Fotók: Pappné Szegedi
Angéla)

Üveges Györgyné, a nagy türelmet igénylõ,
gyönyörû kalocsai hímzés szakértõje
Molnár Istvánné a keresztszemes technikával
készült munkái elõtt.

Az „örök nyughatatlan”, Kocsis Jánosné
A legrégebbi darabokat Hegyes Györgyné hozta a kiállításra
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Teremi Mihály

Tóth Kornélia

Papp Tünde

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

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

Orosz Barna

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

Gólya hozta:
Kovács József
(nincs kép)

Csipkés László

Lakatos Tiffany Eugénia

Udvari Péter

Juhász Ákos

Tóth Szabina

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

Csákányos Csaba

Csordás Milán

