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Emlékezés a dicsõ napokra

Az 1848-as márciusi
forradalom óta 162 esztendõ telt el. Emléke, üzenete
a mai napig nem halványult el, a magyar ember
ennyi év elteltével is együtt
érez ’48 hõseivel.
A párizsi forradalom híre
1848. március 1-jén Pozsonyba érkezett. Kossuth
március 3-án az alsótáblán
beszédet mondott. Felirati javaslatában jobbágyfelszabadítást, önálló magyar kormányt, polgári reformokat és
alkotmányt követelt a Habsburg Birodalom egészének.

Ezt az alsótábla el is fogadta.
Az udvar az országgyûlést
fel akarta oszlatni, s hogy
idõt nyerjen, István nádort és
helyetteseit Bécsbe küldték,
hogy ne tudja senki összehívni a felsõtáblát. Kossuth ekkor a pesti radikálisokhoz
fordult. Március 13-án Bécsben kitört a forradalom, ennek hírére március 14-én
Kossuth 12 pontját a fõrendek elfogadták. Kossuth 200
emberrel és 2 gõzhajóval
Bécsbe utazott. A bécsi forradalom híre Pesten is meggyorsította az eseményeket.
Március 14-én este a Pilvax
kávéházban a „márciusi ifjak” elhatározták, hogy követeléseiknek másnap tüntetéssel adnak nyomatékot.
Másnap Pest utcáin húszezres tömeg vonult zuhogó esõben. Petõfi megírta a Nemzeti dalt, melynek ismétlõdõ
sorait Pest utcáin vele együtt
visszhangozta a forradalmi
tömeg.
(folytatás a 7. oldalon)

Az általános iskolában Ki mit tud? keretében mutathatják meg
ügyességüket, rátermettségüket, a kultúra és a mûvészetek iránti
elkötelezettségüket a diákok. A 8. a. osztály leányai rock and roll táncot mutattak be retro stílusban. A vetélkedõ döntõjét május elején
rendezi meg az oktatási intézmény, a kulturális programra várják településünk lakosságát.

Tavaszi nagytakarítás és lomtalanítás
Felhívom a tisztelt kállósemjéni lakosok figyelmét,
hogy a téli havas-fagyos idõjárás elmúltával saját portájukat és annak környékét
(kiskertet, kerítést, árkokat,
csatornákat) a tavaszi nagytakarítás keretében gyomtalanítani, csinosítani, rendezni szíveskedjenek! A munkálatok elvégzéséhez segítséget nyújt a lomtalanítás is,
mely az idei évben az alábbiak szerint zajlik:
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Kállósemjén Nagyközségben
a tavaszi lomtalanítást a
Nyír-Flop Kft.
2010. május 5-én szerdán
végzi.

Az idén is megrendezte jótékonysági bálját februárban az általános
iskola. A Szivárvány mazsorettcsoport keringõvel kedveskedett a
vendégeknek. (Az iskolai életrõl további információk a 12. és a 13.
oldalon találhatók.)

Az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy a jármû és gya-

logos forgalmat ne akadályozza és a begyûjtõ szállítóeszköz által jól megközelíthetõ legyen, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének elõidézésével!
A lomok közé tilos veszélyes hulladékot kirakni!
Veszélyes hulladéknak
minõsül: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédõ szerek és
azok csomagolása, használt
hûtõberendezések, veszélyes
összetevõjû tisztítószerek és
göngyölegeik, elektronikai
cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycsõ, gyógyszer, leselejtezett
számítógép, pala, autógumi
stb.
Pisákné Páll Ilona
jegyzõ
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Mintha csak nemrég történt volna, hogy egy szokatlanul enyhe és napsütéses kora februári napon több kilométeres tömeg kígyózott át
kis falunkon. Mintha csak
tegnap vártuk volna a kegyképet hozó és kísérõ zarándokokat a faluvégen. Pedig
már egy év telt el azóta, hogy
a máriapócsi könnyezõ Mária-kép hívek ezreitõl kísérve
ideiglenesen Hajdúdorogra
költözött. Szívünket a mai
napig megmelengeti a tudat,
hogy a zarándoklatnak – két
alkalommal is – állomása lehetett Kállósemjén. A jeles
évforduló nem múlhatott el
megemlékezés nélkül, az évforduló alkalmából Kocsis
Fülöp püspök atya tisztelte
meg személyes jelenlétével a
katolikus közösséget és celebrált misét a görög katolikus templomban. A rendhagyó szertartáson hívek százai
töltötték meg a templomot és
hallgatták a püspök szavait,

Virágvasárnap
a kállósemjéni római
templomban
fél 9-kor mise keretében
hangzik el a Keresztkirály
c. húsvéti oratórium a
Talán Teátrum
elõadásában.
Négy énekes és három
színész igaz hittel beszél
és énekel Jézus
szenvedéstörténetérõl.
Az elõadás misével együtt
80 perc.
Az elõadás Buzogány Béla
igazgató-rendezõ-színész
felajánlása.
Minden kedves
érdeklõdõt vár a római
katolikus egyházközség!

aki prédikációjában az ítélkezésrõl beszélt.
Az ünnepi misét követõen
újabb nem mindennapi esemény következett. Az újonnan megválasztott egyházi
képviselõtestület tagjai fogadalmat tettek a püspök elõtt,
aki áldását adta a tisztviselõkre.
Külön öröm volt a görög
egyházközség számára, hogy
az eseményre ellátogattak római és református hívek is. A
hit és vallás ereje, Mária, a
Szülõanya iránt érzett szeretet, Püspök Úr tisztelete és jelenléte ismét összekovácsolta a helyi közösséget. A helybéliek az együvé tartozásról
és a keresztény szellemben
való összefogásról is tanúbizonyságot tettek! Õrizzük
meg a Mária-zarándoklat és
az évforduló emlékét szívünkben, cselekedjünk e jeles napokat idézõ szellemben
az év minden egyes napján!
Pappné Dzsunyák Beatrix

„Nonstop” szolgálatban
a térfigyelõ kamerák
Bizonyára sokaknak feltûnt, hogy a korábbi lapszámunkban emlegetett térfigyelõ kamerarendszerek kiépítése befejezõdött Kállósemjénben. Február közepe
óta 3 területen összesen 24
kamera teljesít szolgálatot településünk központjában. A
beruházás volumene kistérségünkben egyedülálló, hiszen a környezõ településeken vagy egyáltalán nincsenek kamerák, vagy csupán 48 darab üzemel.
A fejlesztés megvalósításának érdekében önkormányzatunk a területi kiegyenlítést

szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása
(TEKI) jogcímen pályázott.
Az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatunkat 2 millió 537 ezer Ft
támogatásban részesítette,
amelyhez az önkormányzat
közel 500 ezer Ft önerõt biztosított.
Remélhetõen a beruházás
eléri majd célját, csökken a
faluközpontot érintõ rongálás, vandalizmus, kerékpártolvajlás és ezáltal nõhet a
lakosság biztonságérzete is.
Az elmúlt egy hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy

A kamera mindent lát és rögzít
a rögzített felvételek jól hasznosíthatóak a bûnesetek felderítésénél, hiszen ebben a
rövid idõintervallumban is
volt olyan eset, amikor a kamerák segítették a rendõrséget a bûneset felderítésében.
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A nehézségek ellenére lesz fejlesztés is
Nagyközségünk képviselõ-testülete a 2010. február 11-én megtartott ülésen
642.842 eFt-os kiadási és
azzal egyezõ bevételi fõösszeggel hagyta jóvá a
2010. évre vonatkozó költségvetési tervet.

az idõközbeni áremeléseket,
az inflációt, akkor egyértelmûen megállapíthatjuk, hogy
a 2010-es év ígérkezik költségvetési szempontból az eltelt idõszak legnehezebb évének.

***
A tervezett kiadások 119.723
eFt-tal haladják meg a tervezett bevételeket, azaz mintegy 120 millió Ft-os költségvetési hiánnyal kell az idén
„megküzdenie” az önkormányzatnak. A tervezett hiányból 68.281 eFt terheli a
mûködést és 51.442 eFt a tervezett beruházásokat.
Nagy Béla polgármestert
arról kérdeztük meg, mit jelentenek ezek a számok a
mindennapi életben a település és lakói számára.
– A számadatokból is kitûnik, hogy rekord méretû az az
összeg, amelyet a meglévõ
bevételeinkhez pótolnunk
kell, hogy teljesíthessük a tervünket. Ez a terv nem lehet
más, mint megfelelõ színvonalon fenntartani az intézményeinket: az iskolát, az óvodát, a közösségi házat és
könyvtárat, a védõnõi szolgálatot, a községgazdálkodást, a
polgármesteri hivatalt. Ezt az
elmúlt években sikerült megvalósítani és mûködési hitel
felvétele nélkül, ésszerû, szigorú gazdálkodással életben
tudtuk tartani intézményeinket. Az idén azonban még nehezebb a helyzetünk mint korábban, mivel az állami, ún.
normatív támogatás összege
a 2009-es évhez képest 5 százalékkal, vagyis 15 millió Fttal csökkent. Ha az így kiesõ
bevételekhez hozzátesszük

finanszírozása bár állami feladat, mégis jelentõs önkormányzati kiegészítést igényel. Képzeljük csak el, ha
nem kellett volna az elmúlt
három évben és az idei évben
kiegészíteni az intézményeink mûködési költségeit, akkor most mintegy 400 millió
Ft szabad pénzeszköz állna
rendelkezésünkre, amit például fejlesztésekre költhetnénk: csapadékvíz elvezetésre, járdákra, utakra…
Azonban a képviselõ-testülettel egyetértésben úgy
döntöttünk – szerintem helyesen –, hogy az intézmények biztonságos mûködése
kell, hogy legyen az elsõdleges és csak ezt követõen kerülhet sor a fejlesztésekre.
Gyermekeink egészséges nevelésének, oktatásának kell
elsõdlegességet szereznünk..

Nagy Béla polgármester

– Hogyan jelentkezik a hiány egyes intézményeknél?

– Milyen bevételekre támaszkodhat a kállósemjéni
önkormányzat ebben az évben?

– Az általános iskolánk
mûködéséhez 60 millió Ft hiányzik, ennyivel ad kevesebbet az állam, mint amennyibe
kerül a fenntartása. Az óvoda
fenntartásához az állam a teljes mûködési költség 50 százalékát adja, a másik felét, 27
millió Ft-ot az önkormányzatunknak kell biztosítania.
Ennek a két intézménynek a
mûködéséhez együttesen
majdnem 90 millió Ft hiányzik, amit az önkormányzatunknak kell saját bevételeibõl kigazdálkodnia ahhoz,
hogy óvodás és iskolás gyermekeinknek megfelelõ módon tudjuk biztosítani a nevelését, oktatását. Az oktatás

– Az önkormányzatnak
kétfajta alapvetõ bevétele
van: az államtól kapott juttatás és a saját bevétel. Mivel
az államtól kapott juttatás
csökkent, ezért az így kiesõ
bevételt a saját forrásból lehetne pótolni, fõleg a helyi
adók drasztikus emelésével.
Ez azonban nem járható út,
mivel a lakosság teherbíró
képessége az alacsony jövedelmek miatt már nem bír el
újabb kiadásokat. A kommunális adót 10 százalékkal
emeltük ugyan (éves szinten
600 Ft-tal), de csak a közvilágítás többe kerül éves szinten, mint az összesen befolyt
kommunális adó és akkor a

többi községgazdálkodási
feladatot még nem is említettem. Könnyû kiszámolni,
hogy ha a tervezett hiányt felosztanánk a településünkön
élõ négyezer ember között,
akkor az 30 ezer Ft-os plusz
terhet jelentene lakosonként
a már meglévõ adókon felül.
Tisztában vagyok vele, hogy
nem ez a megoldás. A hatalmas költségvetési hiányt úgy
próbáljuk leszorítani, hogy
csökkentjük az intézményekben a kiadásokat (pl. személyi juttatások területén csak a
törvény által kötelezõen elõírt juttatásokat adjuk), a saját
bevételeink növelésére pályázatokat nyújtunk be (önhiki-s pályázat).
– A nehézségek ellenére
szerepelnek-e fejlesztések az
idei tervekben?
– A felsorolt nehézségek
ellenére sem mondtunk le a
fejlesztésekrõl: állami támogatások bevonásával utakat,
járdákat építettünk, építgetjük-szépítgetjük lakókörnyezetünket. 2010-ben sem torpanunk meg: egészségházat,
piacot, közösségi szolgáltató
házat, járdákat fogunk építeni. A magam részérõl optimista vagyok és bizakodó: a
2006 óta eltelt években is hasonló nehézségekkel kellett
megküzdenünk, de minden
évben sikerült teljesítenünk a
költségvetési tervet: mûködési hitel felvétele nélkül, racionális gazdálkodással év
végére összeértek a bevételeink a kiadásainkkal. Azon
munkálkodunk, hogy ez az
idén se legyen másképp.
(Fotó: Pappné Dzsunyák Beatrix)
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Ki tud többet az Európai Unióról?
Pár hónapja kaptuk a telefonhívást a polgármesteri hivatalból, hogy lenne-e kedvünk részt venni egy vetélkedõn. Természetesen igent
mondtunk, legalábbis azok,
akik késõbb a döntõben a
harmadik helyezést érték el.
De mirõl is beszélünk pontosan?
A „mi” kifejezés Bokri
Eszter, Bokri Flóra, Fodor
Márta, Benke Ádám, Bota
Milán, Pisák Richárd és csapatvezetõnk, Pappné Dzsunyák Beatrix személyeit takarja, míg a „verseny” a XXI.
Század Egyesület, a Nyírség
Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület és a Híd az Együttmûködésért Nonprofit Kft.
által szervezett vetélkedõ
volt.
A versenyzõk mindegyike kapott a csapatvezetõtõl
egy mappányi felkészülési
anyagot az Európai Unió felépítésérõl és az ÚMVP mûködésérõl. Nagy izgalommal
és lelkesedéssel tanulgatott
mindenki és el is következett
az elõdöntõ napja. Kora délelõtt gyülekeztünk az önkormányzat épülete elõtt és ekkor állt össze elsõként a kis
csapat. Bemutatkozni már
nem kellett egymásnak, mivel a versenynek alapfeltétele volt, hogy a falut képviselõ csapat minden tagjának
az adott település legyen az
állandó lakhelye. Be is szálltunk a bordó Volkswagenbe,
amely ÚMVP pályázat segítségével lett a kistérség tulajdona. Az elõdöntõt a nagykállói mûvelõdési központ
egyik dísztermében tartották.
Jó kedvben és kacagásban
nem volt hiány, de ez –
mondhatni –, már hagyománnyá vált, hogy ha Kállósemjén részt vesz valamilyen
versenyen, akkor garantált
néhány mulatságos perc és
vicces megszólalás. Az csak

utólag derült ki, hogy a nagy
igyekezetben a polgármestert és Beát a hivatal elõtt
hagytuk. Végül is sikerült
nagy fölénnyel az elsõ helyezést elhódítani. Az eredményhirdetéskor tudtuk
meg, hogy a döntõben már
nem csak a mappánkból szerzett tudásanyagra van szükség, hanem egy Kállósemjénrõl forgatott filmmel és
egy tablóval is ki kell rukkolnunk, természetesen a településen megvalósult pályázatokkal kapcsolatban.
A tabló kitalálására sajnos
nem volt sok idõnk, de néhány óra alatt is sikerült egy
színes és tartalmas munkát
megalkotni. A leginkább
mégis, a film elkészítése
nyerte el a tetszésünket. Egy
délután megbeszéltük a jeleneteket, amelyeket késõbb
további szellemes ötletekkel
egészítettünk ki, a forgatásra
pedig egy teljes napunk volt,
ami több szempontból is nagy
izgalommal telt el. Egyrészt
még egyikünknek sem volt
része ilyen nagyszabású felvételek készítésében segédkezni, másrészt a forgatócsoport maga is késett, így a
munkát csak késõbb tudtuk

elkezdeni. Ennek ellenére
még így is soknak bizonyult a
rendelkezésre álló idõ. Ismételten jó hangulatban adtuk
elõ a jeleneteket, amelyek hol
„terepen”, hol a hivatalban
játszódtak. Sokat segített,
hogy az önkormányzati dolgozók különféle kellékek és
eszközök biztosításával, valamint személyes közremûködésükkel is hozzájárultak
munkánk sikeréhez.
Ezalatt vészesen közeledett a döntõ napja és egy felhõs napon útjára is indult a
Mohos-tó falvi EU IQ
Fighters – ez lett csapatunk
fantázianeve. Az angoltudásnak híján lévõ mûsorvezetõ
csak „figtersz”-ként emlegetett bennünket. Ezúttal nem
sikerült otthon hagyni a csapatvezetõnket, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy
még így is, a megszokottal
ellentétben az odaút felettébb
feszült hangulatú volt. Mindegyikünk érezte a verseny
komolyságát és már senki
nem volt olyan nyugodt, mint
az elõdöntõn. Legjobban Milán szavaival lehetett jellemezni az egész helyzetet: „Itt
már nem lehet hülyéskedni.”
Tényleg nem lehetett. A kö-

vetkezõ pillanatban már a
nyíregyházi városházának a
Krúdy termében találtuk magunkat és „csak” 5 kamera,
illetve további diktafonok
rögzítették az eseményt. A
verseny igen szorosan alakult, többször is vezettünk,
de végül a dobogó harmadik
fokát sikerült elhódítanunk.
Emiatt egyikünk sem búslakodott, mert nyereményünk
az elismerés mellett személyenként fél évre szóló vadaspark belépõ lett, sõt a
nagy esemény után meg is
vendégeltek minket. Kis csapatunk nem gyõzött válogatni a különleges ételcsodákból.
Záróakkordként pedig ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét mindenkinek, aki egy kicsit is tevékenykedett a bronzérem
megszerzése érdekében.
Életre szóló élményben volt
részünk, az elõkészületek
humoros napjait még egy jó
ideig nem felejtjük el. Reméljük, az idén is indulhatunk, de most már az arany
éremért szállnának harcba a
„Fighter”-ek.
Fodor Márta

Nyíregyházán a városháza Krúdy-termében már nem lehetett viccelni!
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Emelkednek a közmûdíjak
Kállósemjén nagyközség képviselõtestülete 2009 decemberében módosította a 2010. évre vonatkozó Kállósemjén vízi-közmû hálózatrendszerének
használatáról, az ivóvíz és csatornamû
használattal kapcsolatos díjak mértékét
és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
rendeletét.
Kállósemjénben 2010. január 1-jétõl
az ivóvíz, szennyvíz-elvezetési és tisztítási díj a következõk szerint alakul:
IVÓVÍZDÍJ:
alapdíj
347 Ft/hó+áfa
434 Ft
lakossági és közületi fogyasztás
185 Ft+áfa/m3
231 Ft/m3
SZENNYVÍZ ELVEZETÉS
ÉS TISZTÍTÁS
lakossági és közületi díj:
146 Ftáfa/m3
183 Ft/m3
vállalkozók által beszállított
szennyvíz tisztítása:
3
3
360 Ft+áfa/m
450 Ft/m

A díjbeszedést havi rendszerességgel az üzemeltetõ Teszovál Kft.
megbízásából Lovász János és Libis
György végzik. Hibabejelentést (közterületen történt csõtörés, szivárgás stb.) a
20/515-4846-os telefonszámon lehet
megtenni.
Nagyközségünk területén a szemétszállítás díját az alábbiak szerint kell
megfizetni:
1-2 személyes háztartás esetén
177 Ft/ürítés+áfa
221 Ft/ürítés
3 vagy több személyes háztartás esetén
207 Ft+áfa/ürítés
259 Ft/ürítés
A díjbeszedést a szolgáltató NyírFlop Kft. megbízásából Gaál János negyedéves rendszerességgel végzi. Elérhetõsége: 30/268-5732.
Az ingatlant lakó személyek számában bekövetkezett változást – az esetleges díjmódosítás végett – a polgármesteri hivatalban kell bejelenteni.
Pisákné Páll Ilona
jegyzõ

Az idén is lesz uniós élelmiszersegély
A 2009-es évhez hasonlóan az idén
is lesz európai uniós élelmiszersegély a
Katolikus Karitász segítségével.
A kiírás szerint a településen élõ rászorulók adatait a polgármesteri hivatalnak március 31-ig kell továbbítania a
Katolikus Karitásznak. Azon családok,
amelyek az önkormányzattól valamilyen rendszeres ellátást kapnak, automatikusan felkerülnek a listára. Azon
családoknak, akik nem részesülnek ellátásban az önkormányzattól lehetõségük van részt venni az élelmiszersegély
programban.
A listára felkerülhetnek azok a családok, akik:
1. létminimum közelében élõk
2. kisnyugdíjasok
3. hátrányos szociális helyzetû gyermeket nevelõ családok.

A létminimum és a kisnyugdíj
megállapításához az alábbi táblázat
nyújt segítséget.
Kérjük azon családokat, akik szeretnének az élelmiszersegélyben részesülni, hogy jövedelemigazolásokkal együtt legkésõbb

2010. március 26-án
12.00 óráig
ezt a polgármesteri hivatal 3.sz.
irodájában Dudás Viktóriánál
jelezni szíveskedjenek.
A listára csak azokat a személyeket tudjuk felvenni, akik a megadott
határidõig ezt jelzik a polgármesteri
hivatalban.

A településünk egyik jelképe,
a víztorony, már messzirõl is látszik

Háztartás típus

Egy fõre számított
havi érték forintban

1 felnõtt
1 felnõtt 1 gyermekkel
1 felnõtt 2 gyermekkel

66 271
54 674
47 494

2 felnõtt
57 987
2 felnõtt 1 gyermekkel
53 017
2 felnõtt 2 gyermekkel
48 047
2 felnõtt 3 gyermekkel
43 739
2 felnõtt 4 vagy több gyermekkel
40 867
3 felnõtt
55 226
3 felnõtt 1 gyermekkel
52 189
3 felnõtt 2 gyermekkel
48 378
3 felnõtt 3 gyermekkel
44 733
3 felnõtt 4 vagy több gyermekkel
42 129
1 nyugdíjas
2 nyugdíjas
3 vagy több nyugdíjas

59 644
51 360
48 599

Semjéni Krónika
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Szélturbinák alatt magyar, olasz, francia szavak
Az általános iskola diákjai
a Comenius Iskolai Együttmûködések pályázatán nyertek támogatást egy franciaországi utazás megszervezésére. A kiránduláson résztvevõk
Kovács Dóra, Bagoly Fanni,
Lipcsei Laura, Páll Flóra, Fodor Lilla, Teremi Nikolett 6.
osztályos tanulók, Jakab Szabolcs 7. osztályos és Matéz
Zsuzsanna, Csordás Brigitta,
Tóth Gábor 8. osztályos tanulók voltak. Kísérõk: Egri Józsefné és Botáné Kozma Zsuzsanna tanárnõk.
2009. november 22-én
reggel 7 órakor indultunk útnak az iskola elõl, a 12 diákot
2 pedagógus kísérte. A repülõgépünk 12:50-kor indult
Párizsba. A gyerekek izgatottan várták a csekkolást és a
vizsgálatot. A repülõgép 1
órás késéssel indult a köd miatt. A felszállás után egy-két
gyereket megviselt a repülés,
füldugulás és a rossz közérzet zavarta õket, de rendben
landoltunk 17 óra körül. Sok
gyerek elõször ült repülõn.
Innen gyorsvonattal mentünk be Párizs központjába,
ahol a Paradis Hotelben
szálltunk meg. Miután átvettük a szobákat és leraktuk a
bõröndöket, azonnal elindul-

Ismerkedés Párizzsal
tunk az Eiffel torony meghódítására.
Fél óra metrózás után
megérkeztünk. Már korom
sötét volt, de a torony karácsonyi fényével beragyogta
az egész várost. Feledhetetlen élmény volt, mikor megpillantottuk. Természetesen
felmentünk lifttel a legtetejére. A gyerekek és mi is alig
tudtunk betelni a látvánnyal.
Éjfélre értünk vissza a
szállásra. Másnap reggeli
után nyakunkba vettük ismét
a várost és elmentünk a Diadalívhez. Végigmentünk a
Champs-Élysées-n és fel-

A fiatalok útvonala

mentünk a diadalív tetejére.
Innen beláttuk az egész várost. Ebéd után elmentünk a
vasútállomásra, ahonnan tovább utaztunk Clermont-Ferrandba. Ott várt bennünket a
francia csoport tanárnõje.
Innen még 1,5 óra busszal
Ambert, úti célunk végállomása, ahol vártak ránk a francia szülõk és gyerekek. Minden családhoz került egy magyar fiatal elszállásolásra.
Másnap reggel útnak indultunk Serre-Poncon felé,
hogy megnézzük Franciaország legnagyobb vízi erõmûvét. Útközben csatlakoztak
hozzánk az olasz csoport tagjai is. Átbuszoztuk az egész
Alpokat. Kissé megviselte a
gyerekek gyomrát a szerpentin, de a látvány csodálatos
volt. Itt egy szállodában éjszakáztunk a francia és olasz
diákokkal.
Másnap megnéztük a
Bugey atomerõmûvet, ahová
sajnos a nevünk miatt a biztonsági rendszer nem engedett be minket. Így a magyar
csoport csak maketten nézhette meg az erõmû mûködését. Angol tolmácsunk dicséretben részesítette Tóth
Gábor 8. osztályos tanulót,
aki a teljes angol tájékoztatást

lefordította a magyar diákoknak.
Este ismét Ambertben
szálltak meg a gyerekek a
francia családoknál. Másnap
a Lyon környéki szélturbinákat látogattuk meg és hallgattuk meg a mûködésükrõl szóló beszámolót. Útközben a
gyerekek tanították egymásnak a francia, magyar és
olasz szavakat, barátságok
szövõdtek a diákok között.
Este Ambert polgármestere köszöntött minket és a
híres amberti sajttal vendégelte meg a diákokat, tanárokat és a szülõket.
2009. november 27-én
reggel 5.45-kor indultunk
haza. Este fél tízkor a szülõk
boldogan üdvözölték gyermekeiket. Az utazás mindenféle baj nélkül zajlott le.
Remélem, hogy más is
legalább annyi élménnyel
gazdagodott, mint én. Feledhetetlen 6 napot töltöttünk
együtt.
2010 márciusában mi látjuk vendégül az olasz és francia diákokat, igyekszünk
számukra is hasonlóan színvonalas programot összeállítani.
Egri Józsefné
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Példát mutattak hazafiságból, bátorságból
A helytartótanács elfogadott minden követelést. A
bécsi udvar rákényszerült,
hogy a magyar országgyûlés
határozatait V. Ferdinánddal
jóváhagyassa. A törvényeket
a király április 11-én ünnepélyes keretek között szentesítette. Megvalósult az örökváltság, a választójogot alacsony vagyoni határhoz kötötték, megszûnt a cenzúra.
Batthyány Lajos, az Ellenzéki Párt elnöke, kijelölt miniszterelnök április elejére
megalapította kormányát. A
miniszterek többsége az Ellenzéki Párt vezetõi közül
került ki. Deák Ferenc az
igazságügyi, Szemere Bertalan a belügyi, Eötvös József a
vallás és oktatásügyi, Klauzál Gábor a földmûvelés és
iparügyi, Kossuth Lajos a
pénzügyi, Széchenyi István a

közmunkaügyi, Mészáros
Lázár hadügyminiszter lett.
Májusban felállítottak tíz
honvédzászlóaljat, majd
Kossuth július 11-i javaslatára az országgyûlés egyhangúlag megszavazott 200 ezer
katonát.
162 év telt el azóta, hogy
forradalmáraink példamutató hazafiságukról és bátorságukról tanúságot téve lerázták magukról és a magyarságról az elnyomó hatalom
szorítását. Bár a szabadságharc végsõ soron kudarcba
fulladt és elbukott, a márciusi
ifjak tetteire a mai napig országszerte megemlékezünk
és büszkén gondolunk vissza
az eseményekre, melyek
megváltoztatták történelmünket.
Nagyközségünkben a
Kállay Miklós Általános Is-

A Nemzeti Múzeum fontos eseményeknek volt a helyszíne
1848. március 15-én
kola diákjai adtak ünnepi
mûsort az évforduló alkalmából. 1848. március 15-e
esõs nap volt. Az idei ünnepség keretében havas latyakban sétáltunk el a Szabadság-

kertben található emlékmûhöz, ahol az önkormányzat,
intézmények, szervezetek és
pártok képviselõi elhelyezték a megemlékezés virágait.

Fõzzön 8 játszóteret! Gazdálkodók figyelmébe!
A nagy sikerû játék az
idén is tovább folytatódik a
„Delikát 8” segítségével!
2010-ben ismét 6 játszótér kerül kisorsolásra a játék
során. A település lakosságához viszonyítottan legtöbb
pályázatot beküldõ település
egy-egy európai követelményeknek megfelelõ játszóteret kap !
Köszönjük segítségüket!

Kérjük a lakosságot, hogy
ezentúl se dobják ki a „Delikát 8” ételízesítõ csomagolását, hanem dobják be a boltokban elhelyezett gyûjtõládákba!
Nagyon köszönjük a tavalyi játék lezárása után folyamatosan érkezõ csomagolásokat, melyeket megõrizve,
az idén nagyobb eséllyel pályázhatunk!

A kállósemjéni gazdálkodók közül többen is pályáztak az Agrár-környezetgazdálkodási programra.
Ezzel kapcsolatban megjelent a 61/2009. (V.14.)
FVM és az azt módosító
77/2009. (VI.30.) FVM
rendelet.
Ebbõl a rendeletbõl a területazonosítási kérelemmel kapcsolatos tudnivalókra szeretnénk most a
gazdálkodók figyelmét felhívni.
A rendelet szerint az agrár-környezetgazdálkodási
támogatás egyik feltétele,
hogy az elõzetesen jóváha-

gyott területeket tartalmazó, támogatási kérelemnek
helyt adó, vagy részben
helyt adó határozattal rendelkezõ gazdálkodó e határozat jogerõre emelkedését
követõen 90 napon belül
elektronikus úton területazonosítási kérelmet nyújtson be a székhely/lakhely
szerint illetékes MVH részére.
A területazonosítási kérelmekkel kapcsolatos további tudnivalókat megtalálhatják a
www.fvm.gov.hu
honlapon.
Bellus József
ÚMVP-tanácsadó

Kicsik és nagyok egyaránt szeretnék,
ha lenne Kállósemjénben is „Delikát-játszótér”

Semjéni Krónika
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Tájékoztató a helyi adónemekrõl
Tisztelt Adózók!

Iparûzési adó
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-Testülete a
24/2009. (XII.11.) számú 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 2,0%-a (2010. 01.
01-jétõl)
Felhívom figyelmüket, hogy az
iparûzési adóbevallás benyújtásának határideje 2010. 05. 31.
2010. évben esedékes adófizetési
határidõk:
2010. 03. 16. A 2010. évi iparûzési
adóelõleg I. rész (a 2009. évi adó
50%-a)
2010. 05. 31 . A 2009. évi tényleges
iparûzési adó és a megfizetett
adóelõleg különbözete
2010. 09. 15. A 2010. évi iparûzési
adóelõleg fennmaradó része (a
2010. évre megállapított iparûzési adóelõleg fenn maradó 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.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket,
hogy a társasági adóelõlegnek az
adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésre kötelezett
vállalkozónak a helyi iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó
összegére 2010. december 20. napjáig kell kiegészítenie.

2010. évben esedékes adófizetési
határidõk:
I. félév: 2010. 03. 16.
II. félév: 2010. 09. 15.
Adókötelezettség keletkezése a
használatba vett építmény, illetve a
tulajdonszerzés idõpontját követõ
év elsõ napja.
Bevallást, az adókötelezettség
keletkezésétõl számított 15 napon
belül köteles benyújtani (eladás-vétel, öröklés).
Kérem az elhunytak örökösét,
örököseit a kommunális adóbevallást megtenni szíveskedjenek (külön felhívás nélkül).

Gépjármûadó

Adókötelezettség változását, eladást-vételt, az okmányirodánál
kell bejelenteni!
Magánszemélyek
Az adó alapja személyszállító
kommunális adója
gépjármûvek esetében a hatósági
Kállósemjén Nagyközség Ön- nyilvántartásban feltüntetett telkormányzat Képviselõ-Testülete a jesítménye, kilowattban kifejezve.
23/2009. (XII.11.) Önkormányzati
rendeletével módosította magánszeHa a hatósági nyilvántartásban a
mélyek kommunális adójának a teljesítmény csak lóerõben van felmértékét.
tüntetve, akkor a lóerõben kifejezett
teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s
Az adó összege 2010. 01. 01-jétõl: az eredményt a kerekítés általános
6600 Ft/év/adótárgy
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 345 Ft/kW
– gyártási évet követõ 4-7. naptári
évben 300 Ft/kW
– gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kW
– gyártási évet követõ 12-15.
naptári évben 185 Ft/kW
– gyártási évet követõ 16. naptári
évben és az azt követõ naptári
években 140 Ft/kW

A gépjármûadó alapja a jármû teljesítménye
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Az adó mértéke az adóalap
minden megkezdett 100 kilogrammja után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges
vontató, tehergépjármû, autóbusz
esetén 1200 Ft
– a felsoroltakhoz nem tartozó
gépjármûvek és pótkocsik esetén
1380 Ft.

Jelentõs a változás a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó
mentességekben! Csak a súlyos
mozgáskorlátozott személy vagy a
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú
személyt szállító, vele közös háztartásban élõ szülõ, nevelõszülõ, mostoha-, örökbe fogadó szülõ tulajdonában álló, egy darab 100 kW teljesítményt el nem érõ és nem személytaxi besorolású személygépkocsi
2009. évben esedékes adófizetési után lehet adómentességet kérni.
határidõk :
Röviden, 3-as feltételnek kell
I. félév 2010. 03. 16.
megfelelni:
II. félév 2010. 09. 15.

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a szennyvízcsatornára nem
kötött lakások után talajterhelési
díjat kell fizetni. A kiküldésre kerülõ bevallási nyomtatványokat
2010. 03. 31. napjáig kitöltve, minden érintett köteles benyújtani és a
kiszabott 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 ezer Ft-ig, más adózó 500
ezer Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható.

Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2/2009. (II.13.) Önkormányzati rendelete alapján talajterhelési díjat állapított meg.

A rendelet alapján talajterhelési
díj fizetési kötelezettség azt a
szennyvíz kibocsátót terheli, aki a
mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedély
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a személyt, aki csak olyan
vízvételi lehetõséggel rendelkezik
(kerti csap), amely nem igényli
egyedi szennyvíztároló megépítését.
A talajterhelési díj alapja a
szolgáltatott víz mennyisége 2009.
évben, melyrõl a szennyvíz kibocsátó – tehát a lakás tulajdonosa,
használója – bevallást tesz, amit
2010. március 31-ig köteles benyújtani, illetve a kirótt díjat megfizetni.
A talajterhelési díj számítása:
Az elfogyasztott víz mennyisége m3-ben szorozva a 120 Ft/m3-es
egységdíjjal, szorozva továbbá a 3,0
területérzékenységi szorzóval. Röviden: a bevallás 4. pontjában lévõ
c) rovatban feltüntetett számított
díjalap szorozva 360-al. A törvény
szerint a megállapított talajterhelési
díjnak 2004. és 2005. évre 20%-át,
2006. évre 50%-át, 2007. évre 75%át, 2008. évre 90%-át, 2009. évben
és azt követõ években pedig a
100%-át köteles megfizetni a díjkötelezett. Így a talajterhelési díj
mértéke a 2009. évi fogyasztás
után köbméterenként 360 Ft.

Semjéni Krónika

Az adózó:
– Tulajdonos legyen
– Mozgáskorlátozott legyen
– 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, inkasszó, illetve ingatlanra történõ jelzálogjog bejegyzés, gépjármû forgalomból történõ kivonása/.

A csatornázás azért valósult meg,
hogy növelje a komfortérzete,
s védje a környezetet

Az adózás rendjérõl szóló 2003.
évi XCII. Törvény 2. sz. melléklet
II. pontja alapján, ha a talajterhelési díj összege az 1000 Ft-ot nem
haladja meg, az adókötelezettség
nem áll fenn. A talajterhelési bevallást ettõl függetlenül be kell
nyújtani hivatalomba.
A bevallás 6. pontjában kell nyilatkozni a mentességrõl, amely az
olyan ingatlan tulajdonosoknak
jár, akik csak kerti csappal rendelkeznek.
Pisákné Páll Ilona
jegyzõ
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A Ficánkák is elbúcsúztatták a telet
A Ficánka Óvodában
az év eleje mindig csendben telik el. A decemberi
ünnepek után jó egy kis
pihenõ a gyermekeknek,
mert május végéig nagyon
sok dolguk lesz a csöppségeknek. A farsang, a nemzeti ünnep, a húsvét, a
Föld napja, az anyák napja, a kirándulás, a gyereknap, a nagyoknak az évzáró mûsor mind-mind
olyan rendezvény, amit a
gyerekek nagyon várnak,
készülnek rá, és a megrendezés során jól elfáradnak.
Az év elsõ eseménye az
óvónõket és a szülõket
érintette. Mind az öt csoportban megtartották a januári szülõi értekezletet.
Az óvónõk beszámoltak a
gyerekek fejlõdésérõl, az
óvodában töltött napjaikról. Elmondták a szülõknek az elvárásaikat, és azt
is, miben tudnának a szülõk együttmûködni az
óvodával.
A két nagycsoportban
megtörtént a gyerekek iskolai életre való érettségének vizsgálata. Ennek
eredményét a szülõk megnézhették, de a felmérõ lapokat nem kaphatták meg
mert ezt az óvodának kell
megõriznie. Szerencsésnek tartjuk, hogy a felmérõ lapok láttán egyre jobban közeledik a szülõk és
az óvónõk véleménye a
gyerekek iskolai érettségét illetõen.
Elmúlt a farsang, melylyel az óvoda „már elbúcsúztatta a telet”. Nagyon
ötletes, szép jelmezekben
voltak a kis ovisok. A szülõk egyre fontosabbnak

„Itt a farsang, áll a bál” – a Pillangó-csoportban
tartják, hogy gyermekük
jelmezben legyen ezen a
napon, ezáltal sokkal jobb
hangulatban telik el a nevezetes nap.
A hagyománnyá vált
nyílt napon egyre több
szülõ vesz részt. Ezt köszönjük a szülõknek, és ez
abban erõsít bennünket,
hogy a szülõket érdekli
gyerekük óvodai élete,
szívesen tekintenek be az
óvodai életbe, meg akarják ismerni gyermekük
mindennapjait, amit a családtól távol töltenek.
A közelgõ programok
között szerepel a leendõ
elsõ osztályos tanító nénik
látogatása az óvodába. Ez
a nap nagy esemény a kicsinyek életében, mert
már most elkezdik az is-

merkedést a tanítónõkkel,
megmutathatják magukat,
a közösséget, a munkájukat.
Március végén lesz az a
szülõi értekezlet, ahol az
iskolába készülõ gyerekek
szülei találkozhatnak az
általános iskola igazgatójával, Papp Jánossal és a
tanítónõkkel. Ennek a
szülõi értekezletnek a keretében olyan általános tájékoztatást kapnak a szülõk, ami minden tekintetben hasznos lehet a tanévkezdéshez: milyen felszereléseket szükséges beszerezni, mi az elégséges
eszköz mennyiség, melyek az iskola elvárásai.
Húsvét után, április 7én és 8-án lehetõség lesz a
leendõ óvodások beíratá-

sára. Várunk minden kisgyermeket, aki betöltötte
3. életévét, szobatiszta, és
a szülõ szeretné az óvodát
igénybe venni.
Továbbra is várjuk az
adó 1%-ából a felajánlásokat az óvodai alapítvány
részére. Célunk az óvoda
eszközeinek, fejlesztõ eszközeinek, játékainak fejlesztése, bõvítése. Felajánlásokat a következõ számlaszámon tehetik meg :
„A Kállósemjéni
Óvodásokért
Alapítvány”
Adószám:
18814406-1-15
Papp Györgyné
a Ficánka Óvoda
vezetõje

Semjéni Krónika
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A téli szünetet követõen
az iskolában újra 100 százalékon pörgött az élet.

Január 15-ével véget ért
az I. félév, a melynek eredményét, azaz az ellenõrzõket
a gyermekek január 22-ig
kapták kézhez. A tanulmányi
átlag az elõzõ évhez képest
bár csak néhány százalékkal,
de emelkedett. A bukások
száma is kevesebb lett, de elkeserítõ az a tény, hogy a hetedik évfolyamon, mondhatni a továbbtanulás küszöbén
több tanuló is, 4-5, sõt 6 tantárgyból is elégtelent kapott.
Kérdésként merül fel:
„Ugyan, mi a célja ezeknek a gyerekeknek?”

mutatták tehetségüket. A bál
bevétele rekordot döntött,
így remélhetõen minden elképzelést sikerül megvalósítani, amelyet elterveztek.

Farsang
Február 19-én, pénteken,
a hagyományoknak megfelelõen rendeztük meg az iskolai farsangot. Délután a diákság több mint fele (158 fõ) öltött magára jelmezt és vonult
a zsûri elé. Az alsó tagozaton
az egyéni, míg a felsõben a
csoportos jelmezek voltak
döntõ többségben. Több osztály is volt, amelynek a tanulói teljes létszámba beöltöz-

A „Semjén Klinika” produkció
a gyõzelmet jelentette a 8. b.osztálynak

Ki mit tud?
Jótékonysági bál
Az intézmény életében
már több mint egy évtizede
jelentõs helyet foglal el a jótékonysági bál. Nem volt ez
másként most sem, hiszen
igen nemes célt tûzött ki maga elé az intézményvezetés
és a szülõi munkaközösség:
az angol nyelvi szaktanterem
oktatástechnikai fejlesztését.
A hagyományoknak megfelelõen a tanulók mûsorával
kezdõdött az est, akik modern tánc, mazsorett; néptánc
és keringõ mûfajban is meg-

Kállósemjéni Gyöngyszemek Táncegyüttes
tek. Itt szeretnénk köszönetet
mondani a szülõknek az
anyagi áldozatvállalásukért,
hiszen nagyon sok, szép és
színvonalas jelmezt láthattunk, ami emelte a rendezvény színvonalát. A tombolasorsolás és az eredményhirdetés után a rendezvényt
diszkó zárta, amelyhez Széles István DJ. biztosította a
zenét.

Február 25-én a tornateremben kezdetét vette a Ki
mit tud? elõdöntõ. A gyerekek 25 produkciót mutattak
be a zsûrinek, amelyben helyet foglalt az iskolavezetés,
az alsó és felsõ tagozat képviselõje, valamint a diákönkormányzat egyik tagja.
A diákok négy (ének;
tánc; verspróza; és egyéb)
kategóriában versenyeztek.
Nagyon színvonalas mûsorszámokat láthattunk elõadásukban.
A zsûri nehéz helyzetbe is
került, hiszen mindössze 4
produkciót talált gyengébbnek, de lehetõséget kaptak õk
is, hogy bizonyítsanak a következõ fordulóban, amely
egyben a döntõ is lesz.
A Ki mit tud? döntõ a Kállay Napok keretében, május
6-án (csütörtökön) 14 órától
lesz, a programra ezúton is
tisztelettel meghívunk, és várunk minden érdeklõdõt!

A diszkó egy pillanata – táncol az 5. b
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Kívánságmûsor az iskolarádióban
Az iskola életében a félévet követõen szinte napi
rendszerességgel jelen
vannak a versenyek: mesemondó-, körzeti olvasás és
helyesírási verseny; Benczúr megyei szaktantárgyi; földrajz és kémia tantárgyakból házi és körzeti
megmérettetések, Kozma
László Országos Számítástechnikai verseny házi,
majd megyei fordulója,
természetismeret verseny
házi és megyei fordulója,
Báthory István Körzeti
matematika, rajz házi és
körzeti verseny… és még
sorolhatnánk sokáig.
Sok versenyt azonban a
Kállay Napok programsorozat keretében rendezünk
majd meg, amely április
19-tõl május 7-ig fog tartani. Az elõkészületek ezzel kapcsolatosan már elkezdõdtek, a munkaközösség vezetõknek a pontos
forgatókönyvet március
19-ig kell leadniuk, amely
tartalmazza a versenyek
idõpontját, lebonyolítását;
értékelését; díjazását, eszköz és technikai igényét.

nap után február 22-én
nagysikerû „Fánk nap”-ot
szervezett az iskola ebédlõjében. Az SZMK tagjai
az otthon elkészített finomságokkal csábították a
gyerekeket. A fánk mellé
meggy és sárgabarack lekvárt is kínáltak, így nem
csoda, hogy minden portékájuk hamar vevõre talált.
A diákönkormányzat a
gyerekek szabadidejének

A maratoni kosárlabda bajnokság gyõztes
„JOGÁSZ KC” csapat tagjai:
Hamza Tamás; Nyisztor Richárd; Czimre István;
Gyulai Krisztián és Csurpek Miklós(nincs a képen)

mûves foglalkozásokat
tartottak, és sok-sok sportversenyen is bizonyíthatták ügyességüket a fiatalok. Volt ebben az évben is
maratoni kosárlabda bajnokság; tollaslabda és asz-

örömére.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, ebben az évben az
5. b osztály tanulói adtak
ünnepi mûsort, osztályfõnökük, Lipcsey Attiláné

Léka Attila (7.a)
a tollaslabda bajnokság
gyõztese

hasznos eltöltésére számtalan lehetõséget kínál. Az
A szülõi munkaközös- éves programokhoz kapség a decemberi muffin csolódóan különbözõ kéz-

Kerekes Kristóf (III. helyezett)
csak nem régen ismerkedett meg a pingponggal

A farsangi álarckészítõk egy csoportja

talitenisz verseny, valamint a fentebb említett KiMit-Tud? tehetségkutató
verseny is a DÖK nevéhez
kapcsolódik. Valentin nap
alkalmából egy egész héten át tartó kívánságmûsort sugárzott az iskolarádió a gyerekek nagy-nagy

vezetésével. Az ünnepség
00
március 12-én 13 órától
volt az intézmény tornatermében, majd ezt követõen
a jelenlévõk az emlékmûhöz vonultak, és elhelyezték a megemlékezés virágait.

Semjéni Krónika
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Dobogós helyre hajtanak
Megkezdõdött a kézilabdaszezon tavaszi fordulója.
Az õszi eredmény, a 4.
hely, nagyon szép teljesítmény. Reméljük, a tavaszi
forduló végeztével dobogós
helyen végzünk. Sajnos, ezt a
célkitûzésünket nagyon sok
elõre nem látható akadály nehezíti. Kulcsemberünk, Gaál
Linda mûtéte miatt kényszerül pihenésre, két másik játékosunkat pedig a közeljövõben fogják mûteni, ami náluk
is több hetes kimaradást
okoz. A tavaszi idényt már
két új igazolt játékossal folytatjuk. Egyik a jól ismert
Papp Réka, aki kállósemjéni
születésû, tanulmányait
Gyöngyösön a fõiskolán
végzi, eddig az ottani csapat
tagja volt, de tavasztól újra a
mi csapatunkat erõsíti. A má-

sik játékos a községünkben
letelepedett Kordyuk Elena.
Õ nagy kézilabdás múlttal
rendelkezik ,utolsó csapata a
Vasas volt, onnan sikerült leigazolni.
Reméljük, hogy nagy tapasztalatával és lelkiismeretes felkészülésével nagyban
hozzájárul majd sikerünkhöz. Január óta készülünk a
bajnokságra. Számtalan edzés, edzõmérkõzés és torna
van a lányok háta mögött.
Most már csak ki kell adni
magukból minden tudásukat
és reméljük ez gyõzelmeket
eredményez majd. A felkészítésben edzõnk, Németh
Tíbor fáradtságot nem kímélve foglalkozott a csapattal.
Szervezte az edzõmérkõzéseket és a tornákat. Munkáját
ez úton köszöni meg a vezetõség.

Papp János Iskola igazgatónak köszönjük, hogy réFebruárban tartottuk jóté- szünkre tudja a tornatermet
konysági bálunkat, mely a biztosítani.
csekély létszám
Végül, de nem utolsósorellenére igen jóra sikerült. ban, köszönet a kállósemjéni
Itt szeretnénk megköszönni önkormányzatnak, a csapat
támogatóinknak a számunk- fenntartójának és állandó sera oly fontos segítségüket: gítõjének. Külön köszönet ilBokriné Polyák Krisztina, leti meg a polgármester urat,
Katona Gábor, RUBUSZ Nagy Bélát és jegyzõnõnket,
Kft., Pisákné Páll Ilona, Pisákné Páll Ilonát.
Nagy Béla, Herczku Sándor,
Végül szeretnénk a kedPapp János, TESZOVÁL ves szurkolótábort értesíteni,
Kft., Juhász Zoltán, Nagy- hogy lehetõség nyílik arra,
kálló polgármestere, Sza- hogy az idegenbeli mérkõzébolcs Takarékszövetkezet, sekre elkísérjék a lányokat.
demecseri polgármesteri hi- Ifis szülõk, barátok, szurkovatal, Zöldfa Vendéglõ, Ha- lók jelentkezését várjuk. Felraszti Péter 100-as bolt, világosítást a virágboltban
Pappné dr.Vass Anikó, aki ál- Kereskényi Gyuláné ad.
landó segítõnk, egész évben
ellátja a csapatot gyógyszeHerczku Sándorné
rekkel, krémekkel, kötszerekkel.
Jótékonysági bál

A természetre is vigyáznak a polgárõrök
Tavasz van, elkezdõdtek
a kerti és szántóföldi munkálatok, eljött a takarítás, szépítés, kertépítés ideje. A háztartásokban felgyülemlik a szemét, nagyobb mennyiségû

hulladék keletkezik. A gazdák vegyszerrel, mûtrágyával dolgoznak.
A Kállósemjéni Polgárõr
Egyesület ebben az évben
célul tûzte ki a környezetvé-

A polgárõrök eddig is sokat tettek a rendért, a közbiztonságért,
ebben az évben természetes környezetünket is védik

delmi feladatokban való
részvételt. Sõt mi több, õrjáratot szervez a külterületi
utakon, hogy felderítse és
megakadályozza az illegális
szemétlerakást. Az lenne a
legjobb megoldás, ha a veszélyes hulladék elhelyezésére találnánk megoldást!
Meg kell akadályozni a településünkön való szemetelést, környezetszennyezést.
Egyesületünk vezetõsége elhatározta, hogy mindent
megtesz ennek érdekében.
Az egyesület a 2010-es
évben is lelkiismeretes polgárõrökkel és következetes
munkával törekszik arra,
hogy településünk biztonságosabb legyen, ezért is öröm
számunkra, hogy már üzemelnek a térfigyelõ kamerák.
Az elmúlt évben 38 fõvel

és közel 2800 óra szolgálati
idõvel igyekeztünk javítani a
közbiztonságot. Munkánk
végzéséhez 2009-ben 13452
Ft-tal járultak hozzá személyi
jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával támogatóink.
Köszönet érte mindenkinek!
Kérem a lakosságot, támogassák és segítsék a polgárõrök tevékenységét az idei
évben is adójuk 1%-ának felajánlásával! Adószámunk:
18812851-1-15
Ezúton szeretném kifejezni külön köszönetemet
Horváth János tisztelendõ úrnak, a római katolikus egyháznak, Kállósemjén nagyközség önkormányzatának
és a Magyar Postának a felajánlott támogatásért!
Erdei Mihály
elnök
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Kiállítást szervezett a „Nõszirom”
Március 8-án nyitotta
meg kapuit az a kiállítás,
amelyet a közösségi ház és
a „Nõszirom” Egyesület
közösen szervezett az amatõr mûvészek alkotásaiból.
A megnyitón részt vett
Nagy Béla polgármester,
az oktatási intézményeink
vezetõi, számos egyesületi
tag, és természetesen a kiállítók: Bezdán Edina,
Bota László, Nagy János,
Szûcs Istvánné, Kapin Istvánné, valamint az általános iskolás gyermekek.
Az ötlet tulajdonképpen
egyik tagtársunktól eredt,
aki arra hívta fel a figyelmünket, hogy vannak közöttünk olyan emberek,
akik a szabadidejük egy részét a mûvészet oltárán áldozzák fel, de a munkájukat mégis kevesen ismerik.
Az egyesületünk sok tagjának tetszett az ötlet és hozzákezdtünk a megvalósításhoz. Feltérképeztük,
hogy kik azok az emberek,
akik efféle tevékenységet
folytatnak, majd a meggyõzés szakasza következett, hogy érdemes az alkotásaikat a nagyközönség

elé tárni. A közösségi ház
dolgozóinak, Blazsán Péternének és Hollósi Istvánnénak – akik egyesületi tagok is –, a tapasztalata
nagy segítségünkre volt,
hiszen nem elõször szerveztek már kiállítást.
Anci elkészítette a plakátokat és a meghívókat,
Erzsó megvásárolta szükséges anyagokat. Egyesületünk több tagjai is kivette
részét a munkából: Fodor

Szûcs Istvánné Margitka néni
Jézus életét
örökítette meg rajzain

Sándorné Ildikó, a vendéglátás megszervezéséért
volt a felelõs, míg a kiállítási anyag elrendezésénél
Séráné Páll Ildikó, Hegyes
Magdolna, Lipcsei Imréné
és Tóth György Miklósné

Alkotók: Nagy János és Bota László – egymás között.

A gyerekek nagy érdeklõdéssel szemlélték Bota László makettjeit

ötletei, elképzelései nélkülözhetetlenek voltak.
A megnyitó napján
együtt örültek a kiállítás
szervezõi és a mûvészek.
Mi szervezõk azért, hogy
sikerült megmutatni ezeknek az embereknek a munkáját, a kiállítók pedig
azért, hogy olyan sok ember csodálta meg az alkotásaikat.
Bezdán Edina grafikáival lenyûgözte a fiatalokat, míg Szûcs Istvánné
Margitka néni Jézus életét
ábrázoló rajzai mindanynyiunk elismerését kivívta. Bota László makettjei
két asztalt is elfoglaltak, s
ez még így is csak töredéke volt a teljes makett
készletének. Nagy János
festményei elõtt mindenki
elismeréssel adózott, hiszen azt sokan tudtuk,
hogy Jani fest, na de hogy
ilyen szépeket, azt eddig
csak sejtettük, most azonban már bizonyosan tudjuk! Kapin Istvánné, aki
ikonjaival vett részt a kiállításon, s a maga mestersége mellett még a gyerekek
munkáját is irányítja, és 10

gyerek 25 rajzát készítette
elõ a kiállításra.
Köszönjük mindenkinek, aki elõsegítette a rendezvény létrejöttét: elõször is az alkotóknak, akik
rendelkezésünkre bocsátották mûveiket, másod(de nem utolsó) sorban
pedig nõtársaimnak, akik
mindezt szemnek és léleknek tetszõ formába rendezték. A visszajelzések
arra engednek következtetni, hogy egy újabb színvonalas rendezvénnyel sikerült gazdagítani a község lakosságát.
A Nõszirom Egyesület
a kiállítást követõen sem
pihen. Közösségépítõ célzattal a kállósemjéni fociszeretõ lakosság körében
egy amatõr teremlabdarúgó bajnokságot szervez. A
fociprogram 2010. március 27-én, szombaton 10
órától a Kállay Miklós Általános Iskola tornatermében lesz, amelyre ezúton
tisztelettel meghívunk és
várunk mindenkit, aki szereti a focit.
Pappné Szegedi Angéla
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A szülõk mulatnak, sütnek, árulnak
Az elmúlt hónapokban
szinte egymást érték a
munkaközösség segítségével szervezett események
az általános iskolában.
Munkaközösségünk az
adventi idõszakban az iskolába varázsolta a „Mikulás Házát”, tele finom muffinokkal
és gofrival, mely nagy örömet okozott a gyermekeknek.
Segítséget nyújtott a karácsonyi vacsora megrendezésében, amelynek keretén belül
az iskola tanulóit az SZMK
egy-egy szelet bejglivel és
egy-egy pohár üdítõvel vendégelte meg, így téve telje-

sebbé e meghitt rendezvényt.
Kis pihenõ után gõzerõvel
szerveztük a jótékonysági
bált, amelyet február 13-án
rendeztünk meg. Nagy örömmel számolhatok be a bál sikerességérõl és a remek hangulatról, mely a vendégeknek, a szülõknek és a szülõk
meglepetésmûsorának volt
köszönhetõ. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem támogatásukat, szülõtársaimnak a sok segítségüket, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez, így támogatni tudjuk az iskolában
mûködõ nyelvi labor modernizálását.

Hamar elfogyott a farsangi fánk

Elszaporodtak a kóbor, gazdátlan ebek
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Kállósemjén nagyközség
polgármesteri hivatala az ebtartásra vonatkozó szabályok
betartására hívja fel az állampolgárok figyelmét. A rendelkezések betartását fokozottan
ellenõrizni fogja, mivel sajnálatos módon településünk
közigazgatási területén elszaporodtak a kóbor, gazdátlan
ebek, melyek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik, komoly egészségügyi

kockázatot jelentenek. Kállósemjén nagyközség önkormányzatának a helyi állattartás szabályozásáról szóló
10/2004.(IV.29.) rendelete
tartalmazza az ebtartásra vonatkozó szabályokat, összhangban az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998.
évi XXVIII. törvénnyel. Az
Állattartási rendelet 19. §-a
szerint: „(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani
– szükség esetén megkötve,

Keringõ nyitotta meg a bált
A farsang hetében fánkvásárral leptük meg a gyermekeket, akik nagy örömmel
kóstolgatták a különféle receptek alapján elkészített töltetlen és töltött fánkokat. Az
iskolai farsangon az SZMK
feladata a gyermekek számára a büfé szolgáltatása, és
büszkén mondhatom, itt is
helytálltunk. Nagyon hangulatos, remek színvonalú farsangi mulatságon segédkezhettünk.
A tavasz közeledtével
már izgatottan készülõdünk a
hagyományosan megrendezendõ sütemény kiállításra,

amelyre a reményeim szerint
szebbnél-szebb és különleges tortákat, süteményeket
készítenek az aktív szülõk. S
nemcsak szemet gyönyörködtetõ, de az ízlelõbimbóinknak is élményt nyújtó különleges desszerteket láthatunk és vásárolhatunk meg.
Szeretném megköszönni a
szülõk segítségét, munkáját,
mellyel hozzájárulnak rendezvényeink sikeréhez, támogatva ezzel az iskolai közösségi életet, gyermekeink
jól létét!

zárt helyen –, hogy azok ne
tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. (2) A telep, ház, lakás
bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát kell szembetûnõ módon elhelyezni. (3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon
tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb tartási helyét, illetve az
ingatlan határait ne hagyhassa el. Településünk lakosai
védelme érdekében az ebtartáshoz kapcsolódó, jogszabályban meghatározott köte-

lességüket megszegõ ebtulajdonosokat az egyéb jogkövetkezményeken túl az Állattartási rendelet 25. § (1) bekezdése alapján 30 ezer Ft-ig
terjedõ pénzbírság, illetve az
egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet 3. §-a alapján 30 ezer
Ft-ig, súlyosabb esetben 50
ezer Ft-ig terjedõ pénzbírság
kiszabásával fogjuk jogkövetõ magatartásra szorítani.
Pisákné Páll Ilona
jegyzõ
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Közlekedési kedvezmények
a súlyos mozgáskorlátozottaknak
A közlekedési támogatásra vonatkozó jogi szabályokról a 164/1995 (XII.27.) számú Kormányrendelet rendelkezik. A szabályozás az elõzõ
évihez képest nem változott.

kelni kell a családban élõk
jövedelmének igazolásait a
2009. évre vonatkozóan, valamint a szakorvosi-háziorvosi igazolást a mozgáskorlátozottság tényérõl magyarul és latinul is. Azon szeméA közlekedési kedvezmények lyeknek, akiknek nem ily
fajtái:
módon van kiállítva az igaa) közlekedési támogatás zolás, háziorvosukhoz kell
b) személygépkocsi szer- fordulniuk.
zési támogatás
Azoknak a súlyos mozc) személygépkocsi átala- gáskorlátozottaknak, akik a
kítási támogatás
kiadott orvosi igazolás szeA közlekedési támogatás rint véglegesen súlyosan
kérelemre induló eljárás. A mozgáskorlátozottnak lettek
kérelmet április 30-ig kell minõsítve, orvosi igazolást
benyújtani a polgármesteri nem kell becsatolniuk.
hivatalba. Ezen határidõ jogE rendelet nem terjed ki
vesztõ! A kérelemhez mellé- azon súlyosan mozgáskorlá-

tozott személyekre, akik
életvitelszerûen ágyhoz kötött fekvõbetegek, s szállításuk csak mentõ jármûvel biztosítható.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos
mozgáskorlátozott személy,
aki fogyatékossági támogatásban részesül.
Szerzési támogatásra jogosultság annak a súlyos
mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki érvényes gépkocsivezetõi-engedéllyel rendelkezik, vagy
ha nem rendelkezik, de személygépkocsival történõ
szállítását érvényes vezetõi
engedéllyel rendelkezõ szü-

lõje, házastársa írásbeli nyilatkozatban vállalja.
A támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal 6. számú irodájában átvehetõk 2010. március 16. napjától.
A támogatás iránti kérelmek és mellékletek végsõ beadási határideje azon személyeknél, akik már részesültek
ebben az ellátásban, 2010.
április 30.
A 2010. évben keletkezett
mozgáskorlátozottak új támogatási igénye a feltételek
megléte esetén folyamatosan
benyújtható.
Kuna Károly

Tegyünk is a tisztább, egészségesebb jövõért!
A szelektíven gyûjtött papír és mûanyag hulladék elszállítására a Nyír-Flop Kft
2010-ben is térítésmentesen
biztosít lehetõséget. A kihelyezett zsákokat havonta az
alább felsorolt idõpontokban
szállítja el a kft:
április 9.
május 14.
június 11.
július 16.
augusztus 13.
szeptember 10.
október 15.
november 12.
december 10.
Környezetünk védelmében a szelektív hulladékgyûjtésen túl szót kell ejtenünk a
háztartásokban keletkezõ veszélyesnek minõsülõ hulladékok kezelésérõl is. A lejárt
szavatosságú, vagy feleslegessé vált gyógyszerek bármelyik gyógyszertárban el-

helyezett gyûjtõedényben elhelyezhetõek. A lemerült elemeket valamennyi üzletben
leadhatjuk a kihelyezett
gyûjtõdobozokba. Sokan
nem tudják, de veszélyes hulladéknak minõsülnek a villanykörték, izzók, neoncsövek is. Ezek megfelelõ megsemmisítésérõl is gondos-

kodhatunk! Az összegyûjtött
izzók leadhatóak a nagyobb
barkácsáruházakban (pl.
Baumax). Ha azonban mindennemû szelektíven gyûjtött szemetünktõl és veszélyes hulladékunktól egy helyen szeretnénk megszabadulni, a nyíregyházi Korányi
úton található Hulladékud-

Nyíregyházán a hulladékudvarban többféle hulladék is leadható

varba kell szállítanunk, ahol
nemcsak díjmentesen veszik
át az összegyûjtött hulladékot, hanem hozzáértõ személyzet segít annak konténerekbe helyezésében is!
Ne felejtsük el, hogy a
szervezett keretek között elszállított kommunális hulladék „nem szûnik meg létezni” azáltal, hogy hetente „eltûnik” a saját portánkról! Éljünk a településünkön ingyenesen felkínált lehetõséggel,
a szelektív módon összegyûjtött papír és mûanyag
hulladék elszállításával! Tudatosan szelektáljuk a veszélyes anyagokat! Gondolkodjunk és gondoskodjunk felelõsen környezetünkrõl, tegyünk gyerekeink, unokáink
tisztább, egészségesebb jövõjéért! Mindez csupán egy
kis odafigyelést igényel!
Pappné Dzsunyák Beatrix
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Választási tudnivalók
A Magyar Köztársaság
Elnöke 2010. április 11-ére
kitûzte az országgyûlési képviselõ-választás elsõ fordulóját, míg a második fordulóra 2010. április 25-én kerül
sor.
Az elmúlt hetekben minden választásra jogosult választópolgár megkapta a választási értesítõt, amely tartalmazza annak a szavazókörnek a címét, amelyben a
választópolgár szavazhat.
Amennyiben a választópolgár mozgásában egészségi
állapota miatt korlátozva
van, úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az
esetben a szavazatszámláló
bizottság két tagja fogja Önt
felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát végsõ esetben a
szavazás napján – szintén
írásban – a szavazatszámláló
bizottságtól kérhet.
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl eltérõ településen
tartózkodik, akkor igazolást
kérhet ki a polgármesteri hi-

vatalból, amellyel a tényleges tartózkodási helyén szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010. április 9én 16 óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésõbb
2010. április 6-án meg kell
érkeznie a jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához letölthetõ
nyomtatvány áll rendelkezésre www.valasztas.hu
honlapon, illetve elérhetõ
bármely választási irodában.
Fontos tudnivaló, hogy
akár az elsõ, akár a második
fordulóra kér igazolást, azt a
fenti idõpontig kell megtennie. Aki a szavazás napján
külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy
fõkonzulátusán adhatja le
szavazatát. Ennek érdekében
szintén a lakcíme szerinti
jegyzõnél kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe
történõ felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét személyesen
vagy meghatalmazott útján,

illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek legkésõbb
2010. március 19-én 16.00
óráig kell megérkeznie a
jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre
www.valasztas.hu honlapon,
illetve elérhetõ bármely választási irodában.

Milyen okmánnyal
lehet szavazni?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
útlevél, 2001. január 1-jét
követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi engedély,
ezek azonban csak érvényes
lakcímigazolvánnyal együtt

(Fotó: illusztráció)
Az országgyûlési képviselõ-választás elsõ fordulója április 11-én lesz

fogadhatók el.
Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz”
megnevezésû nyomtatványt
is magával kell vinnie a szavazókörbe.
Javasoljuk, hogy az Értesítõt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

Egyéb tudnivalók
a szavazásról!
¨ Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet.
¨ Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló
bizottság köteles ellenõrizni
az Ön személyazonosságát
és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt
szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
¨ A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.
¨ Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe
tollal írt két, egymást metszõ
vonallal lehet (+ vagy X). A
szavazólapokat a borítékba
helyezve az urnába kell dobni.
¨ Ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt még a szavazat urnába
dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Kérek minden
választópolgárt,
hogy éljen a törvényben
biztosított jogával.

Pisákné Páll Ilona
jegyzõ
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Megváltoztak a kereskedelmi szabályok
2009. október 1-jétõl megváltozott a kereskedelmi
szabályozás. A kereskedelmi törvény módosulása következtében az üzletek mûködésérõl szóló
kormány-rendelet 2009.
október 1-jétõl hatályon
kívül helyezésre került,
helyette a kereskedelmi
tevékenységek folytatásáról szóló új rendelet
(210/2009. (IX. 29.) Korm.
Rendelet: A kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeirõl) készült,
amely részletesen tartalmazza a következõket:
A jogszabály kereskedelmi hatóságként a mozgóboltok, a csomagküldõ kereskedelem, az automatából történõ értékesítés, valamint az
üzleten kívüli (házaló) kereskedelem esetén a kereskedõ
székhelye szerinti település
(a fõvárosban a kerületi)
jegyzõt jelöli ki.
Minden más kereskedelmi forma esetében a tevékenység helye szerinti település jegyzõ a kijelölt kereskedelmi hatóság, akár a mûködési engedély, akár a bejelentés esetében.
A rendelet csak nagyon
szûk körben határozza meg
azt a termékkört, amelyek
csak mûködési engedéllyel
rendelkezõ üzletben forgalmazhatók. E termékek a
dohányáruk, a veszélyes
anyagok és készítmények,
egyes festékek és lakkok, az
állatgyógyászati készítmények, a fegyver, lõszer, robbanóanyag, növényvédõszerek, a nem veszélyes hulladékok, valamint az „A”
és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyagok, a
Jöt. szerinti üzemanyagok
kivételével. E termékek forgalmazásához gyakorlatilag
a jelenleg is hatályos rendben

(Fotó: illusztráció)

A közterületi árusítást is szabályozza a törvény
mûködési engedélyt kell kérni a tevékenység helye szerinti jegyzõtõl, aki az egyablakos eljárási rend szerint
ahol szükséges bevonja a
szakhatóságokat, illetve a
vállalkozás kérelmére helyszíni szemlét tart.
Minden más termék forgalmazása esetén csak be
kell jelenteni a folytatni kívánt tevékenységet a rendeletben meghatározott adatokkal, amely bejelentést a jegyzõ a termék forgalmazásában
érintett szakhatóságokhoz
továbbítja, akik a bejelentéstõl számított 22 munkanapon
belül ellenõrzést folytatnak
le. Az ellenõrzés eredményérõl tájékoztatják a jegyzõt,
aki a kereskedõt az adott tevékenységgel az adott kereskedelmi formában nyilvántartásba veszi.
Vannak azonban olyan
termékek (fõleg állati eredetû élelmiszerek) amelyeknél
külön jogszabály írja elõ,
hogy azok forgalmazását a
szakmailag érintett hatóságnak engedélyeznie kell. Ebben az esetben a kereskedelmi törvény elõírásaival össz-

hangban e termékek csak
ezeknek az engedélyeknek a
birtokában forgalmazhatók
bármilyen kereskedelmi formában, függetlenül attól,
hogy e termékek a bejelentés-köteles kategóriába tartoznak.
Ezért a jogszabály ezekre
az esetekre tekintettel a jegyzõt közremûködõ hatóságként jelöli ki, amely azt jelenti, hogy a vállalkozás a fõszabályhoz igazodóan e tevékenységét is a jegyzõnél jelentheti be, azonban a jegyzõ
ezt az érintett hatósághoz továbbítja. A hatóság az engedély megadásáról értesíti a
jegyzõt a nyilvántartásba vétel érdekében. A vállalkozás
az engedély iránti kérelmét
közvetlenül az érintett hatósághoz is benyújthatja, aki
ebben az esetben is az engedély megadásáról értesíti a
jegyzõt.
A nyilvántartás nyilvános, azt a jegyzõk az önkormányzat honlapján közzéteszik.
A jogszabály a kereskedelmi törvény felhatalmazása alapján egyes kereskedel-

mi formákban korlátozásokat is bevezet. Így például
meghatározza azt, hogy közterületi értékesítés keretében
csak mely termékeket lehet
forgalmazni. A listában nem
szereplõ termékek közterületi értékesítés keretében
nem forgalmazhatóak. Korlátozza bizonyos termékek
automatából, mozgóbolt útján, valamint üzleten kívüli
(házaló) kereskedés útján
történõ árusítását is.
Rendelkezik egyes termékek (pl. szexuális termékek, szeszesital) árusítási feltételeirõl is, továbbá a kereskedelmi tevékenységek ellenõrzésében eljáró hatóságok eljárásairól, szankcióiról.
Lényeges rendelkezés,
hogy a rendelet a már mûködõ, mûködési engedéllyel
rendelkezõ vállalkozásokat
nem érinti, a hatálybalépést
követõen a már mûködõ és
engedéllyel rendelkezõ üzletek esetében csak az elsõ módosítási kérelemre kell a rendelet szerinti új mûködési engedélyrõl szóló igazolást kiadni.

Semjéni Krónika
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School of Business Üzleti és
Mûvészeti Szakképzõ Iskola
4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3.
Tel.: 06/42/563-077, 06/30/9039-387
e-mail cím: titkarsag@sobu.sulinet .hu
OM: 101 384

Tandíjmentes nappali és esti rendszerû szakképzés
Nyíregyházán és Nagykállóban
A 2010/2011-es tanév képzési kínálata:
8. évfolyam elvégzése után 4 éves
szakközépiskolai képzések ügyvitel, informatika, kereskedelemmarketing szakmacsoportokban.
10. évfolyam elvégzése után (bármely iskolatípusból) 2 éves képzések:
· Számítógép-szerelõ, karbantartó
· Irodai asszisztens
· Bolti eladó
· Karosszérialakatos
· Mezõgazdasági gépszerelõ,
gépjavító
· Kertész

Fodor Sándorné anyakönyvvezetõ:

12. évfolyam elvégzése után, · Színháztechnikus (2 éves)
érettségi nem szükséges:
· Népi énekes vagy Népzenész
(3 éves)
· Autószerelõ (2 éves)
· Pénzügyi számviteli ügyintézõ
(1,5 év)
Érettségi bizonyítványhoz kötött · Kereskedõ (2 év)
szakképesítések:
· Marketing és reklámügyintézõ
(1 év)
· Informatikai rendszergazda
· Idegenvezetõ (2 év)
(2 éves)
· Protokoll és Utazásügyintézõ
· Idegen nyelvi titkár, Ügyintézõ
(1 éves)
titkár vagy Iskolatitkár (2 éves)
· Sportedzõ (1 éves)
· Logisztikai ügyintézõ (2 év)
· Sportszervezõ-menedzser
· Családpedagógiai mentor
(1 éves)
(1 éves)
· Pedagógiai asszisztens (1 éves) Kollégiumot tudunk biztosítani.
· Színházi és filmszínész vagy
www.sobu.sulinet.hu
Vers- és prózamondó (3 éves)

Anyakönyvi hírek

Gólya hozta:

Balogh Emese

Elbúcsúztak

Pánger János
Janóczki Miklósné
Bota János
Kapa Gusztávné
Tóth Erzsébet
Kovács Györgyné Tanyik Györgyné
Sarkadi Imre Erik
Páll Julianna
Janek István
Gyõri Mihályné
Papp Miklós

Szilágyi Martin

Tamási Lara Viktória

