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katolikus szentmise lesz, étel elfogyasztására a lakos-A falunapi ünnepség szom-  A hagyományos falunap 
majd az ünnepi mûsor ke- ság számára felállított sátor-keretében rendezi meg az bat délelõtt 10 órakor kez-
retei között átadásra kerül- ban.önkormányzat az általá- dõdik az általános iskola 
nek a kitüntetések. A délután aztán az önfeledt nos iskola névadóját. névadójával, amikor is az 
Az ünnepség után a telepü- szórakozásé lesz. A színpa-intézmény felveszi dr. Kál-
lés minden lakóját várja az don – a helyi fellépõk után – Településünkön immár XII. lay Miklós miniszterelnök 
önkormányzat egy tál meleg látható lesz a Defekt Duó; a alkalommal kerül megren- nevét. A kápolna elõtt görög 

Görömbõ Kompánia; az R-dezésre a falunap, augusztus 
Port együttes, és az Erika-C 23-án. A rendezvény hely-
tánciskola. A nap sztárven-színe az idén is a Kastélykert 
dége Demjén Ferenc lesz. lesz. 
Este 21 órától tûzijáték káp-Az elmúlt évben már pén-
ráztatja el a közönséget, s teken megkezdõdtek a prog-
aki még bírja éjfélig, táncol-ramok, s nem lesz ez más-
hat a diszkóban.ként most sem. Péntek dél-

után kerül megrendezésre az 
„Oláh István és Katona 
György” emlékére szerve-
zett futballtorna, majd este a 
görög katolikus templomba, 
egy kórustalálkozóra invi-
táljuk a település lakóit. 

Kállósemjén nagyközség 
önkormányzata tisztelettel 

és szeretettel várja a 
lakosságot a falunapi 

rendezvényre, hogy együtt 
ünnepelhessenek ezen a 

szép napon.

Kállay Kristóf halálának 2. 
évfordulójára emlékezve, az 
Olaszországban élõ fia, Mi-
hály és felesége, Julianna he-
lyezett el koszorút a családi 
kápolnában. Erre az ese-
ményre elkísérték õket azok 
a gyerekek is, akik a Kállay 
család által alapított díjjal 
lettek kitüntetve. Az általá-
nos iskolából Ladik Orsolya, 
míg a nagykállói Kállay Ru-
dolf Szakiskolából Kópis 
Katalin helyezett el virágo-
kat a síremlék elõtt. A koszo-
rúzás elõtt görög- és római 
katolikus panachidát végzett 
Kriskó Miklós parochus és 
Felföldi János plébános. 

Nevet kap az iskola a falunapon

Dr. Kállay Miklós miniszterelnök lesz az általános iskola névadója

A gyermekek védelmérõl és 
a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 20/A § (1) bek. értel-
mében a települési önkor-
mányzat jegyzõje annak a 
gyermeknek, fiatal felnõtt-
nek, akinek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsága 
tárgyév július 1-jén fennáll, 
a tárgyév július hónapjában 
pénzbeli támogatást folyó-
sít.
Akik nem rendelkeznek fo-
lyószámlával, azok részére 
a pénzbeli támogatás kifi-
zetésére 2008. július 29-én 
10 órától a polgármesteri 
hivatalban kerül sor.

Kifizetés
a hivatalban

Koszorúzás a kápolnánál 

Az emlékezõk egy csoportja



pontok, és KIOSZK elek-– A polgármesteri hivatal- Milyen további pályázatok 
tronikus érintõképes pont Az elmúlt hónapokban sok ban folyamatosan figye- jelenthetnek elõrelépést 
beszerzésére adott be pá-változás történt az önkor- lemmel kísérjük az önkor- községünk életében?
lyázatot. Sikeres elbírálás mányzat háza táján. Az el- mányzatok számára kiírt – 900 ezer Ft-ot nyert a kö-
esetén az érintõképes pont ért eredményekrõl, a fej- pályázatokat. Amint lehe- zösségi ház azon a pályá-
a közösségi ház elé, míg a 3 lesztési lehetõségekrõl tõség van rá, azonnal kiak- zaton, amelyet tárgyi, tech-
információs tábla a Hala-kérdeztük Nagy Béla pol- názzuk a pályázatok nyúj- nikai eszközök beszerzésé-
dás utca sarkán, a hivatal és gármestert. totta lehetõségeket. Nem re írtak ki. Nem nyert vi-
a szakkórház elõtt lesz ki-történt ez másként akkor szont az a pályázat, ame-
helyezve. A bekerülési ösz-sem, amikor az „Új Ma- lyik egy nyári kézmûves 
szeg: 3.354.000 Ft, mely-gyarország” Fejlesztési tábor megrendezését tûzte 
bõl 670.800 Ft önrész vál-Terv alapból a polgármes- ki célul. Elbírálás alatt van 
lalása szükséges. A Dél-teri hivatal akadálymente- még 4 pályázat, amelyek 
Nyírségi Többcélú Önkor-sítésére pályáztunk. A be- eredményérõl, még nem 
mányzati Kistérségi társu-ruházás összköltsége: 10 tudok beszámolni. Az 
lás Sebességmérõ és fi-millió 131 ezer Ft, amely- egyikkel a Kossuth utcai 
gyelmeztetõ rendszer ki-hez 10 százalék önrészt járda teljes hosszában való 
alakítására is pályázott. A kell biztosítanunk. Jelen- felújítását szeretnénk meg-
beruházás Kállósemjén leg ugyan a szerzõdéskötés valósítani. A projekt beke-
v o n a t k o z á s á b a n :  van folyamatban, de a rülési összege: 32.337.000 
1.727.143 Ft, melybõl munkálatoknak 2008. de- Ft, melybõl 25.870.000 Ft-
345.429 Ft az önrész. Na-cember 31-ig el kell ké- ra lehetett pályázni. Az ön-
gyon remélem, hogy vala-szülniük. A projekt megva- rész 20 %, azaz, 6.467.000 – A képviselõ-testület tag-
mennyi pályázat kedvezõ lósulásával, a fogyatékkal Ft. A másik pályázat egy jai a 2008. májusi ülésükön 
elbírálásban részesül.élõk közszolgáltatáshoz autóbusz beszerzésére irá-úgy döntöttek, hogy há-
Sajnos, még nem került ki-való hozzáférése lesz meg- nyul. Nyertes pályázat ese-romhavi tiszteletdíjról le-
írásra az a pályázat, ame-oldva. tén az intézményegység mondanak annak érdeké-
lyen a községi piac megva-mûködését tanyagondnoki ben, hogy a testületi anya-
lósításához forrásokra le-szolgálattal bõvítenénk. Ez gok CD adathordozón ke- Mostanában egy kis trak-
het pályázni. Már másfél azt jelenti, hogy az autó-rüljenek kiküldésre a ré- tort is láthatnak községünk 
éve várjuk a pályázati le-busz segítene az étkeztetés szükre. A jelentõsen taka- utcáin a helybeliek…
hetõséget, reméljük, ha-– 2006-ban a „Kommuná- megoldásában, a házi se-rékos megoldáshoz a tisz-
marosan kiírásra kerül – lis feladatok állátására” ír- gítségnyújtásban, a házior-teletdíjból megteremtett 
fejezte be községünk tak ki pályázatot az AVOP vosi rendelésre való szállí-pénzbõl 10 számítógépet 
polgármesterealapból. Szerencsére Kál- tásban, egyéb egészség-vásároltunk, amelyeket a 

lósemjén a nyertesek közé ügyi intézménybe testületi tagok használnak 
került, így a községünk való szállításban, Ezzel a megoldással jelen-
magáénak tudhat egy 2 valamint a gyerme-tõsen csökkenteni tudtuk 
millió 720 ezer Ft értékû kek óvodába és isko-azt a költséget, amelyet a 
kis traktort. A hivatal a pol- lába való szállításá-dokumentumok elkészíté-
gárõrséggel karöltve egy ban. A projekt beke-sére, sokszorosítására kel-
pótkocsi és egy toló lap be- rülési összege:lett fordítanunk, és az ön-
szerzésére is pályázott, 1 0 . 0 7 0 . 4 0 0  F t ,  kormányzatnak nem került 
melynek értéke 1 millió melyhez 1.678.400 plusz kiadásába.
200 ezer Ft. A kis traktor Ft önerõ szükséges.
néhány hete már a telepü- A kistérségi társulás A fejlesztések megvalósí-
lés utcáin látható, télen pe- 9 települése – köz-tásában nagyon fontosak a 
dig a latyakos utak meg- tük Kállósemjén is – pályázati kiírások. Meny-
tisztításában tud segíteni a a HÖF-TEKI pályá-nyire tud élni önkormány-
toló lappal ellátott jármû. zati rendszerbe tér-zatunk a különbözõ pályá-

képes információs zati lehetõségekkel?
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Traktor segíti a falut
2

Önkormányzati
hírek

Minden évszakban
hasznunkra lehet az új traktor
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millió eurós (6,3 milliárd zsa Gy., Batthyány; Vasvá- munkálatok során egy ún. Május 8-án a polgármes-
forintos) beruházás. Ebbõl ri; Arany J; Toldi; Mezõ; szivacslabdás technológi-teri hivatal nagytermében 
az összegbõl Kállósem- Kölcsey; Damjanich út), ával megtisztítják a teljes tartott lakossági tájékozta-
jénre 230 millió forint ér- továbbá 22 mosató aknát, hálózatot is. Felújításra tást az az önkormányzati 

kerül a túlfolyócsap vízel-társulás, amely az észak-
vezetõ rendszere, és remé-alföldi régió ivóvízminõ-
nyeink szerint felújítják a ségének javítása céljából 
vízmûtelepre vezetõ utat. alakult meg 41 település 
A munkálatok ideje alatt a bevonásával.
szakemberek garantálják A fórumon résztvevõk 
az ivóvíz szolgáltatást, de tájékoztatást kaptak töb-
az átkötések ideje alatt elõ-bek között az ivóvízminõ-
fordulhat nyomáscsökke-ség-javító projekt céljáról; 
nés, és néhány órás vízhi-a települést érintõ beruhá-
ány is. A kivitelezõ vállal-zásokról; a kivitelezés so-
ta, hogy a lakosságot fo-rán várható, közterületen 
lyamatosan tájékoztatja a végzett munkákról.
munkálatokról, és az eset-Oláh Miklós, a társulás 
leges nehézségekrõl. A be-elnöke elmondta, hogy az 
ruházás befejezése után a tékû beruházás jut. és egy teljesen új gépházat unióhoz való csatlakozás-
felmerülõ, megnövekedett A részletesebb munkála- is (szûrõtermet) építenek. sal szükségessé vált az 
üzemeltetési költség je-tokról Nagy Béla polgár- Itt fog megtörténni a víz ivóvízminõség javítása. 
lentkezni fog a víz árában mester tájékoztatta szer- vas-mangántalanítása, és Az EU által elõírt határér-
– azaz emelkedni fog a kesztõségünket. itt válik ki az arzén is, majd tékekhez csak akkor tud-
vízdíj –, amelyrõl a lakos-– A projekt során Kálló- egy aktív szénszûrõn ke-ják közelíteni a vízminõsé-
ság a késõbbiekben kap semjénben 1,7 km hosszan resztül az eddig nyers víz get, ha megvalósul ez az 
majd tájékoztatást.cserélik ki a régi, elavult helyett teljesen tiszta ivó-Európai Unió Kohéziós 

vezetékeket (Kossuth; Dó- víz kerül a hálózatba. A Alapjából támogatott 22,5 

Javul majd az ivóvíz minõsége 

õrség, és az önkéntes tûz- szen eddig nem volt irodá-A „Zöld kereszt” helyén 
oltó egyesület. Nagy elõ- juk, sem egy olyan közös-kapott új irodát a település 
relépésnek számít ez az ségi helyiségük, ahol ösz-két legrégebben mûködõ 
egyesületek életében, hi- szejöveteleiket, vezetõsé-civilszervezete, a polgár-

gi üléseiket megtarthatták 
volna. A polgármesteri hi-
vatal teljes felújítást vég-
zett az épületen, gondos-
kodott az irodák bútorza-
táról, s még egy-egy szá-
mítógépet is a rendelkezé-
sükre bocsátott. További 
segítségként megállapod-
tak arról, hogy bérleti díjat 
nem kell fizetniük, – így be 
tudják köttetni az interne-
tet – csak a közüzemi 
számlák terhelik az egye-
sületeket

A szervezetek házában 
kap új irodát a cigány ki-
sebbségi önkormányzat 
is.
Ez a változás két okból is 
indokolt volt: Egyrészt 
azt az épületet, ahol ed-
dig a kisebbségi önkor-
mányzat székelt, a pol-
gármesteri hivatal bérbe 
adta diszkont áruház és 
pékség céljára.
Másrészt pedig így egy 
helyen lesz megtalálható 
a községben mûködõ va-
lamennyi civilszervezet.

A lakossági fórum résztvevõi

Elkészült a „szervezetek háza” Új helyre
költöztek

Az utolsó simításokat végzi Nagy János és Somogyi Béláné



nyájatokért.” (Róm 1,8). zonyítéka a Kállósemjén- gyan Miklós atya is renge-„Hálát adok neked, 
Kriskó Miklós atya õszin- bõl származó három görög tegszer kérdezhette ezt a Uram, teljes szívem-
tén elmondhatja Szent Pál katolikus áldozópap és mindenható Istentõl napi bõl, elbeszélem min-
apostollal ezeket a szava- megannyi itt lakó és innen imáiban. Amíg ilyen den csodádat.”

õszinteséggel tud egy pap 
imádkozni, addig hívei is 2008. május 18-án nagy 
nagy lelki bizalommal for-napra ébredt Kállósemjén 
dulhatnak hozzá. Ezt az minden polgára. Kriskó 
ünnepet tisztelendõ úr Miklós görög katolikus ál-
nemcsak a maga, hanem az dozópap, püspöki taná-
egész családja és a falu, az-csos, Kállósemjén szülött-
az hívei ünnepének is tar-je ezen a napon érkezett el 
totta, hiszen családja és a 50 éves papi jubileumá-
község apraja-nagyja hoz, azaz aranymiséjéhez. 
megtett mindent azért, Miklós atyának valóban 
hogy felejthetetlen aján-rendkívüli volt ez a május 
dék legyen ez a gyönyörû 18-a, hiszen az isteni 
nap mindenki, de elsõsor-gondviselés megengedte 
ban Miklós atya számára. számára azt is, hogy az 50 
Éppen ezért az aranymise éves papi jubileum meg-
után senki sem mehetett el kat, mert rendkívül ritka elszármazott hûséges gö-ünneplését éppen abban a 
anélkül, hogy ne vett volna ajándék, hogy egy pap fel- rög katolikus, akik mindig hónapban és azon a napon 
két-három süteményt és szentelésétõl fogva 50 hûségesek tudnak lenni Is-(mindenszentek vasárnap-
üdítõt, mely finomságok éven keresztül a saját szü- tenhez és egyházukhoz.ja) tarthatta, mint mikor 50 
elkészítõinek ezúton is lõfalujában szolgálhatja „Mit adjak vissza az Úr-évvel ezelõtt bemutathatta 
mérhetetlen hálánkat és Istent és a rábízottakat. nak mindazokért, amit ne-élete elsõ Szent és Isteni 
köszönetünket szeretnénk Neki ez megadatott és fel- kem adott?” Ezt a kérdést Liturgiáját.
kifejezni!adatát tiszta szívvel meg is tehetjük fel oly sokszor, „Hálát adok Istennek Jé-

valósította. Ennek ékes bi- szinte minden nap, aho-zus Krisztus által mind-
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egyházak és a családok a konfirmálás. Nem volt ez toine de Saint-Exupéry A Minden évben kiemelke-
életében az elsõáldozás és idén sem másként. Ilyen- kis herceg c. könyvében dõ eseménynek számít az 

kor a templomok ünnepi megfogalmazza: „Jól csak 
díszbe öltözködnek, mert a a szívével lát az ember… 
gyermekek nem kisebb hiszen ami igazán fontos, 
személlyel egyesülnek, az a szemnek láthatatlan”.
mint az Úr Jézus Krisztus- A felkészítésben orosz-
sal. Erre a nagy eseményre lánrészt vállalnak a hitok-
természetesen külsõleg is, tatók: Tündik Ildikó, Hat-
de leginkább belsõleg kell házi Eszter és Pásztor Ger-
készülni. A lelki készület gely. A római katolikus 
mellett nem lehet elhanya- templomban 16, a görög 
golni a szellemi tudást katolikusoknál 17 gyer-
sem, mely még inkább mek részesült elõször szent 
szeretné elmélyíteni a áldozásban. A református 
gyermekekben Jézus  egyháznál 5 fiatal vett részt 
Krisztus felfoghatatlan tit- az elsõ úrvacsorán.
kait. Hiszen ahogyan An-

Ötven éve szolgálja a híveket

Kriskó Miklós nevelt papjai között

Elsõáldozás és konfirmálás

Római katolikus elsõáldozók
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Katolikus Egyházmegye 
papnövendékeinek sorába. 
Fõpásztorom, dr. Keresz-
tes Szilárd püspök úr és 
akkori elöljáróim úgy dön-
töttek, hogy megadják a Pásztor Gergely va-
lehetõséget. Ezek után egy gyok, tanulmányvégzett 
évet Vácott töltöttem, görög katolikus papnö-
majd a többi hatot Nyír-vendék és jelenleg a kál-
egyházán, ahol 2004-ben lósemjéni egyházközség 
sikeres államvizsga után lelkipásztori kisegítõje, de 
megkaptam az elsõ kine-ez nem volt mindig így. 
vezésemet, a Hajdúdorogi Merthogy egyszer meg 
Görög Katolikus Gimná-kellett születnem, neveze-
ziumba, mint hitoktató és tesen Miskolcon az úr 
nevelõ tanár. Egy tanév 1979. esztendejének feb-
után fõpásztorom ide, Kál- célja a kereszténységnek, Jézus tanítványai is megta-ruár havának, 21. napján. 
lósemjénbe rendelt, és az- hogy minél nagyobb sze- pasztaltak, mégis hogyan Isten kegyelmébõl azon-
óta itt teljesítek szolgála- repet kapjon Isten üzenete lehet Istenbe vetett biza-ban, már ha valaki jól szá-
tot. ebben a világban, ahol lommal bátran és büszkén molt, kemény 29 tavaszt is 

egyre inkább észlelhetõ a vállalni. Bár az ember sikerült megérnem.
megfélemlítés, az embe- számtalanszor megszegte Tanulmányaimat Diós-

Mély tisztelettel aján- rek bizonytalanságban a szövetséget, melyet Isten gyõrben (Miskolc „tüde-
lom a következõ néhány tartása, és a manipuláció. kötött vele, Jahve – ahogy je”), majd Miskolcon vé-
gondolatot a figyelmükbe a zsidók nevezték – ismét geztem, és ezek után egy 7 
a Biblia évével kapcsolat- „Békét hagyok rátok, és ismét megbocsátott, és éves felkészülés várt rám. 
ban. az én békémet adom nek- hûséges maradt.Már középiskolás éveim 

tek. Nem úgy adom nek-alatt kezdtem megérezni, 
„Boldog, aki olvassa!” tek, ahogy a világ adja. Ne Többek között az errõl hogy sem szakácsként, 

– ezzel a mottóval indítot- nyugtalankodjék szívetek, való elmélkedések azok, sem régészként nem fo-
ták el 2008 elején a törté- és ne féljen.” (Jn 14,27) amelyek gyakorlatilag gom megtalálni azt az utat, 
nelmi egyházak vezetõi Krisztus egy teljesen szeretnék végigkísérni a amit az Úr nekem szánt. 
azt a kezdeményezést, más békét kínál és ad an- bibliaórák jó hangulatú be-Ennél fogva nagy izga-
amely ezt az évet a Biblia nak, aki az õ, azaz a sze- szélgetéseit, megismerve a lommal kértem felvétele-
évének szenteli. Ezzel az a retet parancsa szerint ala- bibliai kor népét és népeit, met a Hajdúdorogi Görög 

kítja az életét. Bár ez a vi- szokásait, kultúráját.
lág az Istenbe vetett bizal- Az Isten üzenetének sa-
mat bizonytalanságnak ját életemben való felfede-
tekinti és próbálja is elég zése mellett nem titkolt cé-
nagy sikerrel ezt az embe- lunk egy kis közösség ki-
rekbe programozni, mégis alakítása, mely még in-
oda kell figyelnünk ezekre kább erõsítené a község er-
a létünket fenyegetõ csap- kölcsi és vallási meggyõ-
dákra. zõdését. Novembertõl vá-

A Szentírás, azaz Isten rok minden kedves érdek-
üzenete, pontosan arról lõdõt, akik szeretnének a 
akar bennünket biztosíta- Szentírással mélyebben 
ni, hogy mindazokat a bi- megismerkedni. 
zonytalannak tûnõ helyze-
teket, melyeket már a vá- Pásztor Gergely
lasztott nép is átélt, és amit 
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Bemutatkozik a lelkipásztori kisegítõ

Arckép

Generációk találkozása a bibliaórán

Jó hangulatban telnek a foglalkozások
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kor kultúrnövények eseté- rosító elleni védekezési kö-
ben is elrendelhetõ a köz- telezettségét elmulasztja.
érdekû védekezés. A bírság mértéke a terü-

A védekezéseket elren- let nagyságától és a gyo-
delõ határozatokat, a helyi mosodás mértékétõl füg-
önkormányzatok hirdetõ- gõen 20 ezer  5 millió Ft-ig 
táblájukon kifüggesztéssel terjedhetE határidõ után a véde- .Tisztelt Ingatlantulaj-
teszik közzé. Felhívom a községben donosok, Ingatlanhasz- kezések ellenõrzését, illet-

A közérdekû védekezé- élõ valamennyi ingatlannal nálók, Kertmûvelõk! ve a fertõzött területek fel-
sek teljes költségét (amely rendelkezõ, vagy ingatlant mérését a Körzeti Földhi-  
tartalmazza a vállalkozói használó figyelmét, hogy A növényvédelemrõl vatalok mezõgazdászai 
díjat, a Földhivatal, és a az általa használt terület szóló 2007. évi XVI. tör- végzik. A parlagfûvel fer-
Növény- és Talajvédelmi parlagfû mentesítésérõl jú-vénnyel módosított 2000. tõzött területek ismereté-
Igazgatóság költségeit) a nius 30-ig, és azt követõen ben külterületen a területi-  évi XXXV. törvény értel-
földhasználó, földtulajdo- a gyommentes állapot mében a földtulajdonos, leg illetékes Növény- és 
nos köteles megtéríteni. fenntartásáról, a vegetáci-földhasználó köteles az Talajvédelmi Igazgatósá-

A költséget meg nem fi- ós idõszak végéig folya-adott év június 30. nap- gok, belterület esetén a te-
zetésük esetén adók mód- matosan gondoskodjon.jáig az ingatlanon a par- lepülés jegyzõje a kötele-
jára hajtják be.lagfû virágbimbó kiala- zettség elmulasztása ese-

A közérdekû védekezés Kállósemjén,kulását megakadályozni, tén elrendeli a közérdekû 
elrendelése mellett a nö- 2008. június 23.és ezt az állapotot a vege- védekezést, mely azonnal 
vényvédelmi szerv nö-tációs idõszak végéig fo- végrehajtandó.
vényvédelmi bírságot szab Pisákné Páll Ilonalyamatosan fenntartani. A törvényben meghatá-
ki azzal szemben, aki a ká- jegyzõrozott feltételek megléte-

A Kossuth út 104-108. járda mellett virágládákat 
sz. alatti önkormányzati helyeztek el. A munkála-
tulajdonú terület elõtt le- tok bekerülési összege: 
fedték az addig nyílt csa- 168 ezer Ft volt. A látvány 
padékvíz elvezetõ árkot. önmagáért beszél. Remél-
Négy víznyelõaknát alakí- jük, még sokáig gyönyör-
tottak ki, majd zúzottkõ- ködhetünk a nyíló virágok 
borítást kapott a terület. A élénk színeiben.

A Kállósemjéni Krónika A híresztelésekkel el-
elõzõ számában arról ad- lentétben szeretnénk 
tunk hírt, hogy a közösségi megjegyezni, hogy a tü-
házban az elmúlt évekhez dõszûrés nem azért ma-
hasonlóan tüdõszûrés lesz. radt el, mert a polgár-
Nagy meglepetésben volt mesteri hivatal nem tud-
azonban részük azoknak, ta kifizetni, hiszen ez az 
akik elsõ nap „zárt ajtókat” egészségügyi szolgáltatás 
találtak. Ennek okát, több- soha sem került pénzbe. 
szöri telefonálás után tudta Önkormányzatunkat kizá-
meg Fodor Sándorné: rólag a szûrés megszerve-

A Jósa András Oktató zése terheli, amelynek ele-
Kórház Szûrõállomása get is tett azzal, hogy névre 
megyeszerte lemondta a szóló értesítést küldött ki 
tüdõszûréseket. Ennek az érintetteknek, és bizto-
hátterében az van, hogy a sította hozzá a helyszínt. 
megyei ÁNTSZ állásfog- Arról azonban, hogy a 
lalása szerint Szabolcsban vizsgálatok elmaradnak, 
a 100 ezer fõre jutó tbc-s már nem tudta értesíteni a 
megbetegedések száma lakosságot, mivel a polgár-
nem éri el a 25 fõt, így nem mesteri hivatal sem kapott 
szükséges az évenkénti a mai napig semmiféle ér-
szûrés. Sajnálatos módon tesítést.
a szûrõállomás errõl a dön- A kellemetlenségért ez-
tésérõl elfelejtette értesíte- úton is elnézést kérünk.
ni az önkormányzatot. A megszépült szakasz

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla) 

Megszépült egy útszakasz Zárt ajtók a tüdõszûrés helyett

FELHÍVÁS

a parlagfû elleni védekezésre
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 határba vezetõ földutak Tavaszi zsongás címmel
mentérõl – Perkedi út; nagyszabású takarítási ak-
Csent rét; Baromlaki út; ciót hirdettünk a Kálló-
Nagy út – összesen 108 db semjéni Krónika elõzõ 
nagyméretû zsákot töltöt-számában. Az akció sike-
tek meg szeméttel az akti-rérõl most számolunk be: 
visták. Köszönet illet min-Április 28-án a felhívást 
den egyes résztvevõt, aki követõen 2 traktor, egy 
idõt, fáradtságot nem saj-kisteherautó és egy utánfu-
nálva segített rendbe tenni tó állt a 21 önkéntes sze-
a község külterületét. Kü-métszedõ segítségére. A 

lön köszönet a kállósem- stb. Szép számmal hoztak 
jéni vadásztársaság tagjai- televíziót, mosdókagylót, 
nak, Fekete Gábornak és akkumulátortöltõket és 
Erdei Ferencnek, akik még sok egyebet. Nagy 
rendszeres résztvevõi örömünkre szolgál, hogy 
ezeknek az akcióknak. ezek a hulladékok már 

A pénteki programnak nem az utak mentén „dí-
folytatása is volt: március szelegnek”, hanem vették 
31-én (hétfõn) a hivatal a fáradságot a lakók, és be-
hátsó udvarán lehetett le- szállították a kijelölt hely-
adni a veszélyes hulladék- re, ahonnan a szakszerû el-
nak minõsülõ elhasználó- szállításról a hivatal gon-
dott, tönkrement elektro- doskodott.

(Fotók:mos kisgépeket, számító-
Pappné Szegedi Angéla)gépet, monitort, vasalót 

kérdõívbõl elég nehéz ki- írják meg a következõ 
deríteni, hogy mi is lenne email címre, hagy tudjuk 
az igénye a lakosságnak. orvosolni a problémákat:

Mi lehet a gond? Miért Meg kell azonban je- semjenikronika@A jelentkezési lapot 
nem érdeklõdnek az em-gyezni, hogy amíg más citromail.hucsak két tulajdonos 
berek egy- egy ilyen akció Várunk egyébként min-küldte vissza, így a ver- községekben verseny, il-
után? den olyan hozzászólást, ja-seny elmaradt. letve felhívás nélkül is szé-

Ha bárminemû észrevé- vaslatot, kritikát, mely épí-pítgetik az emberek a por-
telük van ezzel a két témá- tõleg hat a falu közössé-„Kállósemjén ékes por- tájukat, addig nálunk ez 
val kapcsolatban, kérjük, gére.tája” címmel hirdetett ver- még ösztönzõ rendszerrel 

senyt az önkormányzat sem megy. Pedig van – és 
közrendvédelmi, környe- szerencsére egyre több – 
zetvédelmi és köztisztasá- szépen gondozott, ápolt 
gi bizottsága. A cél az volt, udvar, amelyek magukra 
hogy a település ingatlan- vonják a figyelmet. 
jai folyamatosan ápoltak, Hasonló eset történt a 
gondozottak legyenek. A kulturális igény felméré-
„Semjéni Krónika” elõzõ sére készült kérdõívvel is. 
számában jelent meg a je- A polgármesteri hivatal-
lentkezési lap, melyet csak ban és a könyvtárban el-
két tulajdonos küldött helyezett gyûjtõládákba 
vissza, így a verseny érte- csak egy kérdõívet dobtak 
lemszerûen elmaradt. be. Sajnos, ebbõl az egy 

Takarítottuk a települést

Virágokkal szebb
a község arculata

Indulásra készen

Szabó Sándor és Garai László
gondos könyvelést vezetett a leadott tárgyakról

Kállósemjén ékes portája



Semjéni Krónika

ról. A meghívottak közül megvitatták a pénzügyi bi-Nagy Béla polgármester Az ülésen 9 napirendi 
dr. Teremi Sarolta és Beli- zottság 2007. évi beszá-úr kezdeményezésére áp- pont szerepelt: Juhász Zol-
cza László élt is ezzel a le- molóját, valamint módosí-rilis 30-án Kállósemjén- tán beszámolt a két ülés 
hetõséggel. tották a 2008. évi költség-ben tartotta kihelyezett között végzett munkáról, 

vetési törvényt. Szó esett ülését a Dél-Nyírségi 
Petrika Ibolya sportmene-Többcélú Önkormányzati 
dzser foglalkoztatásáról, Kistérségi Társulás. 
valamint a szociális ága-Elsõ alkalommal fordult 
zatról szóló törvény módo-elõ, hogy nem Nagykálló-
sításáról.ban találkoztak a települé-

A polgármesterek kéz-sek vezetõi. Polgármester 
hez kapták a kistérségi tár-úr szeretné, ha nem egyedi 
sulás éves rendezvény eset lenne, hanem hagyo-
naptárát, melynek elsõdle-mánnyá válna az, hogy 
ges célja, hogy összehan-ezek a gyûlések mindig 
golja a települések kultu-más községben kerüljenek 
rális eseményeit. Megálla-megrendezésre. A cél ez-
podás született abban is, zel az, hogy a helyi lako-
hogy milyen programokra sok, képviselõk, bizottsági 
fognak közösen pályázatot tagok, tudjanak képet al-
benyújtani.kotni a társulás munkájá-

Újabb szolgáltatással bõ- Az iroda nyitvatartási 
vült nagyközségünk ellátá- rendje:
sa. Dr.Teremi Sarolta Hétfõtõl – péntekig:
2008. május 19-én meg- 9 órától – 17 óráig 
nyitotta ügyvédi irodáját a 
Kossuth út 91. sz. alatt. Elõfordulhat azonban az 

Dr. Teremi Sarolta 2004- is, hogy az ügyvédnõ nem 
ben szerzett diplomát a lesz az irodájában – mivel 
Debreceni Egyetem Állam jelenleg mindent egyedül 
és Jogtudományi Karán. A intéz –, ezért kéri a leendõ 
gyakorlati idõt Nyíregyhá- ügyfeleket, bátran keres-
zán töltötte, 3 évig dolgo- sék telefonon is.
zott ügyvédjelöltként Dr. 
Kokas Róbert egyéni ügy- Telefonos elérhetõségek:
védnél. 2007-ben Európai mobil: 06-30/249-3910,
Uniós szakjogászi diplo- Tel/Fax: 42/ 255-311
mát is szerzett. Ez idõ alatt Ügyvédi tevékenysége 
fogalmazódott meg benne A lakosság életében re-során foglalkozik szerzõ-
az a gondolat, hogy amint mélhetõleg kedvezõ válto-dések kötésével, (adásvé-
lehetõsége nyílik rá, szülõ- zást fog hozni az ügyvédi teli-, ajándékozási-, csere-
falujában szeretne dolgoz- iroda mûködése, mivel itt szerzõdés), peres eljárá-
ni, ezért május 19-én Kál- helyben szakember tudja sokkal, valamint intézi a 
lósemjénben kezdte meg orvosolni a hozzáfordulók cégeljárások ügyeit.
praxisát. problémáját.

Polgármesterek községünkben
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Sok-sok éve már, hogy a 
tanév elejét verébavatóval 
kezdik az általános iskolá-
ban, és kölyökgólya-búcsúz-
tatóval zárják. Nem volt ez 
másképp az idén sem. Az 
avatás után – amelyben tréfás 
feladatokat kellett megolda-
niuk a 8. osztályosoknak – a 
búcsúmûsor következett, 
amelyet vastapssal jutalmaz-
tak az alsóbb évesek.

Tanácskozás közben a polgármesterek

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)

Munka közben

Ügyvédi Iroda Kállósemjénben Kölyökgólya-
búcsúztató

Készül a
nagy mû
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kezdte az új életet. Orvosi Április 30-án 20 évi 
munkáját 1989-ben kezdte, szolgálat után nyugdíjba 
megoldva ezzel a település vonult dr. Wantuch Zsu-
azon problémáját, hogy zsanna fogszakorvos.
nem volt addig fogászati Prakszisát dr. Szofilka-
ellátás. Két évtizeden ke-nics Marina kárpátaljai 
resztül gondoskodott arról, magyar származású dok-
hogy az õt felkeresõ bete-tornõ vette át, és a már 
geknek minél egészsége-megszokott menetrend 
sebb legyen a fogazata. Õ szerint folytatja a rende-
látta el az iskolai fogásza-lést.
tot is. Minden évben szû-Dr. Wantuch Zsuzsanna a 
rést végzett a tanulók köré-romániai Szatmárnémeti-
ben, majd azokat a gyer-ben született. A Kolozsvári 
mekeket, akiknél probléma Egyetem fogorvosi karán 
merült fel, szerdán és pén-1968-ban szerzett diplo-
teken fogadta a rendelõ-mát. 1988-ban az akkori 
ben.politikai helyzet, a kilátás-

A nyugdíjas éveit aktí-talan jövõ hatására a férjé-
van szeretné eltölteni. Sok vel és két gyermekével 
idõt szentel majd unoká-együtt áttelepült Magyar-
jára, bepótolja az elmaradt országra. Férje Starmüller 
utazásokat, sokat szeretne István – jogot végzett szak-
olvasni és kirándulni a csa-ember – a Mezõgép Válla-
láddal. Kívánunk mindeh-latnál helyezkedett el. Ist-
hez erõt, egészséget, és ván fiuk a nagykállói Ko-
sok-sok hosszú, boldog rányi Frigyes Gimnázium-
évet.ban, míg Krisztina lányuk 

P. Sz. A.a helyi általános iskolában 
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• A képviselõ-testület benyújtotta az „Önhibájukon kí-
vül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ települési önkor-
mányzatok 2008. évi támogatásra vonatkozó igényét.”
• Felülvizsgálta az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét.
• Folyamatban van a Kossuth u. 135 sz. alatti ingatlan 
(volt óvoda) udvarának parkolóvá történõ alakítása, 
mellyel megoldanák a szakkórházba érkezõ látogatók 
parkolási nehézségeit. Ez az intézkedés a közlekedés-
biztonságot is nagymértékben javítani fogja.
• A testület hozzájárulását adta, hogy a köztemetõ déli 
és keleti oldalán kerítés épüljön, ezzel a temetõ teljesen 
körbe lett kerítve.
Felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy az önkor-
mányzati külterületi utak javítása ügyében kezdjen tár-
gyalást a földtulajdonosokkal és a vadásztársasággal a 
karbantartás pénzügyi alapjának megteremtése érdeké-
ben.

Nyugdíjba vonult fogszakorvosunk

Dr. Wantuch Zsuzsanna

(Fotó:
Pappné Szegedi
Angéla)

Hírek a testületi ülésekrõl

Minden tanév végén kiránduláson vesznek részt azok a 
tanulók, akik a tanulmányi versenyeken eredményesen 
szerepeltek. Az idén a monoki Kossuth-ház, és a boldog-
kõváraljai vár megtekintése volt a cél. A napot Sátoralja-
újhelyen egy kis libegõzéssel zárták a szorgalmas tanu-
lók.

Jutalomkirándulás a gyõzteseknek

Monokon, a Kossuth szobor elõtt
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Mozgalmas volt a félév

2008. július

lõvel közösen nagyszabá-A tanulás mellett sok 
sú takarítási akciót bonyo-érdekes program várt a 
lítottak le a gyerekek be-második félévben is a di-
vonásával. A 4911-es út ákokra.
külterületein, valamint a Minden évben népdal-
Kállósemjén-Péterhalom éneklõ versenyt szervez-
és Kállósemjén-Újszõlõs-nek az általános iskolában. 
kert összekötõ utakon Az idén közel 100 gyer-
szedték össze a szemetet mek részvételével rendez-
27 felsõ tagozatos tanuló-ték meg a vetélkedést.
val.Április 22-én a Föld 

napja alkalmából nagy-
szabású vetélkedõt bo-
nyolított le a természettu-

Április 24-én a nyírbáto- ték az édesanyákat, nagy- tésben is elsajátítottak né-dományi munkaközösség. 
ri rendõrkapitányság által mamákat az általános is- hány egyszerûbb mûvele-
hirdetett közlekedési ver- kola napközis csoportjai- tet, majd megismerkedtek 
senyen négy 7. osztályos ban tanuló gyerekek. az interneten való keresés-
tanuló – Hamza Tamás, sel, és email küldéssel is 
Kovács Dorina, Papp foglalkoztak. A Power-
Emese, Szabó Gábor – a Pointban bemutatót készí-
IV. helyezéssel büszkél- Diák-szülõ, 24 órás in- tettek, majd belekóstoltak 
kedhettek. gyenes számítógépes tan- a táblázatkezelésbe is. 

folyamot szervezett az ál-
talános iskolában Egri Jó-
zsefné.

Úgy repültem, mint a A gyermekek apukájuk-
madár! kal, vagy anyukájukkal ül-

Pedig szárnyam sincsen. hettek be az órákra, mert 
Virágot is hoztam Neked! ha a szülõ elakadt valahol, 

Pedig kertem sincsen. gyermeke azonnali segít-
A szeretet az én szárnyam séget tudott nyújtani.Fõ szervezõje: Lipcsei 

Szívem az én kertem. A tanfolyamot az ala-Imre Andrásné és Pappné 
Anyák napján köszöntelek, pokkal kezdték, majd a Szegedi Angéla volt.

Édesanyám, lelkem! rajzolóprogram segítségé-A verseny célja: ismer-
vel gyakorolták az egérke-jük meg szûkebb hazánk, Ilyen, és ehhez hasonló 
zelést. A szövegszerkesz-Szabolcs-Szatmár-Bereg szép szavakkal köszöntöt-

megye természeti adottsá-
gait, növény- és állatvilá-
gát; kultúráját, mûemlé-

Május végén 3 napos keit, oktatását, státuszát… 
osztálykirándulást szer-stb. A versenyre 3 fõs csa-
veztek a 3. osztályos taní-patok jelentkezését vár-
tók, Katonáné Molnár Il-ták, így 10 csapat részvé-
dikó és Szondi Jánosné. telével nagyon élvezetes 
Ebben az évben Bogácson vetélkedõnek lehettek ré-
voltak a gyerekekkel, és szesei a gyerekek.
kiaknázva a lehetõséget, Ugyanezen a napon a 
ellátogattak Szilvásvárad-polgármesteri hivatal szer-
ra, az õsember barlangjá-vezésében, Bíró Jenõ irá-
hoz is. nyítása alatt a közútkeze-

A házi mesemondó ver-
seny gyõztesei Máriapó-
cson is megmérettették 
magukat. Az idén Papp 
Zsófia 1. osztályos tanuló, 
korcsoportjában a III. he-
lyezett lett.

ák
Di élet

Nagy Attila az édesanyjával

Anyák napja

Kerékpároztak 

Gépek elõtt

Zajder Istvánné
ismerkedik a géppel

Tájékozódás a vaktérképen

Mesét mondtak
Máriapócson

Kirándultak
a harmadikosok
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Június 14-én ünnepi dísz- ványosztásra június 19-én telik a nyári szünet, hogy tették a Szarvasi Arboré-
be öltözött az általános is- került sor. Sajnos, nem augusztusban javítóvizs- tumot, és megcsodálták 
kola. Virágszõnyeg borí- volt mindenkinek öröm- gát tudjanak tenni. Gyula történelmi belváro-
totta a ballagó diákok út- teljes ez az esemény, sát, valamint Magyaror-
ját, melyen az utolsó csen- ugyanis 12 diáknak évet Másnap a nevelõtestület szág egyetlen téglavárát, 
gõszó kísérte õket. kell ismételnie, 24 gyer- tanulmányi kiránduláson melyet 2005-ben nyitottak 
Az ünnepélyes bizonyít- meknek pedig tanulással vett részt, ahol megtekin- meg a felújítása után.

2008. május 30-án tett ál-
lampolgársági esküt a pol-
gármesteri hivatal nagy-
termében Újfalusiné Koós 
Katalin és Dull-Szabó 
Margaréta. Erre az ünne-
pélyes pillanatra azután 
került sor, miután a Ma-
gyar Köztársaság Elnöke 
az által aláírt honosítási 
okirattal a magyar állam-
polgárok kötelékébe ho-
nosította õket.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a NYÍR-FLOP Kft. 
Tóth Béla (Nyírbátor, Is-
kola út 33. sz. alatti lakos) 
megbízólevelét vissza-
vonta, és helyette
2008. június 27-tõl tele-
pülésünkön a szemét-
szállítási díj beszedését

Gál János
Kállósemjén, Mezõ Im-
re u 22/a sz. alatti lakos 
végzi.

Április 11-én rendezték güket. A csapat a 4. helye-
meg a körzeti ifjúsági ka- zést szerezte meg. 
tasztrófavédelmi versenyt A csapat tagjai:
Nagykálló-Harangodon. A Bokri Noémi, Harsányi 
kállósemjéni általános is- Dávid, Horváth Péter és 
kolát az idén egy 4 fõs csa- Papp József, valamennyi-
pat képviselte. Kilenc kü- en 7. osztályos tanulók.
lönbözõ helyszínen kellett 
bizonyítaniuk rátermettsé-

Elballagtak a nyolcadikosok

Készül a homokzsák a gátra 

Állampolgársági eskütétel

Katasztrófavédelmi verseny
fiataloknak

Új helyen a díjszedés

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla )
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vazásnak, zsetonnal lehetett Április 22-én Föld napi 
szavazni a nekik legjobban rendezvényt tartottak a Fi-
tetszõ mesére. Köszönet il-cánka óvodában. A program 
let minden szülõt, aki vette megvalósítói a kiscsoportos 
a fáradtságot és felkészítet-óvónõk voltak, akik több 
te gyermekét a versenyre, és helyszíneken várták a kö-
dicséret illet minden gyere-zépsõs és nagycsoportos 
ket, hiszen egy igazán ko-gyermekeket. Az állomáso-
moly versenyen nagyszerû-kon különbözõ játékos fel-
en helytálltak.adatokat kellett megoldani, 

amelyek mindegyike növé-
Május elsõ napjaiban min-nyekhez, állatokhoz, vagy a 

den csoportban megtartot-természethez kapcsolódott. 
ták az Anyáknapi ünnepsé-A csoportok nevet válasz-
get. A színvonalas mûsor tottak maguknak, így volt 
láttán sok-sok anyuka, „Pillangó” és „Cicamica” 
nagymama, és keresztanya csoport is a versengõk kö-
elérzékenyülve törölgette zött. A feladatok megoldá-
könnyes szemét. ket, majd különbözõ udvari sáért pontokat kaptak, majd Június 23-tól - július 7-ig 

tevékenységekkel töltötték a nap végén összesítették. A fõzési szünet volt az óvodá-
Megszokott már, hogy év az idõt: lehetett kosárlab-legtöbb pontot gyûjtõ csa- ban. Ez idõ alatt elvégezték 

végéhez közeledve kirán- dázni, focibajnokságot pat lett a gyõztes, s jutalom- a 2 melegítõkonyha tisztító-
dulni viszik a gyerekeket. A szerveztek, és az ugráló vár-képpen apró ajándékokat fertõtlenítõ festését, és a 3 
2 kiscsoport félnapos kirán- ban nagyokat ugráltak a kaptak. gyermekmosdó festését is. 
dulást tett a nyíregyházi va- gyerekek.A nagycsoportos óvónõk Folyamatban van egy helyi-
dasparkba, míg a többi cso-tavasszal, immár 2. alka- ségben a linóleum csere, az 
port az „EL-VÁNDORLÓ” Megtartották az iskolába lommal szerveztek mese- udvari játékok és a nyílás-
lovastanyán töltött el egy menõ gyerekek ballagását mondó versenyt a gyerme- zárók festése.
egész napot. Telve élmény- is. Az idõjárásnak köszön-keknek. 5 mese közül lehe-
nyel, és nagyon elfáradva hetõen az udvaron tartották tett választani az aprósá- A nyári szünet alatt is fo-
jöttek haza, hiszen volt ott a rendezvényt, így alkalom goknak, melyet otthon, szü- lyamatosan készülnek a „fa-
minden: sétakocsikázás; os- is volt kipróbálni azt az erõ-lõi segítséggel kellett meg- lunapi ünnepségre”. A „Ci-
torcsattogtatás; patkódobá- sítõ berendezést, melyre az tanulni. Azt, hogy ki kezdi a camica” csoport gyermek 
lás, tûkeresés a szénakazal- SZMK teremtette elõ az mesemondást, sorszámhú- néptánccal kívánja elkáp-
ban, kézmûves foglalkozás anyagi fedezetet. Köszönet-zással döntötték el – így kí- ráztatni a nagyérdemû kö-
és lovaglás. Ebéd után kö- tel tartoznak Oláh Mihály vánta az igazságosság. A zönséget. A csoport felké-
zépkori hangulatot idézõ lo- szülõnek, aki a próbák so-csöppségek produkcióját az szítésében Ferenczi Zoltán-
vasbemutatót tartottak a fia- rán és a rendezvényen is óvónénik értékelték, és az né mellett aktívan részt vett 
taloknak. szakszerûen kezelte a be-elsõ 3 helyezettet könyvju- Winklerné Gyõri Mariann, 

A gyermeknap felelõsei rendezést.talomban részesítették. Volt de a befejezõ lépések már 
az idén Ragány Györgyné ám egy különdíj is, amely a Jutka óvó nénire várnak, mi-
és Szolnoki Marianna óvó- Június 2-án a leendõ elsõ-gyerekek döntése alapján után Mariann óvó néni szü-
nõk voltak. Bábelõadással osztályosok látogatást tet-született meg. Nagyszerû lési szabadságra ment.
kápráztatták el a gyereke- tek az általános iskolában. módját választották a sza-

Nagy élvezettel figyelték, Szeptemberben megszé-
hogy milyen fejlõdésen pült környezetben, de a Dó-
mentek keresztül egy év zsa György utcán, 5 cso-
alatt azok a gyerekek, akik- portban várják a gyereke-
kel tavaly még a homoko- ket, mert az óvoda átköltö-
zóban várat építettek, most zése a volt diákotthon épü-
pedig már önállóan olvas- letébe még nem történik 
tak nekik. meg ebben az évben.

Életképek a Ficánka óvodábólÉletképek a Ficánka óvodából

Ballag már a „vén” óvodás

Egészségügyi vizsgálatra mennek az ovisok
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szobrot készített, melyek Nem mindennapi él-
Zala megye településein ményben lehetett részük 
vannak felállítva. A sors azoknak, akik felkeresték 
azonban most sem volt ve-Matl Ottó kállósemjéni 
le kegyes. Az otthon ma-amatõr mûvész és fia, Matl 
radt színésznõ feleség és a Péter munkácsi képzõmû-
két fiúgyermek nagyon ne-vész kiállítását a Közössé-
hezen viselte a távollétét. gi Házban.
Már Munkácson készítette Matl Ottó 1935-ben szü-
el azt a templomi oltárt, letett Kárpátalján. Ott vé-
amely elindította a hírnév gezte tanulmányait, élt és 
felé. Mára már 17 temp-alkotott egészen 2000-ig. 
lom teljes berendezése - az Ekkor feleségével meg-
oltártól a szobrokon át a kapták a Magyarországra 
bútorzatig – fûzõdik a ne-való áttelepülés engedé-
véhez. Õ a Vereckei Em-lyét, s ez idõtõl kezdve is-
lékmû megálmodója és al-egyenes az útja a hírnévig. a bronzba, a márványba, mét magyar állampolgár 
kotója is, mely nagy ne-Az általános iskola után egyszóval minden meg-lett. Azóta itt készíti cso-
hézségek árán, kül- és bel-képzõmûvészeti szakkö- munkálható anyagba. dálatra méltó mûveit, 
politikai viszályok között zépiskolába járt, de a fõis- Húsz forinttal a zsebében melynek minden egyes da-
12 évig tartó küzdelem kolára háromszori próbál- érkezett a Debrecen mel-rabja a magyarságot, a ha-
után 2008-ban elkészült. kozás után sem vették fel. letti Vekerdi-tónál lévõ zaszeretetet tükrözi.
Még nem tudni, mikor lesz Szerencsére nem szegte mûvésztelepre. Itt szüle-Fia Péter, 1960-ban szü-
az emlékmû avatása, de kedvét a sorozatos vissza- tett meg az az alkotása, letett Munkácson. Világ-
annyi bizonyos, hogy a utasítás. Mûvésztelepeket amelyre felfigyelt a telep szerte ismert és elismert 
nyugdíjas klub készül e je-keresett fel és úgy munkál- vezetõje, és figyelmébe képzõmûvész, munkái Ja-
les eseményre.ta meg az anyagot, mintha ajánlotta az ifjú szobrászt pántól kezdve az USA-ig 

csak erre született volna. egy Zala megyei barátjá-minden földrészen megta-
Életet lehelt a fába, a kõbe, nak. Hat év alatt 8 köztéri lálhatók. Nem volt ám 

Mint minden évben az 6.-7.-8. évf.: 
idén is április 7-én 15 felsõ I. Bokri Eszter 8.b,
tagozatos tanuló részvéte- II. Papp József 7.b,
lével tartott szavalóver- III. Csordás Brigitta 6.a 
senyt a társadalomtudo- és Matéz Zsuzsanna 6.a
mányi I. munkaközösség 
Lipcsei Miklósné szerve- A két korcsoport gyõzte-
zésével. A verseny vég- se továbbjutott az április 
eredménye pedig a követ- 11-én Pócspetriben a köl-
kezõ lett: tészet napja alkalmából 

megrendezésre kerülõ 
4.-5. évfoly.: „Barátunk a vers” szavaló-
I. Papp Olívia 5.a, versenyre, ahol Bokri Esz-
II. Varga Ivett 4.a, ter a III. helyezést érte el 
III. Belicza Klaudia 5.b korcsoportjában.

Május 13-án Érpatakon 
szerepelt a két versmondó, 
ahol Eszter a zsûri külön-
díját kapta.

Apa és fia közös kiállítása

Matl Péter és Matl Ottó

(Fotó: Pappné Szegedi Angéla)

Jó barátságban vannak

a versekkel

A házi verseny gyõztesei
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Május 24-én Nagykálló gosabb fánkért járó díjat 
és Napkor közös szervezé- adta át a nyugdíjas klub 
sében rendezték meg az vezetõjének, Kocsis Já-
Akácvirágzás-Nyírségi nosnénak.

(Fotók:Ízek Fesztiválját és a méz 
Pappné Szegedi Angéla)ünnepét Harangodon.

Kállósemjént ebben az 
évben is az „Arany Al-
kony” Nyugdíjas Klub 
képviselte. Falvédõket, 
szõtteseket, cserépedénye-
ket, stelázsit gyûjtöttek 
össze a sátrak díszítésé-
hez, majd pénteken elõké-
szítették a kukoricakásá-
val töltött, füstölt hússal 
ízesített káposztát is. A fõ-
étel mellé bodzaszörpöt és 
szalagos fánkot is készítet-
tek a szorgos kezek. A fánk 
mellé saját készítésû sze-
der-; szamóca-; meggy- és 
baracklekvárt kínáltak 
azoknak, akik meglátogat-
ták a semjéni sátort. A fõ-
zõverseny eredmény hir-
detésén a zsûri a Legszala-

Április 21-én megyei 
természetvédelmi verse-
nyen vett részt az általános 
iskola „Greenpeace” nevû 
csapata, amelyen az I. he-
lyezést szerezte meg a töb-
biek elõtt. 

Lipcsei Imre Andrásné, a 
versenyzõk felkészítõje 
kérdésünkre elmondta, 
hogy a csapat összeállítá-
sánál egy jól bevált mód-
szert követ. Az elsõ két for-
dulót nem csapat, hanem 
egyéni versenyként bonyo-
lítja le, majd az a 4 tanuló, 
aki a legjobban teljesített, 

semjéni fánkkal

Együtt a csapat

Pillanatnyi pihenõ
a legszebb sátorban

Akácvirágzás

Elsõ helyen a természetvédõk

A gyõztes „Greenpeace”

alkotja a versenyzõ csapa-
tot. Ezt követi aztán az ala-
pos felkészítõ munka: nö-
vény- és állatmeghatáro-
zás, térképismeret-tájéko-
zódás; földtörténet; kõze-
tek, ásványok felismerése. 
A tanulók hozzáállása 
nagymértékben hozzájá-
rult az eredményhez, amit 
az idén maximálisan sike-
rült teljesíteni. 

Az I. helyezést elért csa-
pat tagjai: Bokri Eszter, 
Kremper Zsanett, Bokri 
Noémi, Benke Ádám.
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nyította, hogy a legjobbak szabadidejét nem kímélve verseny végeredményét Tavaly õsszel az Oracle 
között van. Egri Tamás a lett a csapat asszisztense. bizakodva várják a gyere-cég nemzetközi weblap-

kek és a segítõik egyaránt.szerkesztõ versenyt hirde-
A nemzetközi verseny tett és az õ égisze alatt a 

résztvevõi: Pethõ László THINKQUEST Magyar-
(Kemecse), Alvári Tamás ország országos weblap-
(Kállósemjén), Egri Ta-készítõ versenyt szerve-
más (Kállósemjén), Mé-zett a csapatok elõszûrésé-
száros Máté (Németor-re. Egri Józsefnénak mint 
szág). Asszisztens: Marján csapatkapitánynak az volt 
Tamás (Kállósemjén).a feladata, hogy szervez-

* * *zen egy olyan 3-6 fõs csa-
Idén elõször beneveztek patot, amelynek a tagjai 

a Kozma László Országos más-más iskolába járnak, 
informatika tanulmányi majd az Internet segítségé-
versenyre. Az iskolai for-vel napi kapcsolatot tartva 
dulóból 3 diák (Alvári Ta-dolgozzanak ki egy közös 
más; Séra Balázs és Tóth témához weblapot. Az el-
Gábor) jutott tovább a me-készült munkát publikálni 
gyei fordulóba. Az orszá-kellett a világhálón, és be-
gos döntõbe, a legjobbak nyíregyházi Zrínyi Ilona Naponta elmondta véle-nevezni a nemzetközi ver-
közé csak Alvári Tamás Gimnázium 12. évfolya- ményét a diákok munkájá-senyre is. A versenyzõ csa-
8. osztályos tanuló került, mos tanulója. A hazai ver- ról és ötleteket is adott a ja-patot egy kemecsei, és két 
akinek az utolsó erõpróbá-seny március 5-én zárult, vításhoz. A nemzetközi kállósemjéni fiatal – Alvá-
ja május 24-én volt Száz-és a legelõkelõbb I. helye- verseny április 2-án ért vé-ri Tamás és Egri Tamás – 
halombattán. Tamás a 30 zést szerezte meg a csapat. get. Addig még sok módo-alkotta. Alvári Tamás az 
versenyzõ közül a 15. he-A nemzetközi megméret- sítást hajtottak végre a általános iskola 8. osztá-
lyezést érte el, ami igen fi-tetéshez a weblapot ango- weblapon, és egy Német-lyos tanulója. Már évek 
gyelemreméltó eredmény. lul kellett benyújtani, ezért országban élõ diákkal – óta aktívan érdeklõdik a 

Gratulálunk neki!felkérték Marján Tamás Mészáros Mátéval – német számítástechnika iránt, és 
mérnök-informatikust, aki nyelvre is lefordíttatták. A számos versenyen bizo-

Mándokon rendezték 
meg az V. Megyei Ifjúsági 
Népzenei Találkozót, ame-
lyen részt vett a Rezeda 
népdalkör is. Mûsorukban 
„Érpataki hajlikázó”-t mu-
tattak be. A produkciójuk 
lenyûgözte a zsûrit, és így 
nem csoda, hogy „Nefe-
lejcs”, azaz kiemelt arany 
minõsítésû díjat kaptak.

A népdalkör most 9 tagot 
számlál, akik 5-6. osztá-
lyos gyermekek. 

Az országos verseny eredményhirdetése Százhalombattán

A Rezeda népdalkör
az eredményhirdetés után

Arany minõsítést énekeltek
Vezetõjük, Lipcsei Imre 

Andrásné elmondta, hogy 
a sok munka meghozta 
eredményét. Õsszel még 
II. helyezést értek el a kör-
zeti versenyen, most pedig 
egy megyei elsõ helyezést 
tudhatnak magukénak.
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Attila, Boros Mihály, Te-Június 6-án rendezte 
remi László és Éder Ró-meg a „Nyíri” Alapfokú 
bert néptánc pedagógusok Mûvészetoktatási Intéz-
végezték.mény év végi gálamûsorát 

az általános iskolában. A 
Az év elején igényként gyermekek ekkor adtak 

jelentkezett a társastánc-számot arról a tudásról, 
oktatás is, így ezek a gye-amit év közben elsajátítot-
rekek is lehetõséget kap-tak. A mûsort a „Bóbita” 
tak, hogy tánctudásukat mazsorettcsoport nyitotta 
bemutathassák a szülõk, meg, majd Papp János 
nagyszülõk elõtt a gálamû-után Spisák Krisztina, a 
sorban. A társastánccso-mûvészeti iskola igazgató-
port rumba és cha-cha-cha ja is köszöntötte a vendé-
tánccal kápráztatta el a je-geket. A színpadon sorra 
lenlévõket. Széles András követték egymást a nép-
oktató várja jövõre is azo-tánc produkciók, színesít-
kat a gyerekeket, akik szé-ve a „Szivárvány” mazso-
lesíteni szeretnék tánctu-lassú és friss csárdást tán- lyen magas szinten lehet rettcsoport mûsorszámai-
dásukat, és szívesen tanul-coltak. A bemutatók sorát ápolni népünk kultúráját, val, majd a nagy néptánc-
nának meg egy-két latin-a tanárok produkciója zár- hagyományainkat. A gye-csoport már egész komoly 
amerikai vagy standard ta, jelezvén, hogy kitartás- rekek oktatását az idén: produkcióval kápráztatta 
táncot.sal, sok-sok munkával mi- Márton Lászlóné, Márton el a közönséget: mezõföldi 

Minden évben megren- a 25-30 fõs csoportokkal 
dezik Nyíregyházán a szemben, akik összességé-
gyermek néptánccsopor- ben nagyobb hangulatot 
tok versenyét, mely „Pu- tudtak a színpadra vará-
lyabál” néven vált közis- zsolni. Reméljük, hogy jö-
merté. Ebben az évben a võre a csoport létszáma nö-
kállósemjéni gyermekek vekedni fog, így eséllyel 
is részt vettek a megméret- léphetnek majd a zsûri és a 
tetésen. közönség elé.

A „Liliom” néptánc- Itt szeretnénk megje-
csoport szilágysági táncot gyezni, hogy a megyei szó-
adott elõ, melynek nagy si- lótánc versenyen Balogh 
kere volt a közönség köré- Bianka pántlikás, míg Er-
ben. Sajnos, a várt ered- dei Ákos bokrétás táncos 
mény ugyan elmaradt, de minõsítést szerzett. Ver-
ez nem a rossz szereplés- senyprogramjukat a mûvé-
nek köszönhetõ, hanem an- szeti iskola gálamûsorán is 
nak, hogy a csoport létszá- megtapsolhatta a közön-
ma nagyon kevés. Mind- ség.
össze 8 gyerek versenyzett 

Számot adtak tudásukról a gálamûsoron

Fellépési lehetõséget kapott a társastánc csoport is.

Fellépés után a maroknyi csapat

den mennyiségben. A 
gyerekek szabadon keres-

Május 23-án egész napos hették fel a nekik tetszõ 
gyermeknapi program helyszíneket, azaz maguk 
volt az iskolában. Több alakíthatták a programju-
helyszínen, különbözõ le- kat. Délben az SZMK ál-
hetõségeket kínáltak a ta- tal fõzött tarhonyás hús 
nulóknak: karaoke; gumi- várta az éhes szájakat, 
csacsi; kerékpáros aka- majd egy kis pihenõ után 
dálypálya; kézmûves fog- este a diszkó zárta a ren-
lalkozások; és sport min- dezvényt.

GyermeknapGyermeknap

Pulyabálon
ropták a táncot
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A Szabolcs-Szatmár- Nagyon szép eredmény 
Bereg Megyei Tûzoltószö- ez azoktól a 18 éves fiata-
vetség a korábbi évek ha- loktól, akiknek ez volt az 
gyományainak megfelelõ- elsõ komoly versenyük. 
en ebben az évben is meg- Reméljük, a lelkesedésük 
rendezte az önkéntes tûz- nem lohad, és a közeljövõ-
oltók megyei szintû verse- ben is hasonló szép ered-
nyét. ményekrõl számolhatunk 

Csernyák József elnök be.
kérdésünkre elmondta, A felkészítésében orosz-
hogy a megmérettetésre lánrészt vállalt Balázs 
május 31-én került sor Gyula megbízott parancs-
Napkoron 73 csapat rész- nok, kinek fia Balázs 
vételével. Hat versenyka- Szabolcs is tagja volt a 
tegóriát hirdettek meg a csapatnak Bécsi Imre, 
szervezõk. Az 1.100 li- Mucsi Krisztián, Pálovics 
ter/perces Honda szivattyú György, Szabó Gábor, 
felnõtt kategória 13 csa- Tóth Tamás és Nagy Ger-
pata között ott sorakoztak gõ mellett. 
a kállósemjéniek is. 

A verseny 2 részbõl állt: 
Egy kismotorfecskendõ 
szerelésbõl és egy 7 X 55 
méteres váltófutásból, me-
lyet különbözõ feladatok-
kal nehezítettek: palánkon 
és futógerendán való átha-
ladás; kúszócsõ; osztott- 
sugár szerelés. 

Mindkét feladatot idõre 
kellett megoldani, majd ezt 
összesítve kapták meg a 
végeredményt: Kállósem-
jén a VII. helyezett lett!

Kállósemjén önkor- „A” típusú pályázók 
mányzata évek óta részt (felsõoktatási intézmény 
vesz az Oktatási és Kultu- hallgatói):
rális Minisztérium által ki- Egri József, Gyõri Andrea, 
írt Bursa Hungarica Felsõ- Gyuricska Viktória, Har-
oktatási Önkormányzati sányi Mónika, Ladik Lász-
Ösztöndíjpályázaton. ló, Ladik Marianna, Lip-

Az elnyerhetõ támogatás kovics Klára, Miron Me-
(Bursa Hungarica Ösztön- linda, Papp Julianna, Papp 
díj) összege 3 részbõl te- Kinga, Papp László, Papp 
võdik össze: települési; Tünde, Szabó Viktória, 
megyei, és intézményi Tóth Nóra, Varga Csaba 
ösztöndíjrészbõl. Mihály.

Örömmel értesültünk ró-
la, hogy valamennyi pá- A „B” típusú pályázók 
lyázó (17 fõ), akiket a tes- (felsõoktatási intéz-
tület javasolt a támogatás- ménybe készülõ középis-
ra, részesül az ösztöndíj- kolai tanulók):
ból. Papp Judit, Pisák Tibor.

A közelmúltban többször 
is elõfordult, hogy a tele-
pülésen háborúból vissza-
maradt robbanó tölteteket 
találtak. Június végén is 
egy éles lõszerre lettek fi-
gyelmesek a járókelõk a 
Rákóczi utcán, melynek 
helyszínét a budapesti tûz-
szerészek kiérkezéséig a 
polgárõrök biztosították.
Arra kérjük a lakosságot, 
hogy aki bármiféle lõszert 
talál a kertjében, udvarán, 
vagy közterületen, azt a 
polgármesteri hivatalba a 
jegyzõnek vagy a rendõr-
ségnek jelentse be. Ez 
ügyben csak a jegyzõ, és a 
rendõrség a hivatal útján 
tehet bejelentést. 

Hetedik helyen

az önkéntesek
Ösztöndíj

továbbtanulóknak
Ösztöndíj

továbbtanulóknak

Háborús
lövedék
az út mentén

  A rajt pillanata

A csapat egy része
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tésre méltó, hogy helyi szak-Sokszor, sokat hallunk a 
emberek foglalkoznak a gye-futball kapcsán az után-
rekekkel: az 1-2., valamint a pótlás nevelésrõl. Ennek a 
3-4. évfolyam tanulóival lehetõségét kínálta fel 
Molnár László, míg az 5-8. Papp Miklós, akinek köz-
osztályos tanulókkal Lipcsey remûködése révén a „Kö-
Attila testnevelõ foglalkozik.lyök FC” által mûködte-

A szülõknek minimális tett Focisuli kezdte meg 
anyagi beruházás szükséges játékosállomány figyelem- vá kovácsolta õket. A mérkõ-tavasszal a munkát közsé-
ahhoz, hogy tehetséges gyer- bevételével, a felnõtt csapat a zéseket kezdettõl fogva ko-günkben. 
mekét felkarolják, mindösz- 8-10. hely megszerzését tûz- molyan vették, tartották ma-
sze egy focilabdát, teremci- te ki maga elé. A megyei II. gukat a megbeszélt stratégiá-A Focisuli atyja: Falatovics 
põt és focicipõt kell venniük osztályban játszó futballcsa- hoz.László, aki szívesen vette a 
a gyermeküknek. patunk azonban nem teljesí- Amikor pedig felcsillant a kezdeményezést. A Kölyök 

Az edzésekért hetente 200 tette a célt, nem hozta a tõle lehetõség, hogy megtarthat-FC-rõl tudni kell, hogy több 
Ft-t kell fizetni, amelybõl fe- elvárt eredményt, ugyanis ják tavalyi eredményüket, településen mûködtet focisu-
dezik majd az edzõk díját. csak a 13. helyen tudta befe- még nagyobb odaadással, li, amelynek elsõdleges célja 

A trénerek folyamatosan jezni a bajnokságot. egy emberként küzdöttek. A a tehetséges gyermekek fel-
várják az érdeklõdõket, így Az „eredménytelenség” 30 mérkõzésbõl 17 gyõze-kutatása. Falatovics László 
aztán kinek mikor jön meg a hátterében több tényezõ is lem, 3 döntetlen, és 10 vesz-szülõi értekezletet tartott a 
kedve, akkor csatlakozhat az áll. A bajnokság elején meg- tes meccs a mérleg . Ez pont-szülõknek, ahol ismertette a 
edzésekhez. Jelenleg közel újult csapattal vágtak bele a ra váltva: 54 pont, mely a III. lehetõségeket és a feltétele-
50 fõvel kezdték meg a mun- munkába, de a szezon köze- helyezésre volt elegendõ.ket. Mindamellett, hogy a 
kát, ami várhatóan még gya- pén 8 ember távozott az Lipcsei János nagyon gyermek testi fejlettségre 
rapodni fog. A „kis” csapat egyesülettõl. A vezetõség új büszke csapatára. Az elmúlt tesz szert, továbbtanulási le-
túl van az elsõ megmérette- játékosokat szerzõdtetett, s évben ugyan a II. helyezést hetõséghez is juthat az FC- 
tésen, ugyanis 2008. június még ekkor is úgy gondolták, szerezték meg, de azóta telje-keresztül, ha látnak benne 
28-án Hajdúböszörményben hogy a cél elérhetõ. Aztán sen átszervezõdött, azaz egy kis kurázsit. A „Kölyök 
részt vettek a „Hajdú Kupa” jött a többi gond: sérülés sé- megfiatalodott a csapat, s ez FC” 3 fociakadémiát is mû-
U9-es korcsoportos tornán, rülés után, fegyelmezetlen- a III. helyezés még fénye-ködtet: Nagyecseden, Tisza-
ahol a III. helyezést szerezték ségek, munkahelyi gondok, sebbnek tûnik a tavalyinál. lökön és Nyíregyházán. Az 
meg. A mezõny legjobb játé- ami arra késztette a vezetõsé- Kérdésemre, hogy volt e ki-akadémián nappali rendszerû 
kosa Udvari Martin lett. get, hogy átgondolja, milyen emelkedõ teljesítményû játé-gimnáziumi képzés folyik, 

Ugyanilyen szép ered- eredményt is képes hozni ez a kos, csak annyit felelt, hogy mindemellett napi két edzé-
ményt értek el a „nagyok” is. csapat. Ekkor már a bennma- mindenki kiemelkedõ telje-sen kell a diákoknak részt 
Õk is a dobogó 3. fokára áll- radást tûzték ki célul, melyet sítményt nyújtott akkor, és venniük. Azt a tehetséges ta-
hattak fel. végül is sikerült teljesíteni. ott, amikor kellett. Nem tud, nulót, aki az akadémián kivá-

Az ifi csapat azonban ennél nem is akar megnevezni sen-lóan teljesít, „kiemelik” és 
sokkal fényesebb sikerekkel kit, hiszen ez az eredmény menedzselik. Megnyílhat 
büszkélkedhet, ugyanis a nem egyéni teljesítmény, ha-elõtte a nagyvilág.

A Kállósemjéni Sport bajnokságban a dobogó 3. fo- nem csapatmunka.Az általános iskolás kor-
Egyesület a szezon elején tar- kára állhattak fel tagjai. Köszönetet mondanak osztály egészét átöleli a 
totta alakuló közgyûlését. A Lipcsei János, a csapat ed- Nagy Béla polgármesternek a program, s ami igazán emlí-

zõje kérdésünkre elmondta, csapat támogatásáért, és Ud-
hogy õk a 3-5. hely megszer- vari Mihálynak, aki sokszor 
zését tûzték ki célul maguk besegített a csapat szállításá-
elé. A téli felkészülés azon- ba. Külön köszönik Papp 
ban nagyon jól sikerült, ezért Miklósnak, az egyesület volt 
a csapat átgondolta a maga elnökének a csapathoz való 
elé tûzött célt, s lehetõséget jóságát, korrektségét, õszinte 
láttak az éremszerzésre. Az és bíztató szavait.
edzések látogatottsága folya- Remélik, hogy jövõre is 
matosan 12-15 fõ volt, így hasonló (vagy még jobb) 
volt kikre számítani a tavaszi eredményekrõl számolhat-
fordulóban. A fiatalok között nak be.

(Fotó:olyan csapatszellem alakult 
Pappné Szegedi Angéla)ki, mely igazi kis kollektívá-Focisuliban a felsõsök

Focisuliban az alsósok

Nagyító alatt a labdarúgásNagyító alatt a labdarúgás

Közgyûlés
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Hiába a felnõtt csapat A tavaszi idényben a 10 ken. Ha nincs 12 játékos, az, hogy hiányzik 6-8 olyan 
sikere, baj van az utánpót- mérkõzésen 10 pontot sze- büntetõpont elõször az ifitõl idõsebb játékos, akivel ered-

lást jelentõ ificsapattal. reztünk, négy hazai mérkõ- minden alkalommal, majd ményesebbek lennének, 
zést nyertünk meg, illetve si- minden harmadik meccset akikkel könnyebben felve-
került Ózdról gyõztesen ha- követõen a felnõttõl egy bün- hetnék a küzdelmet az ellen-

Ha csak a számokat néz- zajönnünk. Két hazai, és há- tetõpont levonása. felekkel. 
zük, elmondható: ugyanúgy rom idegenbeli mérkõzést Hát ezt kellene elkerülni, Óriási fluktuáció van évrõl 
a 7. helyen végzett a csapat, pedig elveszítettünk, így a mert a végén a csapat nem a évre. Valahogy nem „sikk”, 
mint egy évvel korábban. Ha bajnokság végére újra a hete- pályán esik ki, hanem amiatt nem „trendi” a semjéni csa-
százalékos összehasonlítást dik helyet szereztük meg. lesz kénytelen visszalépni a patban játszani a semjéni 
végzünk, némi fejlõdés meg- A felkészülést augusztus 4- harmadik osztálytól, mert gyerekeknek. Az idegenek 
állapítható: 2006/07-ben a én kezdjük meg. Reményke- nem tud ifjúsági csapatot ki- szívesen játszanak itt. Valaki 
megszerezhetõ pontok 45 %- dünk, hogy a játékosállo- állítani. meg tudná ezt magyarázni?
át gyûjtötte be a csapat, míg a mány alapvetõen nem válto- Nem hiszem, hogy bárki is Szörnyû látvány, hogy az 
most lezárt évben az 52,5 %- zik, sõt, talán sikerül kicsit ezt akarná! elmúlt bajnokságok végén 
át. erõsíteni. Sikerül innen-onnan az ifi- mindig hátul volt a csapat. 

A tavaszi felkészülést két Ezúton is köszönöm min- ben szereplõ játékosokat iga- Utolsó helyen, vagy az elõtt. 
héttel késõbb kezdtük, mint den játékos hozzáadott érté- zolni, (Nyíregyházáról még Mit lehet ilyenkor egy-egy 
ahogyan az a felkészülési két, a vezetõség agilis maga- több játékos is lenne), de nem mérkõzésen mondani a gye-
tervben szerepelt. Sajnos, en- tartását, az önkormányzat és ez a megoldás Kállósemjén- rekeknek? Megdicsérni õket 
nek a két hetes fizikai mun- vállalkozók támogatását, nek! Az lenne a megoldás, minden pontos passzért, 
kának a hiánya többször is szurkolóink bíztatását, hogy hogy együttmûködve az álta- minden lõtt gólért, minden 
visszaütött. segítettek megszerezni a baj- lános iskolával, önerõbõl ki- hárított vagy megszerzett 

Sikerült 12 felkészülési nokságban a VII. helyezést állítani az ifit, saját magának labdáért. De azt tudnunk kell, 
mérkõzést szervezni, illetve „kitermelve” a késõbbi fel- edzések nélkül, helyi játéko-
lejátszani, ezzel a csapat ré- nõtt csapatot! sok nélkül ez tovább nem 
gi-új embereit is beépíteni, a Szörnyû lehet a kislányok- mehet!
mérkõzések alatt pedig egy Igaz, lejátszottunk minden nak, hogy minden mérkõzést Igazából az lenne a jó, ha 
jó csapatot összekovácsolni. mérkõzést teljes létszámmal, elveszítenek, csak a gólkü- mindenkiben tudatosulna, 
Aztán jött a roppant kelle- de rengeteg problémával: lönbség kérdéses! hogy egy NB II-es csapat 
metlen hír, miszerint Poór újabb, még fiatalabb játéko- Így nem megszeretik a ké- utánpótlásának lenni nagy 
Brigitta Mátészalkára fog sok – 6-7-8. osztályos gyer- zilabdát, hanem ellenkezõ- öröm és egyben megtisztel-
igazolni, így erre a roppant mekek – leigazolásával. leg! tetés is. Nagy odaadással és 
fontos posztra két mérkõzés- Olyan ifis gyerekek hagytak Csak az a baj, hogy nem si- sok-sok munkával õk lehet-
sel a bajnokság megkezdése ott bennünket, akik már ruti- kerül semmilyen felmenõ nek majd a nagy csapat tagjai 
után kellett valakit beépíteni. nosak, edzettek voltak, sõt az rendszert kialakítani. idõvel.
Nagyon megszenvedtük ezt edzõtáborban is részt vettek. Sokszor kell 4-5 évvel idõ- A cikket írta:
az átigazolást, remélem, a Szerepel a versenykiírásban, sebb játékosokkal „szembe-
késõbbiekben nem lesz ha- hogy elvárt 12 játékos szere- szállniuk” a kicsiknek. Alap- Herczku Sándorné vez.tag.
sonlóban részünk. peltetése az ifi mérkõzése- vetõen nem ez a baj, hanem Hanufer Sándor edzõ 

A sport egyesület június lós lemondott az egyesület el- ságot állítottak fel, akik aktív 
28-án tartotta évzáró köz- nöki posztjáról. Ígérete sze- szerepet vállalnak az új „ve-
gyûlését. A napirendi pontok rint továbbra is segíteni fogja zérkar” megszervezésében.
között szerepelt az elnök év- az egyesület munkáját, de mi- Az egyesület köszönet 
értékelése, valamint a két vel nagyon sok feladat hárult azoknak a játékosoknak, 
edzõ – Kákóczki István és rá, így saját teendõi mellett akik minden nehézség elle-
Lipcsei János – beszámolója már nem tudta volna 100 szá- nére kitartottak a csapat mel-
a végzett munkáról, és az el- zalékosan ellátni az elnöki lett, s végsõkig küzdöttek.
ért eredményekrõl. feladatokat. A vezetõség a 

Egy sajnálatos dolog is be- gyûlés végén feloszlatta ma- Papp Miklós
jelentésre került: Papp Mik- gát, és egy 3 tagú jelölõbizott-

Kézis örömök és gondokKézis örömök és gondok

Gondban az ificsapat

Közgyûlésen értékelték az elért eredményeket
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vásárt a Közösségi Házban 2008. május „Mit tehetnék érted,
20-28. között.hogy a szívedben öröm legyen?

A tárlaton a pszichiátriai betegek ápo-Mit tehetnék, áruld el nekem!
ló-gondozó otthona Nyírbéltek, illetve a Nincsen varázspálcám
„Viktória” ápoló-gondozó otthona Ho-Mellyel bármit eltüntethetek,
dász lakói által készített terápiás termé-És annyi minden van jelen,
kek is megtekinthetõek voltak.Mit megszüntetni nem lehet, Köszönjük mindazoknak, akik vásárlá-

A kiállítást Nagy Béla polgármester De ha eltûnne az arcodról sukkal hozzájárultak ahhoz, hogy bete-
nyitotta meg, köszöntõt mondott Móré E. Ez a sötét szomorúság, geink részt vehettek a Holló István ha-
Csaba, a pszichiátriai szakkórház fõigaz-Úgy érezném, vannak még csodák.” gyományõrzõ sportnapokon Füzérradvá-
gatója és dr. Kulja Erika, a rehabilitációs (Halász Judit: Mit tehetnék?) nyon 2008. július 1. és 2.között.
osztály osztályvezetõ fõorvosa .

A köszöntõ és bíztató szavak után Váci A megyei pszichiátriai szakkórház kál- „Nem elég a jóra vágyni,
Mihály: Még nem elég címû versét sza-lósemjéni rehabilitációs osztály betegei- A jót akarni kell!
valta el két betegünk, majd az „Arany Al-nek alkotásaiból rendeztünk kiállítást és És nem elég akarni,
kony” Nyugdíjas Klub és a rehabilitációs De tenni, tenni kell!
osztály betegeinek kórusa énekelte el Ha- A jó szándék kevés!
lász Judit: Mit tehetnék… kezdetû dalát. Több kell: az értelem!

A kellemes oldott hangulat végig érez- Mit ér a hûvös ész?!
hetõ volt a megnyitó alatt. A jelenlévõk Több kell:-az érzelem!
arcán látható volt az elismerés a kiállított Ám nem csak holmi érzelem!
termékek megtekintése során, s jólesõ De seb és szenvedély,
gratulációikat fejezték ki a megjelent al- Keresni, hogy miért élj.
kotók felé. Szeress, szenvedj, remélj!”

Köszönjük a könyvtár dolgozóinak, a (Váci Mihály: Még nem elég!)
nyugdíjas klub tagjainak az emberséges 
együttmûködést, a segítõ hozzáállást. (Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

Kiállítás a betegek alkotásaiból

Lakatos Melánia Cintia
Szilágyi Kristóf Dániel

n a n h k
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A y kö yvi íre

Gólya hozta:

Gyenes Dávid

Mészáros Flóra

Elhunytak:

Silimon István,
Demku József,
Páll Györgyné,
Katona Ferenc,
Léka Józsefné,
Ferenczi János,
Lipkovics János,
Herczku Ferencné,
Terdik Péter,
Gaál József,
Pápai József,
Matéz István,
Szajkó István,
Antal Zoltánné,
Gyõri Péter,
Nyisztor Mihályné,
Bota János,
Vadilku Istvánné,
Jakab Ferenc.

Varga Anett

Házasságot kötöttek: 

Kiss Alexandra Barbara - Sebõk István
Mérai Krisztina - Cseresznye László
Som Ildikó - Kabai András
Katona Judit - Gurzó János
Virágh Margit Erzsébet - Pável János
Molnár Tímea Irén - Miron János

Nagy Béla polgármester, Móré E. Csaba,
Kulja Erika

Közös ének

Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2
Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.

Készült: Örökségünk Könyvkiadó, 42/401-011

Kedves Anyukák, Apukák! 

Ha szeretnék, hogy gyermekük fotója 
megjelenjen a Semjéni Krónika követ-
kezõ számában, küldjék el a gyermek 
fényképét a következõ e-mail címre: 

semjenikronika@citromail.hu

Várjuk azon ifjú házasok fotóit is, akik 
megosztanák házasságkötésük örömteli 
pillanatait az újság olvasóival.
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Kereskényi GáborOrosz Barna

Lakatos Tiffany Eugénia   

Juhász Ákos

Üveges Balázs

Udvari Péter

Csipkés László

Kovács József
(nincs kép)

Tóth Szabina

Csákányos Csaba Csordás Milán

Gólya hozta: Halálozás:

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

Semjéni Krónika
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2

Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla

Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.
Készült: Örökségünk Könyvkiadó,

Nyíregyháza, Bercsényi u. 13. 42/401-011
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