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A Karácsony reménye és hite
Kedves
Kállósemjéni Polgárok!
Advent napjait éljük. Ez a
négyhetes idõszak nem más,
mint a reménykedés, a Jézus
születésére való várakozás
örömteli napjainak sorozata.
Vasárnaponként koszorúinkon elhelyezett gyertyáinkat
családi, baráti körben egyenként meggyújtva együtt készülünk a karácsonyra.
Négy gyertya, négy aprócska
gyertyaláng, amely mind jelent számunkra valamit, jelt
ad, segítséget nyújt, hogy az
adott, s a kapott örömök
mindannyiunkat tovább gazdagítsanak, a mindennapok
hajszáját, robotját ki-ki
könnyebben viselje.
A hiedelem szerint advent
vasárnapjain egy-egy angyal
száll közénk a földre.
Az elsõ angyal közeledik felénk, keresi közöttünk azokat, akik meghallják hangját,
ám csak kevesen veszik észre. A második összegyûjti a
szívbõl jövõ szeretetünket
egy serlegben, amelybõl a
mennybéliek fényes csillagokat készítenek. A harmadik angyal egy varázslatos

erejû fénysugárral megérinti
a tiszta szívû embereket
azért, hogy béke és boldogság töltse el a szívüket. Advent utolsó napján érkezik a
negyedik, hogy békét hozó
dalával életet leheljen a
szunnyadó természetbe.
A karácsony a világosság, a
fény ünnepe is, emlékeztet
bennünket arra, hogy a hoszszú sötétséget, szomorúságot
minden évben megtöri a mindenekfelett gyõzedelmeskedõ, szívünket-lelkünket elárasztó fény. Végig-nézve
gyermekeink arcán, megértjük e végtelen isteni szeretet
erejét, rajtuk még maradéktalanul látszik emberi létünk
célja. Jó lenne minél több
együttérzést, türelmet és figyelmességet átvenni gyermekeinktõl, az ünnepi légkörbõl, s átvinni azokat a hétköznapokba! Rajtunk (is)
múlik!
Lassan, de határozottan közeledik az évvége, egy újabb
esztendõt zárunk le. Ilyenkor számot vetünk az idei évben elért eredményeinkkel,
kudarcainkkal. Mérlegelünk,
hibáinkból igyekezünk ta-

nulni. Jótetteinket, jó
szándékainkat továbbra is érvényesíteni kívánjuk, bizakodva tekintünk a jövõnk elé.
Magam is azzal a
szándékkal ragadtam tollat, hogy az
olyan sok gonddal-bajjal teli nehéz év után a karácsony
biztató fénye mellett megszoríthassuk egymás kezét,
átadhassuk mosolyunk egymást segítõ sugárzását, hogy
megtalálhassuk a nagyobb
közösségben is a karácsony
reményét és hitét.
E gondolatok jegyében kí-

vánok községünk minden lakójának Ady Endrétõl idézett szép sorokkal áldott karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, boldog új
esztendõt – jó egészségben,
sok örömben!
Nagy Béla
polgármester

Ady Endre: Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Daloltak és szavaltak
Ebben az évben nagy meglepetés érte a gyerekeket. Nagyon
kedves, gyerekszeretõ Mikulás járt az óvodában! A szokásos
szülõi mikuláscsomag mellé, az önkormányzat csomagját is
átvehették a gyermekek. Nagy örömmel fogadták a télapót a
fiatalok, és boldogan énekelték a dalokat és szavalták a tiszteletére tanult verseket. Lehetõség volt a szülõknek házhoz
rendelni a Mikulást. Csekély összegért minden érdeklõdõhöz eljutott este a várva-várt vendég. Természetesen a befolyt összeget a gyerekek javára fordítják a szülõk.

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

Nagy szeretettel fogadták a kis óvodások a Mikulást, aki nem
üres zsákkal érkezett hozzájuk
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Önkormányzati hírek Gazdasági program
A képviselõ-testület november 20-án ismét összeült. Elsõ napirendi pontként
Nagy Béla polgármester beszámolóját hallgatták meg a
nyílt ülésen résztvevõk.
***
A polgármester beszámolt a
két ülés között végzett tevékenységekrõl. Ez az idõszak
tehát október 25-e és november 20-a közötti idõszakot
foglalja magába. A polgármester szólt a hivatal felújításáról, a több utcán is végbemenõ csapadékvíz elvezetésérõl, az óvoda belsõ melegvízhálózatának javításáról, a II. számú orvosi rendelõ kazán javításáról, homokszállításról a szükséges helyekre, és az I. számú orvosi

rendelõ ablakcseréjérõl is.
Napirendi pont volt Kállósemjén önkormányzatának
2006-2014. évre vonatkozó
Gazdasági Programja, amelyet a testületi tagoknak kiküldtek. Ebbe a programba a
képviselõk véleményét is beleszõtték. A Gazdasági Programot Fodor György elfogadásra terjesztette elõ, amit a
testület egyhangúan el is fogadott. Megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat
2007. évre vonatkozó ellenõrzési tervét. Pisákné Páll
Ilona jegyzõ elõadásában
hallhattunk községünk helyi
jelentõségû épített értékeinek védelmérõl, szóló rendeletérõl. Módosították, s a cél,
hogy a helyi védettséget szeretnék kiterjeszteni a magtár
(volt Wolkenstein-kastély)

Megbízott vezetõbõl
kinevezett vezetõ
Településünk óvodájának
majdnem egy évig nem volt
kinevezett vezetõje. A vezetõi
szerepkört Papp Györgyné
látta el, akit megbíztak ezzel a
feladattal. Az önkormányzati
hivatal pályázatot írt ki, s három kállósemjéni – Papp
Györgyné, Séráné Páll Ildikó,
Szolnoki Marianna –, illetve
egy orosi óvónõ – Horváthné
Orosz Anikó – élt is ezzel a lehetõséggel. Az indulókat zárt
ülésen meghallgatta az önkormányzat oktatási és közösségfejlesztési bizottsága, s
a jelölthallgatást követõen
véleményezte a jelentkezõket. A november 20-án megtartott testületi ülésen a harmadik napirendi pontként az
óvodai vezetõ megválasztása
szerepelt. A jelölteknek még
egyszer lehetõségük volt a
bemutatkozásra, pályázatuknak a kiegészítésére, a testü-

leti tagok meggyõzésére. Az
óvodai tantestületet Gergelyné Mercz Éva képviselte, aki
véleményt mondott a pályázatokról, s a pályázókról. A
szülõi munkaközösség is
képviseltette magát Rajt Attiláné személyében, aki szintén véleményt nyilvánított. A
képviselõ-testület tagjai is
megvédhették a jelölteket, kiállhattak a szimpatikus pályázók mellett. A testületi tagok
és a polgármester végül elvonult szavazni, de az elsõ forduló nem hozott eredményt.
Holtverseny alakult ki Papp
Györgyné és Séráné Páll Ildikó között. A második fordulóban már csak rájuk lehetett
szavazni. Sikeres volt a forduló, és a végeredmény szerint a Ficánka Óvoda kinevezett vezetõje Papp Györgyné
lett.
GMZ

2006-tól 2014-ig

épületére is, amit a testület
elfogadott.
Kistraktorra pályáznak
A testület tizenegy igen, és
egy tartózkodással, a LEADER alapra pályázatot ad be,
amelyet kommunális eszközök beszerzésére írtak ki. Ez
az eszköz jelen esetben egy
kistraktor. Napirendként tárgyalták az újfaluréti kápolna
építését is, amelynek szervezése civil kezdeményezésre
kezdõdött el. Önkormányzati
részrõl a támogatás egy olyan
pályázat beadása lenne,
amelynek megnyerése esetén, a kápolna építését egymillió forinttal tudnák dotálni. A helyi újság, a Semjéni

Krónika életérõl is szó esett, s
a véleményalkotás után a testület egyhangúan támogatta
az újság újraélesztését, természetesen sokkal színvonalasabb minõségben, mint hajdan volt. A testület kimondta,
hogy nem lesz egyszeri tûzifa
akció. Hosszas megbeszélés
után a testületi tagok arra a
megállapításra jutottak, hogy
a Péterhalom és Újszõlõskert
külterületi településrészekrõl
a reggeli iskolajáratot nem indítják be, helyette a szociális
bizottságot kérte fel a polgármester, hogy dolgozzák ki: a
külterületen élõ családoknak
a bérletdíjat miképp térítsék
meg.
GMZ

A 2. b osztály hittanórán
karácsonyi énekeket gyakorolt

Ami a szívemen, az a számon!
Ami a szívemen, az a számon szeretnénk új rovatot indítani.
Ebbe a rovatba várjuk a településen élõk leveleit, amit indokolt esetben rövidítünk, s az illem által elfogadhatóvá teszünk. Bármilyen témáról írhatnak, leírhatják észrevételeiket, tapasztalataikat, mit hogyan kellene csinálnunk, vagy
éppen mirõl szeretnének olvasni az újságban. Szerkesszük
együtt az újságot, mert nekünk az Önök véleménye a legfontosabb. Mivel közös életünkrõl, a község jövõjérõl van
szó, nincsenek, nemis lehetnek kényes témák. Ugyanakkor
nemcsak a bosszúságot, hanem az örömöt, a jó cselekedetet
is meg lehet írni. Leveleiket, javaslataikat Graholy Mariann Zoé nevére küldhetik a polgármesteri hivatalba. A borítékra írják rá: Ami a szívemen, az a számon!
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Takarékosság
biztonságos gazdálkodás
Mint minden testületi ülés,
a december 7-ei is Nagy Béla polgármester beszámolójával kezdõdött, amelyben a
két testületi ülés között végzett tevékenységekrõl beszélt a község vezetõje.
***
Ezután a 2006. évi önkormányzati költségvetésnek a
végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalták meg a képviselõk, majd a 2007. évinek
a koncepcióját. Felülvizsgálták az önkormányzat tulajdonában lévõ területek és
épületek bérleti díját, s a
szintén önkormányzati tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért és csatornamû
használatáért fizetendõ díj
megállapításáról szóló rendeletet alkottak. A szemétszállítási közszolgáltatási
szerzõdés módosítását is
megtárgyalták a hulladékszállítási közszolgáltatási díj
vonatkozásában. Módosították továbbá a helyi iparûzési
adót, a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló
rendeletet. Meghatározták az
önkormányzat által mûködtetett piac új helyét, és a
2007. évi pályázat benyújtásához felhatalmazást szavaztak meg. A testületi ülés záró
napirendi pontjaként a Péterhalom és Újszõlõskert külterületi településekrõl induló
reggeli iskolajárat ügyét vitatták meg a résztvevõk. Ezt
a témát a lakosság kezdeményezte.
Ezeknek a napirendi pontoknak a miértjérõl kérdeztem
településünk polgármesterét,
aki készségesen állt rendelkezésemre.
GMZ: Milyen alapelvek
alapján dolgozták ki a 2007.
évi költségvetési koncepciót?
NB: Önkormányzatunk megalkotta a 2007. évi költségve-

tés koncepcióját, mely során
az alábbi alapelvek érvényesülését tekintette elsõrendûnek:
1. Takarékosság, célszerûség
2. Biztonságos gazdálkodás,
az intézmények mûködésének folyamatos biztosítása
3. Fejlesztési feladatok megvalósításához a fedezet
elõteremtésrõl gondoskodni kell.
Ennek során költségvetési
koncepció elfogadását törvény írja elõ, amely koncepció a korábban elfogadott
gazdasági programra épül. A
költségvetési koncepció
alapja a 2007. évi költségvetés tervezetének. Várhatóan a
következõ évben az önkormányzatot érintõ támogatások csökkennek, ezért a koncepció kidolgozása során különös tekintettel voltunk a
kormány által tervezett reformcsomagra.

Szigorú költségvetés
GMZ: Pontos számok vannak már az emelések mértékérõl, illetve a beruházások
száma milyen mértékben fog
csökkeni a megszorítások hatására?
NB: Számszakilag a 2007.
évi költségvetésünket a 2006.
december 19-én tartandó országgyûlési zárószavazás
után tudjuk számszerû formába hozni. Szigorú költségvetést kell alkotnunk, amelynek során a saját bevételek
növelésénél tekintettel vagyunk a lakosság teherbíró
képességére. Kiadási oldalon
pedig a visszafogott költségvetést, takarékos gazdálkodást kell megvalósítanunk.
Ennek ellenére a beruházásokról nem mondunk le, pályázatot nyújtunk be a Magtár néven ismert kastély rekonstrukciójára, hivatallá való átalakítására. Jövõ évre
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Önkormányzati hírek
tervezzük a helyi piac megépítését a Petõfi köz és a Kölcsey út közé esõ önkormányzati ingatlanon. Ez a piac egy
fedett árusítóhellyel, szociális blokkal, irodaépülettel
rendelkezõ, térkövezett, vegyes árucikk és zöldségpiac
lesz, ahol az eladók és a vevõk méltó körülmények között folytathatják tevékenységüket. A bentlakásos öregotthonról sem mondunk le,

elõrehaladott tárgyalásokat
folytatunk egy vállalkozóval,
aki a kastélykert mellett lévõ
Kúriadûlõn építené meg. Ehhez biztosítjuk a helyet.
GMZ: A tervezett beruházásokat milyen forrásokból
fogja az önkormányzat finanszírozni?
NB: Állami támogatásból, az
EU- Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. Saját
forrás pedig részben a saját
bevételekbõl, például helyi
adókból, részben pedig hoszszú távú beruházási alapból
kívánjuk megvalósítani.
GMZ: Miért van szükség pont
most a helyi adók emelésére?
NB: A helyi iparûzési adók,
amelyeket a helyi vállalkozások fizetnek, 2004. január 1je óta változatlanok, azóta is
az adó mértéke, az adóalap
1,4%-a. Ezt az adómértéket
változtattuk meg 2007. január 1-jétõl 1,8%-ra. A kommunális adó összege 2005. január 1-jétõl változatlan,
6500Ft/év, amely építményhez kötõdik. Ezt emeltük
7500Ft/év összegre, ami ezer
forintos növekedés, havi
szintre lebontva 83Ft/hó. Tudom, hogy az adó egy szük-

séges rossz, mégis kénytelenek voltunk hozzányúlni, hiszen évek óta változatlan a
befizetés összege. Ezzel
szemben a szemétszállítás,
temetõ-karbantartás, közterületi tisztántartás költségei
jelentõsen változtak. Figyelembe vettük a lakosság teherbíró képességét, ezért eltekintettük a drasztikus emeléstõl. A törvény szerint a
kommunális adóra kivethetõ
mérték, 12000Ft/év.
Emeltük az önkormányzatok
tulajdonában lévõ ingatlanok
bérleti díjait is 15%-os mértékben. Ezek a díjak is évek
óta változatlanok voltak
(2003. február 01. óta). Ide
tartozik, hogy például a NyírFlop Kft. 15%-os áremelést
kíván érvényesíteni a jövõ
évben. Ezt az önkormányzat
fizeti, ami a kommunális
szolgáltatásokban jelentkezik a lakosságnál.
GMZ: Milyen döntés született és miért pont az a döntés,
az iskolabuszt illetõen?
NB: Az Újszõlõskertben és a
Péterhalmon lakó óvodás és
iskoláskorú gyermekek óvodába, illetõleg iskolába jutásával kapcsolatban a szülõk
aláírásukkal ellátott kérvényükkel fordultak hozzám és
a képviselõ-testülethez. Ebben azt kérték, hogy az önkormányzat busza hozza be
reggelente az ezeken a településrészeken lakó gyerekeket. Jogosnak tartom a kérésüket, amelyet a képviselõtestület elé terjesztettem, ahol
a következõ határozat született: A busz mûszaki állapota
(13 éves) nem teszi lehetõvé,
hogy minden reggel rendszeresen megjelenjen az adott településrészeken. Ezért addig,
míg az önkormányzat nem
tud biztosítani egy olyan jármûvet, amelyet kivétel nélkül
minden reggel ki tud állítani,
addig ezeknek a gyermekeknek VOLAN bérletének 50
százalékát megtérítjük. Ezt a
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bérletszelvényt a tárgyhót
követõen a leadásával lehet
érvényesíteni. A VOLANnál személyesen tárgyaltam,
és írásban is benyújtottam a
menetrend megváltoztatását
célzó kérelmemet, mely szerint az Újszõlõskertbõl fél
hétkor induló VOLAN busz,
indulási idejét késõbbre tegyék, hogy a beutazó gyerekeknek ne kelljen egy órával
tanítás elõtt megérkezniük.
Várjuk a VOLAN válaszát.
Egy új busz beszerzését fontosnak tartom, jövõ évben,
keressük a lehetõséget, hogyan tudunk elõteremteni
legalább egy harminc férõhelyes jármûre harminc-harmincöt millió forintot.

Veszélyes a kanyar
GMZ: Melyek azok a pályázatok, amelyeket településünk jelenleg megpályázhat?
NB: Pályázatot nyújtottunk
be egy kistraktorra, pótkocsira és hótoló lapátra,
AVOPLEADER keretében.
Amennyiben nyer a pályáza-

tunk, akkor részben pályázati forrásból vásárolunk egy
olyan kistraktort, amely alkalmas lesz a kommunális
feladatok ellátására. A Paptag kanyarban, az utóbbi idõben történt több baleset miatt
személyesen és írásban is
megkerestem az illetékes
nyírbátori rendõrkapitányság vezetõjét, hogy az adott
útszakaszt lássák el olyan
közlekedésbiztonsági, figyelemfelkeltõ eszközökkel, amelyekkel elkerülhetõek lennének a további tragédiák. Kistérségi társulás keretében beadjuk a Nagykálló-Kállósemjén közötti kerékpárútra a pályázatot,
amely kedvezõ elbírálás esetén jövõ évben megépülne.
Erre jó esélyünk van. Az orvosi rendelõket felújítottuk,
új ablakokkal, új kazánnal
láttuk el azokat.
GMZ: Milyen ajándékkal
kedveskedett a polgármesteri hivatal az óvodásoknak, illetve az iskolásoknak Mikulás napra, illetve terveznek-e
valamit karácsonyra?
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NB: Mikulásra az óvodásoknak, illetve az iskolásoknak
csomagot juttattunk. A karácsony alkalmával a hagyományokat nem szeretném
megszakítani, csak kissé módosított formában valósítjuk
meg az idén. Az általános iskolások és az óvodások is
megkapják karácsonyra a
csomag szaloncukrot. A középiskolások és az egyetemisták sem maradnak ki. Részükre is biztosítjuk az egyszeri pénzbeni juttatást, illetve a csomag szaloncukrot.
Felsõfokú intézményben tanulóknál feltétel, hogy nappali tagozaton tanuljanak, elsõ diplomájukat szerezzék
meg és saját jövedelemmel
ne rendelkezzenek. 62. év felett egységesen minden
nyugdíjas korúnak 3000 forint részbeni, és egy csomag
szaloncukorral kedveskedünk.

Temetõ- sírhelymegváltás
ügye
Az Orfeusz Kft. mint a kállósemjéni temetõ üzemeltetõje

(Fotó: GMZ)

Új tetõt is kapott az õsszel
a polgármesteri hivatal épülete
felhívást helyezett ki a temetõben több helyen a sírhelymegváltás ügyében. A 25
évet meghaladó sírhelyek
megváltása ügyében a képviselõ-testület fog döntést
hozni, és a szükséges teendõkrõl a lakosságot idõben
tájékoztatni fogjuk.
Pisákné Páll Ilona
jegyzõ

Közmeghallgatás
Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy
2006. december 29-én
közmeghallgatás lesz a
közösségi házban.

Játékok a jótékonysági bál bevételébõl
Nagysikerû jótékonysági
bált szervezett a Ficánka
Óvoda szülõi munkaközössége, amelyet november 18án rendeztek meg. A bál bevételének nemes célt tûztek
ki a szervezõk. Játékokat és
függönyvásárlást terveztek.
Az idén az eddigieknél jóval
több lett a bevétel, így a ter-

vek megvalósításának már
semmi akadálya sem volt. A
befolyt összegbõl már meg is
vásárolták a szülõk a játékokat, amelyek majd a karácsonyfa alá kerülnek a gyermekek legnagyobb örömére.
Sikerült megvenni a „B”
épület öltözõ szekrényeire a
függönyöket, sõt a tervezett

Az óvónõk a báli mûsorban
tánccal fokozták
a vendégek jó hangulatát

Sokan vettek részt a jótékonysági bálon,
s ennek köszönhetõen a célok megvalósulhattak
pénzbõl még asztalterítõket,
és egy porszívót is tudtak vásárolni az óvónõk. Ugyanakkor tartalékoltak tavaszra is a
pénzbõl udvari játékokra. A
pénzt természetesen a szülõk
kezelik az óvónõk véleményét figyelembe véve. A bál
szervezõi szeretnék lapunkon keresztül is a résztvevõknek megköszönni, hogy

részvételükkel megtisztelték
a rendezvényt. Köszönet jár
azoknak a kedves szülõknek
és vállalkozóknak is, akik
ugyan nem tudtak részt venni, de támogatói jegy vásárlásával segítettek, illetve
tombolanyeremény felajánlásával támogatták az óvodát.
(Fotók: Graholy Mariann Zoé)
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Végre eljött
a Mikulás!

Hurrá, itt a szünet!

A nebulók december 22-tõl
január 2-ig jól megérdemelt
téli pihenõjüket töltik el. Az
elsõ tanítási nap 2007. január 3-án lesz.
Félévi bizonyítvány
Az elsõ félév január 19-én
fejezõdik be, s a gyermekek
január 26-án kezükbe vehetik a félévi bizonyítványukat. Reméljük, hogy mindenki örül majd.

Mikulás-diszkó az általános iskolában

A továbbtanulás elõtt álló
tanulók folyamatosan járnak nyílt napokra, mindkét
nyolcadikos osztály részt
vett Nyíregyházán a Bujtosi
Szabadidõ Csarnokban
megrendezett pályaválasztási kiállításon.
Felhívjuk nyolcadikosaink
figyelmét, hogy a jelentkezési lapokat február 12-én
kell elküldeni.
Jótékonysági bál
A szülõi munkaközösség és
az általános iskola dolgozói
február 10-re tervezik a jótékonysági báljukat. A bál
bevételébõl a felsõs diákok
számára szeretnének kulcscsal zárható szekrényeket
készíttetni. A szervezõk
megkérnek mindenkit, hogy
támogassák a nemes célt, és
minél többen vegyenek
részt a bálon.

Semjéni Krónika

A Mikulás – bár az idén
nem havon csúszott a
szánkója –, megérkezett
december 6-án a kállósemjéni általános iskolába is. Minden osztályt
felkeresett, és eredményektõl függetlenül
osztotta szét a nebulók
között az önkormányzati hivatal által támogatott csomagot, amelyet a
diákok kortól függetlenül nagy örömmel fogadtak. Természetesen
a hagyományos, s a tanulók által igen kedvelt
Mikulás napi diszkó
sem maradt el. December 8-án a gyerekek este
nyolc óráig táncolhattak
az iskola tornatermében, ami erre az estére
diszkóvá változott át.
Ha pedig valaki a nagy
táncolásban megéhezett, megszomjazott
volna, meglátogathatta
a büfét, ahol az SZMK
látta el a kicsiket és a nagyokat finom falatokkal
és üdítõvel.
(Fotók:
Graholy Mariann Zoé)

A negyedikesek
baráti köre tánc közben

Karácsonyi ünnepség
az iskolában

Ünnepi díszkivilágítást
kapott a közösségi ház is. A decemberi hónap az általános iskolások számára a folya-

(Fotó: GMZ)

matos ünnepi elõkészületekkel telt el. Az idén is – a hagyományokhoz hûen –, megtartották a karácsonyi ünnepséget.
Ünnepi díszbe öltöztetett színpad, és hat méter magas, a
DÖK által igényesen felöltöztetett karácsonyfa várta az ünnepi ruhákba öltözött gyereksereget, illetve a vendégeket
december 21-én. A mûsor keretében színpadra lépett az
énekkar egyházi és könnyûzenei dalokkal, mindkét harmadik osztály mesejátékkal, illetve népi játékkal, a mazsorettcsoport karácsonyi tánccal, a Nyíri Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény népi tánccal, népi szokásokkal. A hagyományokat megõrizvén a mûsor végén a gyermekek vacsorán vettek részt. A karácsonyi estebéd felszolgálásánál a
szülõk nyújtottak nagy segítséget, az idén még a beiglit is õk
készítették az ünnepi asztalra. Papp János, az iskola igazgatója a dolgozók nevében is áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánt mindenkinek.

Semjéni Krónika
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Kápolnát álmodtak
Újfalurétre
Dr. Szilágyi János Geszteréden született 1926. július 10én. Paraszti családban nevelkedett. 1936-ban szüleivel
együtt a Kállósemjénhez tartozó Újfalurétre költözött.
Az általános iskolai tanulmányait Geszteréden, Újfaluréten és Kislétán végezte. Ezután Nyírbátorba, majd Nyíregyházára járt középiskolába. A Debreceni Orvostudományi Egyetemre 1946-ban
iratkozott be, s itt szerezte
meg a diplomáját 1952-ben.
A diploma megszerzése után
a Debreceni Állami Tbc.
Gyógyintézetébe, a jelenlegi
Tüdõgyógyászati Klinikára
nyert kinevezést, ahol negyven évig dolgozott. Egyetemi docensként vonult nyugállományban 1991-ben.

Öt évig vezeti
a „ficánkákat”

A képviselõ-testület a közelmúltban úgy döntött, hogy
öt évig Papp Györgyné vezesse a Ficánka Óvodát.
Papp Györgyné, a Ficánka
óvoda új vezetõje 1982-ben
érettségizett Nagykállóban a
Budai Nagy Antal Szakközépiskolában. Érettségi után
szinte egybõl, augusztus 1jén munkába állt, az akkor
még „nevenincs” óvodában
mint beosztott óvónõ. A fõiskolát 1993-ban kezdte el
Hajdúböszörményben, s csa-
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Támogatásokra
várnak

munkával, építési anyaggal,
vagy gépekkel is segítséget
nyújthatnak a jószándékú
helybeliek.

lád és munka mellett, 1996ban államvizsgázott. Férje,
Papp György, vállalkozó, tüzelõellátó-kiskereskedõ. Két
gyermeke van, Edit húsz
éves, biológia- szociálpedagógia szakon harmadéves
hallgató, György mezõgazdasági szakközépiskolában
harmadikos. Papp Györgyné
több tanfolyamon, illetve továbbképzésen vett már részt.
2004-ben, az akkori vezetõ
megbízta a helyettesi feladatok ellátásával. Sajnos nem
sokáig dolgozhattak együtt.
Tavaly szeptembertõl helyettesként át kellett vennie az
óvodai ügyek vezetését és az
irányítását. Az önkormányzati hivatal szeptemberben
pályázatot írt ki, amelyre õ is
beadta a pályázatát. A képviselõ-testület határozata alapján öt évre megkapta az óvoda vezetõi állást. Ezúton szeretné megköszönni, s reméli,
hogy sikeresen fog tudni
együtt dolgozni a munkatársaival, az önkormányzattal
és a testülettel.

Aranydíszoklevél
Jolika néninek

sére Kállósemjén önkormányzata 2004-ben hozzájárult, hogy a temetõ akácfáit
kitermelve az elkorhadt fakeDr. Szilágyi János kezdeméresztek helyére kõsíremlékenyezésére kápolnát szeretnéket állíttassanak. Terdik Jánek Újfaluréten építtetni. A
Díszpolgár
nos adományaként fúrott kút
terv szerint 2007. júniusában
kerül sor a temetõi kápolna A magyar millennium évé- is került a temetõbe. A megépítésére. A tervrajzot a nem- ben, 2000-ben Kállósemjén újulás öröme megmozgatta a
zetközileg is nagy hírnévre díszpolgárává választották. hozzátartozókat, és mindenszert tevõ Ybl- és Kossuth-dí- Jelenleg Debrecenben él, de szentek napján ökunomikus
jas magyar építész, Makovecz erõs szálak kötik Kállósem- szertartást tartottak a sírkertImre és tanítványa, Õrfi Jó- jén-Újfaluréthez. Hosszú ide- ben. A szertartást Kriskó Mikzsef vándorépítész adomá- ig az újfaluréti élet dermedten lós, Felföldi János és Bíró Tanyaként tervezték. A kápolna egy helyben állt, majd lassan- más celebrálta. Az ünnepsékivitelezését ugyancsak aján- lassan fejlõdésnek indult. A gen Kállósemjén akkori poldékként vállalták. A kápolna még a tanyán élõk, és a más- gármestere Lipcsei Miklós, és
építési költsége ötmillió fo- hol gyökeret vertek kezdtek jegyzõje, Pisákné Páll Ilona
rint. Dr. Szilágyi János azzal egymásra találni. Id. Fábián is részt vett. A kitermelt akáca kéréssel fordul mindenki- István kezdeményezésére fák árából Kató János kállóhez, hogy járuljanak hozzá e 2002-ben a temetõ új kerítést semjéni mester elkészítette a
szent hely építési költségei- kapott. A kislétai orvos, dr. kõsíremlékeket. Orosz József
hez. A felajánlott összegeket Szabó László telkére tenisz- és dr. Szilágyi János adomáa kállósemjéni önkormány- pálya épült, Orosz József tel- nya lehetõvé tette a temetõ
zattól kért csekkeken lehet kén pedig sportpálya csalo- parkosítását. Mindezek azt
befizetni. Amennyiben anya- gatja a környezõ települések bizonyítják, hogy van élet a
gi támogatásra nincs mód, az fiataljait. Az itt lakók, és az tanyán is.
Graholy Mariann Zoé
építésnél szaktudással, szak- elköltözöttek kezdeményezé-

Még az én korosztályomnak
is ismerõs a név, ha másképp
nem, de úgy biztos, hogy Jolika néni. A kállósemjéni születésû Dobó Györgyné, Jolika néni Nyírbátorban 1956ban végzett az óvónõképzõben. A szakképesítés megszerzését követõen két évig
Nagykállóban dolgozott,
majd hazakerült szülõfalujába, s itt, az I. számú óvodában négy évig beosztott óvónõként tevékenykedett, majd
a három óvoda függetlenített, vezetõ óvónõje lett. Joli-

ka néni harmincnyolc évet
dolgozott, s ebbõl harminchatot Kállósemjénben. Vezetõ óvónõi minõsítésben harminckét évig, nyugdíjazásáig igazgatta szülõfaluja óvodáit. Szép ideig szolgálta a
falut, rengeteg gyermeknek
adott a szívében lakozó szeretetébõl. Nehezen lehet harminchat évet leírni ilyen röviden, de hogy érzékeltessem az idõ nagyságát, Nagy
Béla polgármester és e sorok
írója is Jolika néni kis óvodásai közé tartoztak, s mellettünk még sokan mások. Tizenhárom éve nyugdíjas, jelenleg férjével Ózdon laknak. Az idén októberben kapta meg aranydíszoklevelét,
hiszen kerek fél évszázada
szerezte meg az óvónõi szakképesítését. További nagyon jó egészséget és minden jót kívánunk Jolika néninek!
Graholy Mariann Zoé
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Reflektorfényben
A Semjéni Krónika újságírója
Olvasóink az összevont októberi-novemberi számban
gyakran találkozhattak Graholy Mariann Zoé nevével.
Nemcsak tudósításokat, interjúkat készített a megújult
újságba, hanem fényképek
sorozatával is megörökítette
Kállósemjén mindennapjait
a lap számára. Mivel az idõsebbek nem nagyon ismerik
a Semjéni Krónika fiatal
tollforgatóját, megkértük,
hogy mutatkozzon be.
***
Graholy Mariann Zoé vagyok, Nyíregyházán születtem 1987. április 21-én. Kállósemjénben végeztem el az
általános iskolát, majd a
nagykállói Budai Nagy Antal
Szakközépiskolában folytattam tovább tanulmányaimat.
Itt közgazdasági szakmacso-

portos osztályba jártam, s
szereztem érettségi bizonyítványt. Jelenleg a Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézetében tanulok multimédia-fejlesztõ
szakon, most már utolsó éves
hallgatóként. Jelenleg is Kállósemjénben lakom a szüleimmel.
Gyermekkorom óta vonz a
média világa, s nagy célom,
hogy sikeres újságíró legyek.
Az idén nyáron gyakornok
voltam a Kelet Magyarország
szerkesztõségében, ahová
szívesen visszajárok, nagyon
sokat tanultam a „majdani
kollégáktól”. Jelentek meg
írásaim és képeim a KeletMagyarországban, valamint
a SZON internetes portálon
is. A Kelet-Magyarországnál
jelenleg is számítanak azokra
az írásokra, amelyeket a köz-

ség életérõl írok. A község új
polgármestere, Nagy Béla
felkérésére elvállaltam a
Semjéni Krónika készítését.
Tudtam, hogy nem kis feladat, de belevágtam, s a kezeim közül kikerülõ elsõ szám
még több lelkesedést, és erõt
adott ahhoz, hogy tovább csináljam. S akkor még nem is
említettem azt a sok kedvezõ
visszajelzést, amelyeket ezúton is szeretnék megköszönni.

Semjéni Krónika

Az elkövetkezõ idõkben a lehetõségeimhez mérten arra
fogok törekedni, hogy Önök
minél több információt tudjanak meg Kállósemjénrõl, az
itt zajló eseményekrõl. Szem
elõtt kell tartanunk ezen újság fontosságát, hiszen közvetve vagy közvetlenül tudjuk tartani a kapcsolatot a településsel, s ami a legfontosabb, településünk lakóival.
Tudom én is, hogy nagyon
kevés információt közölt eddig az újság. Véleményem
szerint lehet ezt az újságot
õszintébben és jobban is csinálni, mint eddig. Az Önök
részére hoztunk létre egy új
rovatot, Ami a szívemen, az a
számon címmel, ide várjuk
észrevételeiket, javaslataikat.
Bízom abban, hogy a rossz, a
tétova, a bátortalan mellett
észreveszik olvasóink a szépet, a jót, az értékadót és a
mértékadót, az Önök újságját, a Semjéni Krónikát.
Õszinte tisztelettel:
Graholy Mariann Zoé

Tervek és kérések

Két program egy napon...

Régi kívánságunk vált valóra, amikor a mosdókban korszerûsítette az önkormányzat a vízellátást, s segítségükkel megszüntettük a balesetveszélyes medencét. Tavasszal egy szép
sziklakertet szeretnénk a helyén létrehozni. Fejlesztési tervünkben sokféle fejlesztést beterveztünk, és fontossági sorrendet felállítva szeretnénk mindet megvalósítani – természetesen a lehetõségeinket figyelembe véve.
Az óvodában a férõhelyek száma 130, amelyet a beíratott
gyermekek száma már el is ért. A csoportok létszáma magas,
fõleg a kiscsoportokban és a középsõ csoportban.
Ezért jelenleg szünetel a kicsinyek felvétele. A Közoktatási
Törvény szerint óvodába csak a 3. életévét betöltött és szobatiszta apróság vehetõ fel. Fiatalabb gyermek nem vehet részt
óvodai ellátásban. Gondot jelent számunkra, hogy van olyan
szülõ, aki nem veszi komolyan fia vagy leánya betegségét.
Elhozzák a gyereküket begyógyszerezve az óvodába. Sajnos,
a betegség napközben legyengíti a gyereket, nincs kedve játszani, sír, és sajnos fertõzi a többi társát is. Éppen ezért arra
kérnek az óvónõk minden kedves szülõt, betegség esetén vigyék gyermekeiket orvoshoz, és csak orvosi igazolással hozzák ismét óvodába õket.
Karácsony elõtt az utolsó nevelési nap 22-én, pénteken lesz,
az újévben pedig az elsõ január 2-án. Két ünnep között nem
lesz óvodai ellátás.

December 16-án öt órától volt látható és hallható a görög katolikus templomunkban a hajdúdorogi gimnázium és szakközépiskola énekkara, amelynek az elõadásában karácsonyt váró dalokat hallhattunk. Ezután mindenkit megvendégeltek a
közösségi teremben.
Ugyanezen a napon tartották polgárõreink a báljukat. A Zöldfa vendéglõ volt a bál helyszíne, és a vacsora után fergeteges
hangulatú mulatozást csaptak a vendégek a MOHOS együttes zenéjére. Éjfélkor tombolát sorsoltak, ezután egész hajnalig vigadoztak.

A Ficánka Óvoda dolgozói és a gyerekek nevében
kívánunk mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag, boldog új évet!

Meglepetés az apróságoknak
Az óvodában is folyamatos volt a karácsonyi készülõdés. A
csoportszobákat és a folyosókat a gyermekek és az óvónõk
által készített csodálatos dekoráció díszítette. Fenyõ is volt
minden csoportban, amely alá kerültek a játékok. Ebben az
évben szakítottak a régi hagyományokkal a karácsonyt illetõen. A kicsinyek nem mutattak be karácsonyi mûsort. Az idén
ugyanis az óvó nénik kedveskedtek meglepetésmûsorral az
apróságoknak. Bár a gyermekintézményben is megemlékeztek a karácsonyról, azonban az óvónõk arra törekedtek, hogy
a bensõséges ünneplést meghagyják a családoknak, hiszen a
karácsony a szeretet ünnepe, a családok ünnepének kell lennie.
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Új vezetõségeket választottak
Közgyûlés a focistáknál:
Évzáró közgyûlést tartottak
a focisták. November 25-én
összegyûlt az egyesület, s a
megbízott elnök, Papp Miklós megtartotta megbízatása
kezdetétõl a pénzügyi beszámolóját. A tagok értékelték, s
el is fogadták. Ezután Lipcsei János, az ifjúsági és a
felnõtt csapat edzõje dicsérte
és kiemelte az ifjúsági csapat
magas szintû teljesítményét,
hiszen az õszi bajnokság végén a harmadik helyen állnak. Ugyanakkor felvázolta
a felnõtt csapat gyenge szereplésének az okát is. A megbízott elnök és a vezetõség a
közgyûlésen lemondott, és a
sportegyesület tagjai új ve-

zetõséget választottak. A választás alapján a sportegyesület elnöke Papp Miklós
lett, az elnökséget pedig Lipcsei János, Molnár László,
Vinkler Róbert és Udvari Mihály alkotják.

Értékelték a teljesítményeket:
A kézilabda egyesület is öszszehívta az év végi közgyûlést, ahol Molnár Lászlóné
megtartotta a pénzügyi beszámolóját, majd Gaál Lin-

da, az ifjúsági csapat edzõje
is beszámolt, és értékelte a
teljesítményeket. A felnõtt
csapat megbízott edzõje,
Molnár László is értékelt.
Ezután itt is, mint a focistáknál, lemondott a vezetõség.
Tudni kell, hogy 2004-ben
alakult a kállósemjéni sportegyesület, ekkor öt éves
mandátumra választottak
vezetõséget, de a december
nyolcadikai közgyûlésen
egyéb elfoglaltságokra hivatkozva kérte a vezetõség a
lemondását. Az új vezetõség
a következõképpen állt fel.
Elnök Pisákné Papp Erzsébet, a tagok pedig Fodor
György, Kereskényi Gyuláné, Herczkuné Papp Erzsébet, Oláh Istvánné.

A felnõtt focicsapatnak tavasszal nagyobb sebességre kell kapcsolnia
A Borsi házaspár 23 éve látja el a települést
karácsony elõtt fenyõfával

Ünnepi miserend:

(Fotó: GMZ)

Anyakönyvi hírek
Gólya hozta:

Elhunytak:

Tálas Fruzsina
Juhász Barna
Varga Dávid
Bodnár Sándor
Csernyik Gréta
Nagy Dominik

László Jánosné
Teski Géza
Csekk Lászlóné
Bezdán Ferenc
Vinkler Mihályné
Kovács János
Kereskényi Miklós
Boros István

Házasságot kötöttek:
Kovács Tünde – Mészáros Zsolt
Kmetty Renáta – Bakró Ernõ

Római katolikus
templom:

Görög katolikus
templom:

december 24.: 09:00
11:00
00:00
december 26.: 09:00
11:00
december 31.: 18:00
január 01.:
09:00
11:00

december 24.: 00:00
dec. 25-27.: 08:30
10:30
december 31.: 18:00
január 01.
08:30
10:30

Református templom:
december 24.: 17:30
Az ünnepi istentiszteledecember 25.: 11:00
tekre legátus érkezik
december 31.: 17:30
Pusztai Judit harmadéves
január 01.
délelõtt.
teológiai hallgató személyében.
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