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Áldott és békés karácsonyt!
Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek,
Gondolkodtam, mit is adhatnék neked,
Amit csak én adhatok, amirõl te is tudod,
Hogy igazán én vagyok.
Minden gazdagságom hangok és szavak,
Néhány általuk kimondott gondolat
Egyet elmondtam neked,
Hogy ha te is úgy hiszed
Mondd el mindenkinek:

A közelgõ karácsony és új
év alkalmából kívánom Kállósemjén minden polgárának, hogy az ünnepeket bé-

kében, egyetértésben
és boldogságban töltsék.
Mindannyiunk közremûködésére szükség van ahhoz, hogy a jövõ évben is fejlõdjön községünk. Kérek
mindenkit, hogy õrizze Kál-

Két csomag a Mikulástól
A Ficánka Óvoda óvónõi
munkaközössége a 2007/
2008-as tanévben egyik fõ
feladatául jelölte ki, hogy az
óvoda gyermekeinek egy
emlékezetes Mikulás délelõttöt rendez.
Már novemberben elkezdõdött az óvó nénik lázas készülõdése. Elhatároztuk,
hogy egy bábelõadással lepjük meg a gyermekeket, melyekhez a bábokat egy munkaközösségi barkács délután
keretében varrtuk. Elérkezett
a várva várt Mikulás nap,
amikor is elõadtuk a Télapó
az erdei állatoknál címû mesét. A bábelõadást a gyermekeink nagy érdeklõdéssel figyelték, melynek végén meg-

érkezett az igazi Mikulás a
krampusszal és a tele puttonnyal. Óvodánk gyermekközössége egy nagyon szép
köszöntõvel lepte meg a várva várt vendéget, majd felcsendültek a szebbnél szebb
mikulásdalok, végül a nagycsoportosaink elmondták a
közös kis versüket.
A kedves kis mûsor után a
Mikulás és a krampusz átadta
minden kisgyermeknek a
megérdemelt kis csomagokat. Volt, aki félénken, volt,
aki bátran nyúlt az ajándékért. Nagy meglepetés volt,
hogy az idén is két csomagot
kaptak a gyermekek. Egyet a
polgármesteri hivataltól, és
egyet a szülõi munkaközös-

Kívánj a szónak nyílt utat,
És a dalnak tiszta hangokat,
Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek,
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek.
Csak arról énekelek, amit igaznak hiszek,
Csak akkor szól neked, ha te is úgy hiszed,
Hisz te is úgy élsz, ahogy én,
Te is azt álmodod, amit én,
Legalábbis úgy szeretném!
Piramis együttes: Ajándék

lósemjén jó hírnevét és legyünk megértõk egymással
szemben! Mutassunk jó példát mindenkinek, de különösen az ifjúságnak, hogy majdan õk is tovább ápolhassák
ezt a hagyományt.
Remélem, ez beteljesül és

az új esztendõ még több sikert és boldogságot hoz
majd!
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok településünk minden lakójának:
Nagy Béla
polgármester

ségtõl, amit itt szeretnénk
megköszönni óvodás gyermekeink nevében.
Nagyon örülünk, hogy a
polgármester úr is ellátogatott hozzánk ezen a napon, és
reméljük, hogy gazdag él-

ménnyel távozott a mi kis
óvodánkból.
Bízunk benne, hogy emlékezetes délutánt rendeztünk
a gyerekek számára is.
Séráné Páll Ildikó
munkaközösségi vezetõ

Nagy
szeretettel
fogadták
a gyermekek
a Mikulást
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Tizenkét pont a napirenden
Szeptember utolsó csütörtöki napján rendhagyó
testületi ülést tartott a képviselõ-testület. Meghívásra megjelent a testületi ülésen Demendi László országgyûlési képviselõ.
Elõször Nagy Béla polgármester számolt be a két
testületi ülés között végzett tevékenységekrõl.
Augusztus 30-án Máriapócson úgynevezett
vallási-turizmuson vett
részt, ahol a szomszédos
települések polgármesterei megegyezésre jutottak, hogy közös kiadványt
fognak megjelentetni a
turisztika fellendítésére.
Augusztus 31-én az ivóvízjavító program megvalósítását tárgyalta, amelynek a keretein belül megállapodásra jutott, hogy a
puffertartály bõvítésére is
sor kerül, és ha marad elegendõ forrás, akkor a vízmûtelep kerítését is felújítják. Szeptember 14-én a
Rákóczi és az Alkotmány
úti vízelvezetõkrõl tárgyalt a polgármester, 18án pedig az AVOP-leader
keretén belül aláírta a szerzõdést a kulturális fesztiválról (falunap) és az újfaluréti kápolnáról. Szeptember 20-án eleget tett a
Nyírbátorban, kilenc hónap alatt felépített Coloplast gyár avatójára való
meghívásnak. Az avatón
megjelent Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Veres János pénzügyminiszter is. Szeptember 23-án
ismét Máriapócsra látogatott, az úgynevezett Szomszédolás elnevezésû kulturális programra, ahol fellépett a helyi „Arany Al-

kony” Nyugdíjas Klub is.
Megállapodásra jutottak a
környezõ település vezetõi, hogy minden évben
más-más településen kerül
megrendezésre az esemény. Szeptember 24-én a
Dél-Nyírségi Társulási Tanács ülésén vett részt, ahol
elfogadták a féléves költségvetést. Másnap, szeptember 25-én Petkes Jó-

Józsefné, az Orpheus Kft.
képviselõje is.
Az oktatási és közösségfejlesztési bizottság
véleményezte a Bursa
Hungarica Felsõfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, és közös megegyezésként azt tartották, hogy
el kell fogadni ezt a döntést.

A helyi rendezési terv érinti a piac jelenlegi területét is
zsef festõmûvész kiállításának megnyitóján tette
tiszteletét. A testület ezt a
tartalmas beszámolót egyöntetûen elfogadta.
A polgármesteri beszámolót követõen a testületre várt még tizenegy napirendi pont. Megalkották a
köztemetõrõl és a temetkezés rendjérõl szóló rendeletet. Teljes felülvizsgálat
folyt a temetõrendeletben.
A jegyzõ asszony elmondta, hogy a jogszabályban
véleményezett díjszabással mindenki számára
megnyugtatóan rendezõdik a rendszer. Véleményezett a pénzügyi bizottság, majd felszólalt Ébel

Pályázatok
Fodor György a pénzügyi bizottság részérõl véleményezte az önhibás pályázatokról beadható pályázatok beadásának lehetõségét és módját. A testület a pénzügyi bizottsággal
egyetértésben arra jutott,
hogy minden pályázatot be
kell vonni, amibõl a község támogatást remélhet. A
polgármester szeptember
06-án a Dél-Nyírségi Helyi Vidékfejlesztési Társulás alakuló ülésén vett
részt, ahol az AVOP-leader
pályázatokról tárgyaltak.
Demendi László képviselõ
elmondta, hogy tizenhat

település fogott össze ebben a Dél-Nyírségi Társulásban, mert 2007-2013
között az EU-s pályázatok
egy részérõl a helyi közösségek fognak dönteni.
Hatodik napirendi pontként a helyi rendezési terv
módosítását beszélték
meg. Három ajánlat közül,
a pénzügyi bizottság véleményével a legolcsóbbat
fogadták el. Így a rendezési terv módosításait Veres
István okleveles építészmérnök fogja elvégezni.
A múlt lezárását szorgalmazta a polgármester
abban a napirendi pontban, amelynek tárgya a
Kállósemjénben keletkezett, és a Nagykálló város
önkormányzata által üzemeltetett szemétlerakóban
történt hulladékelhelyezés. A múlt tisztázására
Nagy Béla lezárta Juhász
Zoltán polgármesterrel az
ügyet, így Kállósemjénnek nem kell visszamenõleg 3 évre kifizetni egy
2001-ben aláírt megállapodás alapján a felszámolt
díjat.
Utolsó elõtti napirendi
pontként az általános iskola létszámleépítésének formaságát fogadta el a testület, hogy az eddig 49 fõ
dolgozói létszám Végh
Károlyné maradásával ne
emelkedjen 50 fõre. A képviselõ testület Papp János
iskolaigazgató véleményét alapul véve, elfogadta
a javaslatát.
Utolsó napirendi pontként pedig a Petõfi úti útburkolat és csatorna kivitelezésének pénzügyi átcsoportosítását tárgyalta
meg a testület
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Eseménydús volt a november
A novemberi hónap testületi ülése 29-én kilenc napirendi ponttal vette kezdetét,
amit a polgármester kibõvített még két napirendi ponttal.
Eseménydús volt az elmúlt hónap. A képviselõink
látogatást tettek Avasújváros
testvértelepülésen, ahol a reformációt ünnepelték meg a
testvérközség lakóival közösen. Az Alkotmány úti vízelvezetõ cseréje is megtörtént,
befejezõdtek a járdaberuházások, (Dózsa Gy., Batthyányi út, faluvégi Arany J., úti
járdaszaka). A Péterhalomra
is került zúzott kõ, aminek
már csak a hengerelése hiányzik.
A polgármester részt vett
a Nyíregyházán tartott ünnepségen, ahol a Kállaygyûjtemény megkapta az önálló gyûjtemény mûködési
engedélyt. A gyûjteményt
Nyíregyházán a volt helyõr-

Köszönet
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy 2007. november 25i hatállyal lemondott képviselõi mandátumáról Nyesténé
Udvari Marika. A lemondással egyben megszûnt az alpolgármesteri tisztsége is.
A közösen eltöltött egyéves
önkormányzati munka során
lelkiismeretes képviselõnek
ismertem meg Marikát, aki
mindig a legjobb tudása szerint látta el a képviselõi munkáját, odafigyelt a lakosság
véleményére.
Korrekt, jó viszony alakult
ki közöttünk és jó viszonyt
ápolt a testület tagjaival is.
Ezúton köszönöm meg az
eddigi munkáját és kívánok
Neki a továbbiakban jó
egészséget és sikereket a
magánéletében!
Nagy Béla
polgármester

ségi mûvelõdési otthon épületében fogják elhelyezni.
A polgármester aláírta az
OTP-nél a hitelszerzõdést,
amit a Petõfi úti felújításhoz
vett fel az önkormányzat az
önerõ pótlására.
Folytatásként a testület
elõtt álló tíz napirendi pont
következett.
A polgármester bejelentette Nyesténé Udvari Mária
lemondását a képviselõi
mandátumról, amit a testületi
tagok tudomásul vettek.
A hulladékkal kapcsolatos napirendi pontnál a NyírFlop Kft. képviselõje is felszólalási lehetõséget kapott.
Településünk is aláírta 2006
tavaszán a Megyei Szilárd
Hulladék Gazdálkodási Társulás társulási megállapodását, amelynek értelmében
szolgáltató váltásra nincs lehetõségünk. Így a Nyír-Flop
Kft-vel korábban megkötött

Nagy Béla polgármester részt vett Nyíregyházán
a Kállay-hagyaték ünnepségén is
szerzõdést csak a Társulási
Tanács elõzetes jóváhagyásával lehet megszüntetni.
Szó esett a díjazásról is, ami
az elkövetkezendõ évben is
másképp alakul, mert 2008.
január 1-jétõl tonnánként
3200 forint szemételhelyezési díjat kell fizetni egy 2001ben kötött megállapodás
alapján a nagykállói Teszovál Kft.-nek a kállósemjéni
hulladék nagykállói szemét-

telepen történõ elhelyezéséért.
Ezt követõen elfogadta a
testület a 2007. év I. féléves
költségvetését.
Szó esett az általános iskola villamos-energia díj
számlatartozásáról, ami az
E-on Zrt. számlázási hibájából következett be. Az iskola
kamatmentes részletfizetési
lehetõséget kapott.

Újra teljes a testület
Miklós napján ülést tartott a képviselõ-testület. Az
ülés rendhagyóan kezdõdött,
az elmúlt testületi ülés óta eltelt idõszakról szóló polgármesteri beszámolóval. Az
egy héttel korábban tartott
ülés után azért vált szükségessé egy újabb ülés megtartása, mert Nyesténé Udvari
Mária lemondását követõen
megüresedett az alpolgármesteri szék és egy testületi
tag helye. Páll Csaba a kislistán elfoglalt helyével most
bejutott a testületbe és le is
tette az esküt a polgármester
elõtt. A helyi választási bizottság elnökétõl, Rácz Eleknétõl átvette a megbízólevelet, így a képviselõ testület ismét teljes létszámmal folytathatta a munkát.

Az esküt követõen megtörtént az alpolgármester választása is. A polgármesteri
úr által javasolt testületi tag
az alpolgármesteri címre dr.
Teremi Sarolta volt. A testület titkos szavazással döntött: 8 igen szavazat mellett
az alpolgármesteri címet dr.
Teremi Sarolta érdemelte ki.
A lemondással és az új alpolgármester választással megváltoztak a bizottságok öszszetételei is. Dr. Teremi Sarolta az ügyrendi bizottság
elnöki posztjától és a környezetvédelmi bizottság tagságától búcsúzott, mivel a jogszabályok értelmében alpolgármesterként nem lehet bizottságnak tagja. Ezért a polgármester úr Katona Gábort
javasolta áttenni ebbe a bi-

zottságba, s mellette felvetõdött az új tag, Páll Csaba neve is. Nyílt szavazással az elsõ fordulóban eldõlt, hogy az
ügyrendi bizottságban a
megüresedet helyet Katona
Gábor fogja betölteni.
A bizottsági elnök személyérõl a testület nem tudott
ezen a testületi ülésen dönteni, mivel egyik jelölt sem
kapta meg a szükséges többséget, így a döntés a következõ testületi ülésre maradt,
amely 2007. december 28-án
lesz. (Ezután közmeghallgatás is lesz.)
Az oktatási és közösségfejlesztési bizottság összetétele is megváltozott Katona
Gábor kiválásával. A helyére
Páll Csabát választották
meg.
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Bemutatkozik
Belicza László
Egyszerû katolikus család idõsebb gyermeke vagyok. Menyasszonyommal mindketten pedagógusként dolgozunk. Jelenleg jogot hallgatok Debrecenben. Emellett a közélet
ifjúságpolitikai területén
dolgozom, a Fidelitas megyei alelnökeként és választókerületi koordinátoraként. Megyei és helyi
szinten is feladatom a jövõ
nemzedékének érdekképviselete, hiszen egy napon
majd mi, fiatalok visszük
az országunk ügyeit.
Ugyanakkor azoknak a
családi, vallási és nemzeti
értékek védelme, amelyek
sajnos elveszendõnek látszanak.
Ma Magyarországon
egy szociális és morális
válságot élünk, ami a helyi
lakossági és önkormányzati szinten is érezhetõ. Megoldásként a civil szféra erõsítését látom az egyik legfontosabb feladatnak.
Ezért olyan kiindulópontokat kell biztosítani az itt élõ
embereknek, ahol képesek

2007. december

Új arcok
a közéletben
Bemutatkozik
Páll Csaba

egymásért és önmagukért
is cselekedni. Ezen okok
miatt indítottuk el községünkben is a cserkészetet.
Sajnos, azt kell látnunk,
hogy a helyi fiataloknak
nincs olyan találkozási
pontjuk, ahol közösségi
programokban vehetnének
részt a tanulmányi idõt követõen. Ezért megalapozott igényként jelentkezik
egy ifjúsági klub kialakítása, ahol a fiatalokat érintõ
problémákat is tudnánk kezelni.
A jövõben remélem,
hogy megszolgálom a kapott bizalmat, és községünk érdekeit tisztességgel tudom képviselni.

37 éves mérnök-közgazdász vagyok. A GATE
Mezõgazdasági Fõiskolai
Karán gépészmérnöki,
majd a Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán szakközgazdász diplomát szereztem.
Immár tizedik éve az
Europart Hungária Kft.-nél
dolgozom. Kezdetben kirendeltségvezetõ voltam
Nyíregyházán, késõbb már
Miskolcon és Debrecenben is, most pedig az
ügyvezetõ általános helyettese vagyok.
Munkám gyakran a fõvárosba szólít, így sok idõt
vagyok távol a Kállósemjénben élõ családomtól:
feleségemtõl és tíz éves
kislányomtól, Flórától.
Igyekszem ezt ellensúlyozni, minden szabadidõmet velük tölteni.

Bár munkám miatt kevesebb idõt töltök szülõfalumban, de azért látom a
problémákat. Bízom abban, hogy a képviselõtestületben végzett munkám
hatékony lesz, a pénzügy
és a gazdasági élet területén szerzett tapasztalataimmal hozzá tudok járulni
– a község érdekeit szem
elõtt tartva – a testületi
munka eredményességéhez.

Élõ zenére táncoltak ifjak, idõsek
Roma képzõmûvészeti
kiállításnak adott helyet a
közösségi ház 2007. november 30-án. A teljes napi programot a Roma Szövetség Közhasznú Egyesület kállósemjéni tagszervezete hívta életre. A kiállításon roma festõk képeit
tekinthették meg az érdeklõdõk, s szakmai elõadások keretében nyerhettek
bepillantást a roma közösségek történelmébe, mindennapi életébe és az okta-

tás szerepének fontosságára, a gyermekek közösségbe való beilleszkedésének
szempontjából.
A kiállítást Pisákné
Páll Ilona jegyzõasszony
nyitotta meg, kihangsúlyozva a nyitóbeszédében
a békés együttélés fontosságát és egymás kultúrájának a megismerését.
„A romák helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” címmel tartott
elõadást a Megyei Kisebb-

ségi Önkormányzat elnöke, Balogh Artúr, majd a
„Cigányok helyzete Magyarországon” címmel a
Roma Szövetség Közhasznú Egyesület elnöke,
Jóni Tibor is megtartotta
az elõadását. A rendezvényen részt vett Hoppál
Marianna logopédus, romológus is, aki „A roma
gyermekek integrációja a
magyar oktatási rendszerben” címmel adta elõ az
beszédét.

A kiállításhoz kapcsolódó óvodások és iskolások körében meghirdetett
rajzversenyre érkezett
munkákat is megtekinthették a látogatók, délután pedig jutalmazták a legjobb
alkotásokat.
A program zárásaként
autentikus cigányzenét
hallgathattak a résztvevõk,
a Khamarro együttes elõadásában, és táncház is
várta a gyermekeket és a
felnõtteket is egyaránt.

5

2007. december

Semjéni Krónika

Drágábban jutunk mindenhez
A legfontosabb változásokról kérdeztük településünk polgármesterét, Nagy Bélát.

munális adó már nem
nyújt fedezetet a szemét
szállítására és elhelyezésére. Ezen túl ugyanúgy,
mint a környezõ települések többségénél, Kállósemjénben is a lakosság
fogja közvetlenül fizetni a
hulladékszállítás díját az
újév elsõ napjától. Továbbra is a Nyír-Flop Kft.
marad a szolgáltató, amely
negyedévente 2060 Ft-ot
fog számlázni egy 120 literes edény után.
G. Z.: Ennek a döntésnek az értelmében hogyan
alakul a kommunális adó
mértéke?

Graholy Zoé: Miért
vált szükségessé a lakossági díjfizetés a hulladékszállításban?

N. B.: A hulladékszállítás lakossági díjfizetése
miatt a kommunális adó
mértékét a korábbi 7500
Ft-os éves díjról 4000 Ft-ra
csökkentette a képviselõtestület, hogy valamelyest
mérsékelje a lakossági terheket. Egyébként a kommunális adó feladata a közfeladatok ellátásának finanszírozásához való hozzájárulás, (például: közvilágítás, közterületek tisztítása, karbantartása… stb.).
Csak megemlíteném, hogy
a kommunális adóból
2007-ben alig 7 millió forint folyt be, míg csak közvilágításra 9,5 millió forintot kell évente fizetnünk és
a többi feladatról még említést sem tettem. A vállalkozók egyedi szerzõdést
fognak kötni a szolgáltatóval a szemétszállításra.

Nagy Béla: A szemétszállítás eddigi gyakorlatán változtatnunk kellett.
Ezt jogi és gazdasági
kényszer hatására voltunk
kénytelenek meglépni. A
lakossági díjfizetésre azért
van szükség, mert 2008.
január 1-jétõl a nagykállói
telephelynek 3200 Ft/t elhelyezési díjat kell fizetnünk még egy 2001-ben
aláírt megállapodás értelmében. Tisztában vagyunk
a lakosság nehéz anyagi
helyzetével, de nem tudjuk
tovább a korábbi rendszerben mûködtetni a hulladékszállítást és elhelyezést. Szükségessé vált a
korábban gyakorolt rendszer megszüntetése, mivel
G. Z.: Az iparûzési adót
a 7500 forintos éves kom- miért nem emelte a képvi-

selõ-testület, illetve ho- tok ellátása során igénybe
gyan alakultak a bérleti dí- veszünk, minden olyan
jak?
közszolgáltatáshoz, amit a
lakosság felé közvetítünk.
N. B.: Az iparûzési adó Az emelés mértékénél fimértékén nem változtat- gyelemmel voltunk a latunk, mert nem akartuk a kosság teherbíró képessévállalkozók adóterheit to- gére, mert tudatában volvább növelni. Bár az ön- tunk annak, hogy a csalákormányzatnak minden dok megélhetése is neheforintra szüksége van, zülni fog.
hogy a megfelelõ színvoNehéz lépések ezek: a
nalon el tudja látni a fela- feladatainkat legalább a
datát. Az önkormányzati korábbi szinten kell elláttulajdonban lévõ ingatla- nunk és közben a lakossánok bérleti díját viszont 10 got sem szabad túlságosan
százalékkal megnöveltük. leterhelni a helyi adókkal.
G. Z.: Mennyivel fog
növekedni a víz, illetve a
szennyvíz díja?
G. Z.: Tudom, hogy nagyon nehéz és szûkös lesz a
N. B.: A kállósemjéni 2008-as esztendõ, ezért
ivóvíz- és szennyvíz rend- csak félve merem megkérszer üzemeltetését végzõ dezni: az idén a hagyomáNyír-Aqua Kft. taggyûlése nyokhoz hûen lesz-e ajánúgy döntött, hogy az ivó- dékozás a gyermekek és az
víz díját köbméterenként idõsek körében?
22 Ft+Áfa-val, a szennyvíz díjat pedig 14 Ft+ÁfaN. B.: Az anyagi nehézval növeli meg 2008. ja- ségek ellenére az idén is
nuár 1-jétõl.
úgy döntött a képviselõtestület, hogy karácsony
alkalmából egyszeri pénzG. Z.: Összegezve mit beli támogatást (3000 Fttudna elmondani a miér- ot és egy csomag szalontekrõl?
cukrot) ajándékoz a 62.
életévét idén betöltött és
N. B.: A fent felsorol- azon felüli, kállósemjéni
takból is kitûnik, hogy az állandó lakhellyel rendeliparûzési adó kivételével kezõ személyek (nyugdíminden területen árnöve- jas korúak) részére, illetve
kedés tapasztalható. Ter- a középiskolások és a fõismészetesen nem jóked- kolai tanulmányaikat napvünkben döntöttünk az pali tagozaton folytató, eladó és a díjak emelése sõ diplomájukat szerzõ dimellett, hanem azért, mert ákok részére. A szaloncuaz önkormányzat kiadásai kor egyébként az óvodádrasztikusan fognak emel- soknak és iskolásoknak is
kedni 2008. január 01-jé- jár. Ezen felül a Mikulás is
tõl. Azaz mi is drágábban meglepte az óvodásokat és
fogunk hozzájutni min- az általános iskolásokat
denhez, amit a közfelada- egy-egy csomaggal.
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A szeptemberi tanévnyitó illatát már messze
vitte a hûvös, deres hajú
szél, az iskolában gõzerõvel indult be a „munka”.

Szeptember 21-én
nagysikerû sportnapot
rendeztek a nebulóknak,
ahová meghívást kaptak a
rend õrei és a tûz oltói is.
Azt mondják, hogy „az
ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó…” Így az
ígéretekhez híven szeptember közepén megkezdõdött a logopédiai foglalkozás, és hogy teljes legyen a betartott ígéretek
gyûjteménye, november
elején a gyógytorna is. A
gyerekek teljesen díjtalanul, heti egy alkalommal
javíthatják a tartásukat,
egyenesíthetik a gerincüket. Ám a tanítási idõn kívüli foglalkozásokat nem
veszik annyian igénybe,
mint ahány gyermeknek
ténylegesen szüksége lenne rá. (A Semjéni Krónika
júniusi számában: Gerincferdülés, lúdtalp, hanyag
tartás címmel dr. Szabó
Tünde háziorvos, iskolaorvos felhívta a gyerekek és a
szülõk figyelmét a gyógytorna fontos szerepére!)
Megkérjük a szülõket,
hogy azokat a gyermekeket, akiknek ortopéd szakorvosi vélemény alapján is
szükségük van a gyógytornára, feltétlen küldjék el a
foglalkozásokra. Heti egy
óra nem sok, viszont egy
életen keresztül átélt hátfájás ezekkel a foglalkozásokkal elkerülhetõ.
Szeptember végén
megtartották az idei tanév
elsõ szülõi értekezletét,

ahol meghatározták az
éves feladatokat.
Fontos cél a névadó
szervezése. A javaslatokat
(tanárok, technikai dolgozók, szülõi munkaközösség) a képviselõi testület
elé tárták. A névadó ünnepséget a tanév végére,
2008 májusára tervezik.
Az aradi vértanúkra is
emlékeztek október 05-én.
Az emlékezésben az 5. b.
osztály színvonalas mûsora segített, akiket osztályfõnökük, Lipcsey Attila
vezérelt.
A hagyományokhoz híven október 15-én megtar-

tanítás, október végén, november elején õszi szünet
illata szállt az iskola udvarán. Megérdemelt, vagy
sem? Mindenesetre elõírt,
kötelezõ szünet, a diákok
legnagyobb örömére…
A szünet befejeztével
beindult a továbbtanulási
láz… a nyolcadikos diákok nyílt napokra járnak,
gyûjtögetik a tapasztalatokat, hogy minél könnyebb
legyen a pályaválasztás,
ha elérkezik az idõ.
Külön öröm, és nemes
gesztus is, hogy az iskolában, szeptembertõl magángyûjtést rendeztek, és

Mikulás-diszkót is rendeztek az iskolában

(Fotó: Graholy Zoé)

tották az õszi ízek vásárát,
amely ebben az évben is
hatalmas sikert aratott. A
szülõi munkaközösség az
idén is aktívan részt vett
úgy a szervezésben, mint a
lebonyolításban, valamint
a sütemények elkészítésében.
Az 1956-os megemlékezés október 19-én került
megrendezésre, ahol a 7. b.
osztály, Katona Györgyné
irányításával mutatott be
egy színvonalas mûsort.
Az intézmény részt vett az
október 23-ai községi
megemlékezésen is.
Még alig kezdõdött el a

nyan segíti a környezetvédelmet. Az iskolában kihelyezett gyûjtõedénybe várnak minden elhasználódott
elemet és telefon-akkumulátort.
Novemberben nyílt tanítási napokat is szerveztek, ahová sok szülõ ellátogatott, valamint az elsõ fogadóórás szülõi értekezlet
is erre a hónapra esett. Az
intézmény a 2007/2008-as
tanévben az Oktatási Minisztérium pályázatán 1
millió 353 ezer Ft-ot nyert
a képesség-kibontakoztató
tevékenységre.
December 06-én, csütörtökön megérkezett végre a várva várt piros ruhás
is, aki osztályonként osztotta ki az önkormányzattól
kapott mikuláscsomagot. A
gyermekek nevében itt szeretnénk megköszönni az
önkormányzat segítségét.
A rendhagyó mikulás-napi
diszkót is megrendezték a
következõ napon, ahol este
nyolc óráig rophatták a táncot az iskolások. A büfében
rendhagyó módon a szülõi
munkaközösség látta el
üdítõvel és szendvicsekkel
a fiatalokat.
A karácsonyi ünnepséget az idén december 21-én
fogják megrendezni, a hagyományokhoz hûen lesz
karácsonyfadíszítés, ünnepi mûsor és vacsora is.
A közeljövõt illetõen
pedig a minden évben
megrendezett iskolabál
február 09-én lesz.

az összejött 146 ezer Ft-ot
Bulyáki Dávidnak adományozták. További segítésképpen a kupakgyûjtés is
kezdetét vette. A kupakokat Dávid szüleinek adják
majd át, akik eljuttatják
majd ahhoz a céghez,
amely fizet az összegyûjtött kupakokért. Ez a cselekedet nem kerül újabb
anyagi ráfordításba, egy
kis emberi odafigyeléssel
segíthetünk!
Minden kállósemjéni
Elemgyûjtõ versenyen
is részt vesz az iskola, és lakosnak kíván békés, bolebben a vetélkedõben az dog karácsonyt és sikeres,
osztályok között is verseny boldog újesztendõt!
az iskola igazgatója
van. Ez a verseny hatéko-
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Felújítások és beruházások
A Petõfi út szilárd burkolatának felújítása TEUT
pályázattal készült el,
8,8 millió Ft bekerülési
költséggel, melybõl a pályázati támogatás összege
4,5 millió Ft volt. A támogatás feltétele volt a csapadékvíz elvezetõ rendszer
felújítása, amely önerõbõl
történt, 2, 4 millió Ft öszszegben.
A Petõfi-köz útfelújítása 1,2 millió forintból
történt. A 210 m-es szakasz, 3,0 m szélességû aszfaltburkolatot kapott.
Útfelújítási munkálatokat végeztünk a Kilián,
Zalka Máté, Alpári úton, a
Forrástanyán a 45-ös és Ifjúság utcákat összekötõ
úton.
Elkészült a Temetõ mögötti út, amellyel lehetõvé
vált a Kölcsey és Batthyányi út között a közlekedés.
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a temetési szertartás zavartalansága érdekében az újonnan megépült utat használja. Ezek az
utak 1,5 millió forintba kerültek.
Így tehát 2007-ben öszszesen 11,5 millió ft költöttünk útfelújításra.
A Kossuth Lajos utca
három legkritikusabb szakaszán járdafelújítást végeztünk 470 fm hosszban,
valamint az Ady Endre út
és az Arany János út között
a csapadékvíz elvezetõ is
megvalósult. Csapadékvíz
elvezetõt újítottunk a Batthyányi úton és a Széchenyi úton is. Ezek a munkálatok összesen 2 millió forintba kerültek.
Az Észak-alföldi Ivóvízjavító Program elõírásai alapján leválasztásra

került a kút és a vízmûtelep a Kastélypark területébõl, így elhárult minden
akadály az elõl, hogy jövõ
évben elkezdõdjön a 215
millió forintos ivóvízjavító beruházás megvalósítása. A beruházáshoz az
Európai Uniótól 200 millió Ft támogatást kapunk,
amit az önkormányzatunknak 15 millió Ft önerõvel kell kipótolnia,
amibõl 5 millió forintot
már befizettünk. A beruházáshoz szükséges saját
erõt csak hosszú távú beruházási hitelbõl tudja az
önkormányzat biztosítani,
mivel ennyi saját bevétellel nem rendelkezünk. A
beruházás megvalósítása
után fõleg az arzéntól, vastól, mangántól tisztítja
meg az ivóvizet a modern
technológia, biztosítva ezzel hosszú távon a lakosság egészséges ivóvíz ellátását.
Elkészült és engedélyeztetés alatt van a
szennyvíztelep bõvítésének terve, ami 5 millió forintba került. Erre azért
van szükség, mert az utóbbi hónapokban a szennyvízhálózatra olyan nagy
számú rácsatlakozás történt, hogy a rendszer nem
bírja a további terhelést.
Jelenleg napi 150 köbméter szennyvizet képes
megtisztítani a rendszer,
amit már régen túlhaladt a
lakossági terhelés. Szükségessé vált a szennyvíztisztító-telep napi 350 köbméteres kapacitásra történõ bõvítése. Ennek elsõ állomása az engedélyes tervek megléte, mert azok
nélkül nem lehet támogatási pályázatot beadni a

várhatóan 100 millió forintba kerülõ beruházásra.
Megrendelést adtunk a
település rendezési terv
felülvizsgálatára és átdolgozására, melyhez az érdemi munka a jövõ év
nagy feladata lesz. Ez 5
millió forintba fog kerülni.
A nyári szünetben felújítottuk az óvoda két épületét: a vizes blokk cseréje,
falak festése, javítása, a
bútorok cseréje valósult
meg. Ezekre a munkákra
csaknem 1 millió forintot
költöttünk.

(Fotó: Graholy Zoé)

Az új járda mellé
facsemetéket is ültettek
Novemberre elkészültek azok a járdaszakaszok,
amelyek megszüntetik a
Kossuth úton a Batthyány
és a Dózsa György út közötti szakaszon, valamint
ugyancsak a Kossuth úton
az Arany János és az Ady
Endre utak közötti, és a
környezõ utcák lakóinak
addigi életveszélyes közlekedését.

Semjéni Krónika

kápolna építéséhez az Önkormányzat 1,5 millió Ftot biztosított részben elnyert állami támogatással,
részben saját pénzeszközzel és munkával.
A beruházás dr. Szilágyi
János professzor úr kezdeményezésére és odaadó
szervezésével valósulhatott meg. Közadakozásból
mintegy egymillió Ft gyûlt
össze, így a teljes költségvetése 2,5 millió Ft volt.
Az Alkotmány utcán a
garanciális felülvizsgálat
során köteleztük a kivitelezõt, hogy a csapadékvíz
elvezetõ árkot teljes hoszszában kicserélje, amit el
is végzett.
A Kastélykertben
helyrehoztuk a kerítést, a
portás fülkét, valamint pótlásra kerültek a Kastély betört ablaküvegei. Jelenleg a
hivatal munkásai a volt
óvoda ebédlõjét újítják fel,
ami siralmas állapotban
került vissza az Önkormányzat használatába. Az
épületet a Nyír-Gestum Kft
bérli 2008. január 1-tõl bérleti díj fejében, valamint
jelentõs felújítást vállalt.
Várhatóan varrodaként fog
üzemelni, munkahelyeket
teremtve ezzel.
A területre õrség vigyáz, éjszaka tilos és a kutyák miatt veszélyes is bemenni a Kastélykertbe.
Elindítottuk az iskolakorszerûsítés és felújítás
tárgyában a pályázatot a
költségek tervezésével és a
mûszaki tervdokumentáció elkészítésével.

Kállósemjén Nagyközségben, 2007-ben megtörtént beruházások során az
Újfaluréten pályázati pénz
és közadakozás igénybevételével épült meg az ÕrAz új piacra kiadtuk a
ffy József (Makovecz-ta- tervezési megbízást, várnítvány) vándorépítész ál- hatóan 2008 tavaszán betal tervezett kápolna. A adásra kerül a pályázatunk.

Semjéni Krónika

8

2007. december

Közös karácsonyfadíszítés elõtt a gyermekek

Mindenki
karácsonyfája
képekben

Díszítés közben
(Fotók: Graholy Zoé)

A kivilágított karácsonyfa

Daruval díszítették a fát

A lakók nyugalmáért õrködnek
Eltelt egy év. Szervezetünk életének talán eddigi
legmozgalmasabb éve.
Részt vettünk a megyei polgárõrnapon Nyírbátorban,
ahol Bukta Jánost elismerésben részesítették. Eljutottunk a kistérségi napokra,
amelyet a szakolyi napok
keretében tartottak. Polgárõreink szabadidejüket feláldozva vesznek részt a szolgálatokban és a rendezvények biztosításában.
Túl vagyunk két sikeres
pályázaton. Sajnos, egy nem
nyert, melyen számítógéphez jutottunk volna, de az
OPSZ vezetõségétõl így is
kaptunk egyet. Azzal a feltétellel, hogy nyomtatóval
és internet hozzáféréssel látjuk el! Sajnos, a számítógép

kissé elavult volt már, de
egy fiatal kállósemjéni számítástechnikus ismerõs, nevezetesen Bíró Gábor önerejébõl összerakott egy mai
igénynek megfelelõ gépet,
amit itt szeretnénk megköszönni neki!
Szolgálatunkat egy Suzuki gépkocsival látjuk el,
ami fényhíddal is el van látva. Ígéret van egy új korszerû irodára, amit az önkormányzat bocsát a rendelkezésünkre. Egyesületünk a
közbiztonság az áldozatvédelem szellemében tevékenykedik. Formálódunk,
fejlõdünk.
Ötleteket, tanácsokat, segítséget mindenkitõl szívesen fogadunk! Az önkormányzattal, a rendõrséggel

minél jobb és szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani, hiszen mindannyiunk
érdeke hogy településünk
minden téren szebb és biztonságosabb legyen! Ezen
munkálkodunk!
Amennyiben észrevétele, javaslata van, vagy bár-

minemû információval szolgál, kérem, keressen minket.
Kígyósi Sándor:
06-30/621-28-13
Erdei Mihály:
06-30/645-34-07
Tisztelettel: Erdei Mihály

(Fotó: Graholy Zoé)

Gyõri Mihály büszkén mutatja a polgárõrök új autóját
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Kétnapos toborzót tartottak nyíregyházi cserkészek
a kállósemjéni iskolásoknak, fiataloknak.
Szeptember utolsó hétvégéjén 25 cserkész érkezett
községünkbe Nyíregyházáról, hogy a helyi fiataloknak
megmutassák, milyen is valójában a cserkészélet.
A bemutató zászlófelvonással kezdõdött, ami jelezte
a tábor kezdetét. Utána a kisiskolások megnézhettek egy
filmet a cserkészet életérõl,
történetérõl. Este a program
egy közös énekléssel fejezõdött be egy nyíregyházi tanárnõ vezetésével. Nagy kihívás volt a gyermekek számára az éjszakai õrség,
amely végleg lezárta az elsõ
napot.
A második nap korai éb-

A cserkészeknek az esõ sem szegte kedvüket...
resztéssel és egy frissítõ reggeli tornával kezdõdött, s
hogy a mondás igaz legyen:
„ép testben ép lélek”, a helyi
katolikus templomban egy
közös imára gyûltek össze.
De ezután következett még
csak igazán a kihívás, a megmérettetés! A csapatvezetõk

Mi legyen az iskola neve?
A kállósemjéni nagyközség önkormányzat képviselõtestülete a 2007. október 25-ei ülésen tárgyalt arról,
hogy az általános iskola nevének kiválasztására vonatkozó eljárást elindítja. Kérjük, szíveskedjenek véleményt nyilvánítani arról, hogy kinek a nevét viselje az
általános iskola.
Az általános iskolában már elindult a véleménykérés, a
szülõi munkaközösség, a pedagógusok és a technikai
dolgozók már megtették javaslataikat.

õrsökre osztották a gyerekeket, és így már kezdõdhetett
is az akadályverseny, amely
többféle feladatból állt: megismerkedtek a rovásírással, a
méta szabályaival, az íjászattal, a sátorépítés fortélyaival,
és végül egy akadálypályát
kellett leküzdeniük. Ezek

után már nem maradt sok feladata a nyíregyháziaknak,
következett egy közös ebéd,
amit a táborbontás követett,
az ünnepélyes zászlólevonás, és végül a búcsúzás.
Belicza László helyi önkormányzati képviselõt kérdeztem, hogy mi a véleménye a cserkészetrõl:
– „Sajnos, a mai fiatal
nemzedék életébõl gyakran
kimarad Isten, a haza, az embertárs tisztelete, szeretete.
A cserkészet ezeket az értékeket próbálja megvédeni.”
Beszélgetésünk végén
külön köszönetet mondott a
helyi egyházaknak, az önkormányzatnak, az általános iskolának, valamint azoknak a
helyi fiataloknak, akiknek áldozatos munkája nélkül nem
jöhetett volna létre ez a tábor.
Veres Erika

Biztonságosabb lett a kanyar
Rendszeresen voltak balesetek a Papp-tag kanyarban.
Jól tudjuk, hogy a balesetek
figyelmetlenségbõl, gyorshajtásból származtak, de a
biztonságunk érdekében
mégis illett valamit tenni.
Hosszan tartó utánajárással

sikerült elérni a Magyar
Közút Kht.-nál, hogy a sok
balesetet okozó Papp-tag kanyart új, figyelemfelkeltõbb
táblákkal lássák el. Reményeink szerint ezzel sok balesetet sikerül a jövõben megelõzni.

Az eddigi beérkezett javaslatok a következõk:
–
–
–
–
–
–

Zelk Zoltán költõ
Dr. Kállay Kristóf máltai lovag
Dr. Kállay Miklós volt miniszterelnök
Páll Gyula festõ
Vasvári Pál 1848-as ifjú
Kölcsey Ferenc költõ

Az általános iskola névválasztása tárgyában kérjük a
lakosság, civil szervezetek, pártok véleményét is. Kérjük, hogy javaslataikat írásban tegyék meg legkésõbb
december 27-ig, és azt juttassák el a polgármesteri hivatalba.

(Fotó: Graholy Zoé)

Végre elértük, hogy belátták azt,
amit az autósoknak nehezen lehet

Semjéni Krónika
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Különdíj a lánglovagoknak
A településünkön megtalált írásos emlékek szerint az
önkéntes tûzoltók egyesülete
1933. december 29-én alakult meg elsõ ízben. Az akkori rendszerben a lehetõségekhez mérten aktívan mûködött. Három tanyarészt –
Újszõlõskertet, Forrástanyát,
Péterhalmot – illetõleg Kállósemjént foglalta magába.
Hivatalos bejegyzésre
azonban csak 1989-ben került sor. Ám a szertárhelyiséggel abban az idõben a tanács intézkedett, így az egyesület hivatalos formában apródonként megszûnt. A sok
költöztetés hatalmas megmérettetés volt a társaságnak. A
felszerelések a számtalan
helyváltoztatás miatt lassan
elkoptak, felderíthetetlen
okokból kifolyólag nyomuk
veszett.
Megpróbáltak újra talpra
állni, 1990-tõl 1998-ig használt felszereléseket vett
igénybe az egyesület, de ebben az idõben sem volt bejegyeztetve.
Csernyák József 1998ban, 24 évi szolgálat után,
nyugdíjazását követõen hazatelepült szülõfalujába, és

azóta az önkéntes tûzoltó
egyesület körüli munkában
tevékeny részt is vállal.
Az önkormányzat segítségével 1999-ben sikerült
megvásárolniuk a megyei
tûzoltóságtól azt a 800-as
kismotorfecskendõt, amivel
már abban az évben versenyen is elindulhattak. A pályázatok figyelésével 2003ban került sor egy Honda
1100 liter/perces szivattyú
megpályázására, ami már el
van látva szívó és nyomó
oldali felszereléssel is. Az
egyesület sikeresen megnyerte a pályázatot…
Az akkori vezetõség mandátuma 2005-ben lejárt, ezért
március 29-én választásra
került a sor. Az elnök Csernyák József lett. Ismét elindult a kálvária, az egyesület
hivatalos bejegyeztetése. A
bejegyeztetés megtörténte
után két fõ – Nyeste Tibor és
Bécsi Imre – egy 40 órás
alapfokú – tanfolyamot végeztek el, sikeresen.
Az idén májusban ismételten elkezdõdött a felkészülés a megyei versenyre, amelyet június 2-án rendeztek
meg Újfehértón. A beneve-

Alapelv: a szennyezõ fizet
Ha végigmennék egy napsütötte vagy egy hóeséses
délutánon a falun, és bekopogtatnék minden házba,
hogy egy pár kérdést feltegyek, biztosan meglepõdnének. Azt kérdezném, hogy
ugye Önök is szeretnek beleszippantani a friss levegõbe,
és kirándulni a családdal a
tiszta környezetben? Ugye
tudják, hogy mit jelent a hulladék szó, és azt is, hogy mit
jelent a környezetszennyezés?
Biztosan kedves arccal
kérdezném meg ezeket, de a

lelkem mélyén nagyon dühös
lennék, hiszen sokan nincsenek tisztában ezen fogalmakkal, nincsenek tisztában azzal, hogy a környezetszenynyezésnek milyen következményei vannak.
Hulladéknak nevezzük
azokat a tárgyakat, amelyek
az emberi élet mindennapjai
során keletkeznek, és a feldolgozásuk helyén már feleslegessé váltak. (Például azok
a kartondobozok, és egyéb
papíralapú hulladékok, amiket az Újszõlõskert elõtti homokbányánál volt „szeren-

zett 65 csapatból a kállósemjéni csapat váltó-stafétában
(a versenyzõk által igénybevett 4x75 méteres pályaszakaszt jelenti) a harmadik helyezést érte el.
A verseny napján köszöntött be majd az egész országban az esõzés, így a csapatot
haza kellett rendelni. Alighogy befejezték a versenyzést, így a jól megérdemelt
ebédet sem tudták már a
helyszínen elfogyasztani. –
kárpótlásul egy estebédre
voltak hivatalosak a helyi étterembe.
Augusztus elején pályázatot adtak be a Tûzoltó Szövetség által kiírt Honda 1100
liter/perces szivattyúra. A 169
ezer forintos gépnek majd a
teljes árát sikerült megnyerniük, 150 ezer forintot. A hiányt az önkormányzat pótolta
ki. A fennmaradó támogatásokból megvásárolták a többi
felszerelést, amelyet december 1-jével üzembe is helyeztek. Az önkéntes tûzoltóság
jelenleg két üzemképes szivattyúval, és egy húsz éves
800 liter/perces kismotorfecskendõvel tevékenykedik.
Augusztus 18-án a Sza-

kolyban megrendezett Nemzetközi Lánglovagok versenyén is részt vettek, ahol egy
különdíjjal lettek „gazdagabbak”.
Az egyesület lehetõségeikhez mérten aktív szereplõje
lett a település rendezvényeinek is. Az idén megrendezett
falunapon az õ meghívásuknak tettek eleget a nyírbátori
tûzoltók.

Ezúton szeretnék megköszönni az egyesület tagjai az
önkormányzat részérõl nyújtott segítséget, és kérik a lakosság támogatását, hogy
védõfelszereléseket tudjanak
vásárolni a tagoknak.
Bankszámlaszámuk:
68800068-11060132

csém” lefotózni.) Nem helyes a szemét elnevezés, mert
ezt a szó csak olyan haszontalanná vált, általában vegyesen tárolt, szétszórt anyagokat, holmikat jelöl, amelyeknek további felhasználásáról
már lemondtak, kezelésükrõl, elhelyezésükrõl nem
gondoskodnak.
Manapság már az óvodában is arra tanítják a gyermekeket, hogy ne szemeteljenek, mert az nem helyes, az a
rend ellen való cselekedet.
A hulladékgazdálkodásnak az egyik lényeges alapelve, amit a környezetszennyezõk, az illegális szemétlerakókat létrehozók rendszerint

elfelejtenek, vagy abszolút
nem is tudnak, hogy a szenynyezõ fizet. A szennyezést
okozója, elõidézõje felel a
hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot
helyreállításáért, a keletkezett károsodás megtérítéséért.
Településünkön szervezett hulladékszállítás történik. Ezek után elgondolkoztató, hogy mégis vannak,
akik nem tisztelik a jogszabályokat, és tudatosan rombolják a környezetünk épségét és tisztaságát.
Tegyünk közösen a
szebb környezetért!
Graholy Zoé
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Requiem ’56

Forrott az õsz. Felkelt
az ország, mert hívta a szabadság. Az 1956-os forradalom Magyarország népének az önkényuralom
elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca
volt, amely a 20. századi
magyar történelem egyik
legmeghatározóbb történése lett.
A budapesti diákok békés tüntetésével kezdõdött
1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelõk ellenállásával fejezõdött be november 10-én. A fõváros
mellett vidéken is követelték a budapesti egyetemisták 16 pontjába foglaltak
végrehajtását és a földek
visszaadását.
Országunkban sok helyütt elzavarták a korábbi
vezetõket, ledöntötték a
szovjet emlékmûveket, leverték azokat az elviselhetetlen, magas ég felé nyújtózkodó vörös csillagokat… „Ott van az erõ, az
egyszerû magyarban,
egyenes derékkel áll minden viharban…” – fogalmazta meg ezt a Magna
Hungaria, az a nemzeti érzelmû, nemzeti rockot játszó zenekar, amely elõszeretettel hangoztatja ezt az
egyik dalában.
A budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója
és a fegyvertelen gyülevész népre leadott véres
sortûz eredményeképp
még aznap éjszaka fegyveres felkeléssé nõtte ki magát. Megbukott a kormány,
a szovjet csapatok vissza-

vonultak, és ez a többpártrendszer visszaállításához
és az ország demokratikus
átalakításához vezetett.
November elsõ napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a
Szovjetunióval, a szovjet
csapatok kivonulásáról, a
Varsói Szerzõdésbõl való

akik életükkel fizettek Magyarország vágyott függetlenségéért és a diktatúra megszüntetéséért.
A rossz idõ miatt az általános iskolában adták elõ
a gyermekek az ünnepi
emlékmûsort, majd a római katolikus templom
kertjében felállított kopja-

(Fotó: Graholy Zoé)

A 7. b. osztály diákjai színvonalas mûsorral
emlékeztek meg a forradalomról
kilépésérõl, hazánk semlegességérõl…
A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti
hajlandóság után meggondolta magát… November
4-én a szovjet csapatok
hadüzenet nélkül háborút
indítottak Magyarország
ellen. Az aránytalan túlerõvel szemben az egyedül
maradt ország több napon
át folytatott szabadságharca végül megdõlt…
1956-ra emlékeztünk a
mi kisfalunkban is október
23-án… Azokra a szabadságharcban elesett fiatalokra és öregekre, munkásokra és diákokra, ismert
és ismeretlen emberekre,
(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

fánál helyezték el a kegyelet és a tisztelet koszorúit,
a település intézményei és
szervezetei között az önkormányzat, az általános
iskola, az Aranyalkony
Nyugdíjas Klub, az önkéntes tûzoltóság, és a kisebbségi önkormányzat is.
„Mert magyar vagyok,
magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka fölöttem!
Magyarul tanított imádkozni anyám,
S szeretni téged, gyönyörû
szép hazám.”
Október 23-án a független hazáért géppisztoly

Semjéni Krónika

hangja szólt. Október 23án a függetlenségért minden magyar kezében lyukas zászlót lengetett a
szél… Ez a nap a terror és
az elnyomás elleni hõsi
küzdelemre, a szabadság
szeretetére emlékeztet
minket.
Amikor az 56-os Budapestre és egész Magyarországra gondolunk, akkor
Kolozsvárra, Temesvárra
és Erdélyre is gondolnunk,
emlékeznünk kell, kegyelettel és tisztelettel meghajtva fejünket az áldozatok emléke elõtt.
Gondoljunk büszkén
Budapestre, és jusson
eszünkbe Örkény István,
aki ezt írta róla: „A kerek
világon, minden térképen
és glóbuszon ma átírják a
nevedet Budapest. Ez a
szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit
tesz, mint hõsiesség. Budapest minden nyelvén a
világnak azt jelenti: hûség,
önfeláldozás, nemzeti becsület. Kívánom én is:
légy mindörökké olyan,
amilyen ma vagy Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok
jó útra vezérlõje, az emberi
fajta csillagfénye.”
Az az 56-os lyukas
zászló pedig, amely ma
Strasbourgban, az Európa
Tanács székhelyét ékesíti,
már régen a közös Európa
egyik szép jelképe.
Október 23-án pedig…
„meggyúlnak a gyertyák,
mert emlékszik a nép, nem
felejtjük el õseink nevét.”

Semjéni Krónika
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Volt jó hangulat, lesz sok játék
Az idén is öt csoporttal
(összesen 119 fõvel) kezdõdött a tanév a Ficánka Óvodában. Az intézmény falai
közé újonnan érkezõ jövevények minden esetben beszokatással kezdik az óvodai pályafutásukat. Ezzel szeretnék
az óvónõk elkerülni a szülõi
háztól való hirtelen elkerüléssel adódó problémákat. A
szülõk mindenkor vegyék figyelembe az óvónõk tanácsait, hiszen szakemberek lévén õk ismerik a legjobban a
gyermekeket, és a velük kapcsolatos szokatási folyamat
szükséges idõtartamát.
Szeptember 27-én vitaminnapot rendeztek a gyerekeknek. A szülõi munkaközösség is aktívan kivette a részét a feladatokból. Gyümölcssalátát készítettek, palacsintát sütöttek és különbnél különb gyümölcsös süte-

ményeket varázsoltak a legkisebb polgároknak.
A dolgozók minden hónapban igyekeznek legalább
egy színházi elõadást szervezni a csöppségeknek, ezzel
is szeretnék õket új élményekhez juttatni.
A már hagyománnyá érlelõdött jótékonysági bált november 10-én rendezték meg,
amelyen nagyszerû hangulatban mulatoztak a szülõk és a
dolgozók. A reményeket túl-

szárnyalva, 110 fõ jelenlétével meghozta a bál a várva
várt eredményt, így a gyerekekhez karácsonykor ismét
bõkezû Jézuska érkezik.
Az óvoda dolgozói és a
gyerekek is köszönik a felajánlásokat, és minden hozzájárulást, ami a bál sikerességét segítette. Külön megköszönik Sipos Ferenc nagyvonalú támogatását, és Oláh
Mihály szülõnek a zeneszolgáltatást. Az õ segítségük
nélkül nem jött volna létre
ilyen sikeresen ez a bál.
A befolyt összegbõl játé-

Az óvónõk bábmûsorral kedveskedtek mikuláskor

Újraválthatóak a sírhelyek
Értesítjük Kállósemjén
nagyközség lakosságát,
hogy az 1981. év elõtt betemetett sírhelyek megváltási
ideje lejárt. A sírhelyek újraválthatóak a temetõgondnoknál.
Tájékoztatóul közöljük
a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. Törvény 145/1999.
(X. 1.) Kormány rendelet
18. §-ában foglaltakat:
(1) A temetési hely feletti
rendelkezési jog idõtartama
(használati idõ) nem lehet
kevesebb mint :
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) Sírbolt esetén 60 év;
c) Urnafülke és urnasírhely
esetén 10 év;
d) Urnasírbolt esetén 20 év;
(2) A temetési hely felett a

rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel
meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb idõtartamára
az (1) bekezdésben foglaltak
az irányadók.
(3) A meghosszabbítás nem
tagadható meg, kivéve akkor,
ha a temetõ tulajdonosa bizonyítja, ha a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Errõl a temetési
hely felett rendelkezni kívánt
jogosult nyilatkozatot kérhet.
(4) A szabályzat, illetve a temetõ, temetkezési emlékhely
tulajdonosának az eltemettetõvel kötött megállapodása az
(1) bekezdésben meghatározott idõtartamnál hosszabb
használati idõt is megállapíthat.
(5) Megszûnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idõ meghosszabbítás

hiányában lejár, illetve, ha a
temetési hely megszûnik.
(6) Temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési
helybõl kikerült holttest új temetési helyre történõ áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszûnik, kivéve,
ha az ugyanarra a temetési
helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(7) Ha a rendelkezési jog
azért szûnik meg, ha a jogosult holttestet más temetési
helyen kívánja eltemetni, a
jogosult részére a megváltási
idõ idõarányos részét vissza
kell téríteni.
ORFEUSZ Kegyelet Kft.
Üzemeltetõ
***
Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzat Képviselõtestületének 11/2007. (IX.
28.) számú rendelete

kokat vesznek a karácsonyi
fa alá, amit az öt csoportban
egyformán osztanak szét.
Ezekkel a játékokkal minden
gyermek egyformán fog játszani.
Ebben az évben rendhagyó módon egy közös mikulás ünnepséget rendeztek a
gyerekeknek. Erre a napra az
óvó nénik egy meglepetés
bábelõadással készültek.
A karácsonyi ünnepséget
illetõen viszont szakítottak
az eddigi hagyományokkal.
Nem tartanak minden csoportban ünnepi mûsort, hanem minden évben az éppen
aktuális középsõs csoportnak
kell felkészülnie erre a szép
ünnepre. Az idén a Cicamica
csoport óvónõi és gyerekei
vállalták el örömmel a felkészülést. Azért döntöttek így
az óvodában, mert bár megünneplik az oviban is a karácsonyt, azonban a meghittség, és a bensõség mégis
megmarad családi körben…

1. A temetési helyek díjai:
Sírhely díja (25 évre)
– egyes felnõtt sírhely
6.000 Ft
– Kettes felnõtt sírhely
10. 000 Ft
– Gyermeksírhely (10 éves
korig) 2. 000 ft
Sírbolthely díja (60 évre)
– Sírbolthely használati díja
20. 000 Ft
– 2 személyes sírbolt használati díja 40. 000 Ft
– 4 személyes sírbolt használati díja 80. 000 Ft
– 6 személyes sírbolt használati díja 120. 000 Ft
2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetõben
vállalkozásszerûen munkát végzõ által fizetendõ temetõ fenntartási hozzájárulás:
– Sírkõállításnál, új sírkõ esetén temetõ fenntartási hozzájárulás 5. 000 Ft
– Sírkõ tisztítás esetén temetõ fenntartási hozzájárulás
2. 000 Ft
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Egy korábbi számunkban
(2007/3. szám – június) már
felhívtuk a lakosság figyelmét a helytelenül tartott
ebekrõl szóló önkormányzati
rendeletre. Ezt nem mindenki vette figyelembe, még
mindig nagyon sok eb kóborol gazdátlanul a településen.
Ezért most ismételten közreadjuk a rendeletet:
„Az ebeket az állattartók
úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni. Az
állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási
helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.” Szabálysértést követ el az, aki a

Gazdátlanul ebek, megkínzott állatok
rendelet elõírásait megszegi,
és 30 ezer forintig terjedõ
pénzbírsággal büntethetõ. Az
elõírásokat kötelesek vagyunk betartani, ellenkezõ
esetben vállalnunk kell érte a
felelõsséget.
A közelmúltban egy olvasó hívott fel, aki arról panaszkodott, hogy immár második
alkalommal tett be valaki a
portájára életképes, újszülött
kiskutyákat. Hazánkban
1998 óta van érvényben állatvédelmi törvény, ami tiltja
az állatkínzást.
Az emberek igen gyakran
tekintenek úgy az állatokra,
mint a tárgyakra. Kegyetle-

nül, érzéketlenül bánnak velük. A modern szemlélet szerint az állat nem pusztán
tárgy, hanem érzõ lény,
amelynek jogai vannak. Ezeket a nemzetközi ajánlások
vagy az egyes országok állatvédelmi törvényei is rögzítik.
Az állatvédelmi törvény
értelmében az állatkínzás „az
állat szükségtelen, fájdalmat
okozó bántalmazása, vagy
olyan hatást eredményezõ
beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan
mértékû korlátozása, amely
tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklõdõ betegség-
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ben szenvedõ – nem kísérleti
célra szánt – állategyed tenyésztése, szaporítása”.
Mi más, ha nem állatkínzás az, mikor életképes kiskutyákat dobunk a „szomszéd” kertjébe? Nem tisztem
megítélni ezt a fajta cselekedetet, de a személyes véleményemet leírhatom…
A törvény szerint az, aki
állattartóként az állatot elûzi,
elhagyja, vagy kiteszi, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával, vagy
pénzbüntetéssel büntethetõ.
Úgy gondolom, hogy elég
nagy ez a világ ahhoz, hogy
ember és állat békében meg
tudjon élni egymás mellett.

Valamennyiünk érdeke, hogy
tiszta és rendezett legyen nemcsak a község lakott területe,
hanem a bennünket körbe vevõ természet is. Sajnos, egyesek szemétlerakodóhelynek tekintik a homokbányát.
– Sírbolt építés esetén temetõ
fenntartási hozzájárulás
7. 350 Ft
– Egyéb kisebb munkálatok,
helyszíni elbírálás alapján:
Vázacsere, táblacsere, fedlap, fejkõ, gyermeksírkõ behozatali temetõ fenntartási
hozzájárulás 500 – 1. 500 Ft
– Sírgondozás temetõ fenntartási hozzájárulás 300 Ft
3. A temetkezési szolgáltatást végzõ vállalkozók által
fizetendõ díj:
– Létesítmény igénybevételi
díj 15. 000 Ft/szertartás
4. Üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások:
– Sírnyitás 13. 000 Ft
– Visszahantolás 8. 000 Ft
– Temetõn belüli szállítás
6. 000 Ft
– Hûtés ravatalozóban
3. 400 Ft/nap
A díjak nettó díjak, az
ÁFA-t nem tartalmazzák!

(Fotók: Graholy Zoé)

Községünk határában – sajnos – elszaporodott az illegális
szemétlerakás. Önkormányzatunk szigorúan el fog járni a
szemetelõkkel szabálysértési eljárás keretében, amelynek
büntetési tétele 30. 000 Ft.

Változások a szemétszállításban
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szervezett
szemétszállításban 2008. év
elejétõl az alábbi változások
következnek be:
A lakosság a szemétszállítás díját 2008. év elejétõl a
szolgáltatást végzõ NyírFlop Kft részére fizeti meg.
Ennek összege negyedévenként bruttó 2060 Ft. A kötelezõ közszolgáltatás ellátására a Nyír-Flop Kft minden
háztartással külön szerzõdést
fog kötni.

Változás a
hulladékszállítás
idõpontjában
A Nyír-Flop Kft értesíti a
lakosságot, hogy Kállósemjén területén a szemétszállítás teljesítése a 2007. december 26-i ünnepnap helyett
2007. december 29-én,
szombaton történik.

Meghívás
közmeghallgatásra
A törvényi elõírásoknak
megfelelõen 2007. december 28-án, pénteken 17 órakor közmeghallgatás tart a
kállósemjéni önkormányzat képviselõ-testülete a
polgármesteri hivatal nagytermében. A fórumon szó
lesz a mögöttünk álló esztendõrõl, az elõttünk lévõ
feladatokról. Természetesen a lakosság is tehet közérdekû bejelentéseket, elmondhatja véleményét, javaslatát.
Szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!
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Együtt ünnepelték a reformációt
2007. október 28-ára a
kállósemjéni önkormányzat képviselõi testvértelepülési meghívást kaptak
Avasújváros képviselõtestületétõl. A 10 fõs delegációt Nagy Béla polgármester vezette. Szívélyes

fogadtatás után kellemes
meglepetés érte a semjéni
küldötteket: az ünnepségen megjelent Orbán Viktor és Tõkés László református püspök is. A közösen elfogyasztott reggeli
közepette kézséggel álltak

Nagy Béla polgármester és Orbán Viktor Avasújvárosban

Tõkés László és Orbán Viktor

Sportközgyûlést tartottak
A kállósemjéni Közösségi Házban 2007. december 7-én sportközgyûlést
tartottak a semjéni labdarúgócsapat vezetõi és játékosai. A rendezvényen természetesen minden sportszeretõ lakos részt vehetett.
A vezetõség három napirendi pontot tervezett. A
beszámolót Lipcsei János,
az ifi csapat edzõje kezdte,
aki beszámolt a 2007-es
bajnokság végleges állásáról. Az ifisek a II. helyet
szerezték meg. A tizenöt
mérkõzésbõl hét gyõzelmet tudtak elhozni, kettõt
döntetlenre játszottak, illetve hat esetben vereséget
szenvedett a lelkes ifjúság.
Az edzõ elmondása szerint
sok esetben a rutintalanság
vezetett a vereséghez és
sok esetben a II. félidõben

rendelkezésre és válaszoltak a semjéniek kérdéseire.
Ezt követõen rendezték
meg a reformáció világnapja alkalmából az ünnepséget. Az ünnepi ebédet az RMDSZ küldöttségével fogyasztotta el községünk delegációja. Az
RMDSZ küldöttségét Kó-

ródi Attilla, Románia környezetvédelmi minisztere
vezette, akivel szívélyes
beszélgetés alakult ki. A jó
hangulatban elköltött ebéd
után a vendéglátókkal
egyeztetett a semjéni küldöttség a lehetséges települési együttmûködésrõl,
majd kora délután hazaindultak.

rint a gyenge mérkõzéseken sok esetben a szerencsén múlott minden. Az edzéslátogatás rendszerességének fontosságát is kiemelte.
Ezt követõen az egyesület elnöke, Papp Miklós
szólalt fel, aki az egyesület
anyagi helyzetét ismertette. Megköszönte a megjelent polgármesternek az
önkormányzat nyújtotta
segítséget, és a további támogatóknak is a segítséget
és a buzdítást.

A sportegyesület tagja
lehet minden olyan sportszeretõ lakos, aki szívén
viseli a kállósemjéni futballcsapat sorsát, és szeretné, ha minél sikeresebb
lenne a játék.
Ehhez nem kell mást
tenniük, mint hogy az
egyesületbe való belépésükkel és az éves tagdíj fizetésével támogatja az
egyesület munkáját.
Az éves tagdíj 1000 Ft/év.

szenvedték el a vereséget.
Szívfájdalom a vezetõségnek, hogy sajnos sokkal
több az idegenbeli játékos,
mint a hazai.
Második napirendi
pontként felszólalt a felnõtt
csapat új edzõje, Kákóczki
István, aki Csoma Dezsõ
távozását követõen megkérés alapján lett a csapat edzõje. Az irányítása alatt játszott mérkõzésekrõl általánosságban beszélt, és mindenekfelett az összetartást
és a csapatszellemet helyezte elõtérbe.
Próbálta a játékosoknak
elmagyarázni, hogy a pályán való veszekedésnek
soha nincs pozitív kihatása
a mérkõzésre, illetve a bíróval való foglalkozást
sem tartja segítõ szempontnak. Véleménye sze- A sport egészséges, de nagyon fárasztó ...

(Fotó: Graholy Zoé)
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Az elõzõ bajnokság befejezéséhez képest a játékosállományban jelentõs
változás történt: Gaál Lindát elvitte a szíve és a Füzesabony (no és a munkalehetõség), Boda Bettina
Szolnokra költözött, Petromán Ildikó befejezte.
Leigazoltuk Fodor Ágnest
(aki megsérült még
augusztusban, érdemi
munkát nem is tudott végezni), Kékesi Viktóriát (õ
sajnos az õsszel egyszerûen elkopott a csapattól), sikerült Mátészalkától átigazolni Herdon Évát és
Erikát, valamint a nyíregyházi, de a DVSC-ben játszó Poór Brigittát. Nyáron
vállalta a munkát, aztán
már szeptemberben abbahagyta Belicza Anikó. Már
kezdetben látszott, hogy
sok bajunk lesz az õsz folyamán. További erõsítést
nem tudtunk végrehajtani,
mert a kiszemelt játékosok
anyagi igénnyel léptek fel,
amit az egyesületünk eleve
kizárt, hogy teljesítsen.
Hátráltatta a munkát,
hogy Tar Hédi mandulamûtéten esett át, Frank
Petra és Molnár Judit a fõiskola mellett munkát vállaltak.
Sikerült edzõtábort
szervezni augusztus 1419. között. Az edzõtáborozáshoz szükséges anyagi
forrást, pályázati pénzbõl
teremtettük meg. Jól dolgozott a felnõtt és az ifi is,
jó körülmények között,
megfelelõ ellátás és regeneráció mellett tudtak a lányok erõt gyûjteni.
A 10 mérkõzésen szerzett 11 pont jó teljesítmény,
meg kell becsülnünk, de
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óhatatlanul benne van a kétely mindenkiben: az Ózd
ellen pici többlet kellett
volna a másik pontért; a
Kölcsey ellen szinte végig
vezettünk, csak a befejezéskor nem; az addig igen
gyengének tûnõ Eger a végére megtáltosodott, és az
utolsó három mérkõzését

zetõ, a Gyöngyös pedig
jobb állományú, ill. volt
egy sérülésünk). Cegléd,
Jászszentandrás, Nádudvar
és Mátészalka viszont kikapott tõlünk. Így a tabella
hatodik helye teljesen reális, a hazai kicsi bukásokat
idegenbeli bravúrokkal
egyenlítettük ki. Bízunk

(Fotó: Graholy Zoé)

Az ifjúsági csapat tagjai
megnyerte. Közte voltunk
mi is. A hazai mérkõzések
közül a Jászberény ellen
viszont okos, taktikus játékkal nyertünk, pedig attól féltünk leginkább. Nagyon fáj mind az öt pont elvesztése. Magyarázatot lehetne rájuk találni másban,
másokban, de nem tesszük
ezt. Elfogadjuk a sport
igazságát: azokon a mérkõzéseken nem tettünk
meg mindent, hogy miénk
legyen a két pont. Valamiért, valamiben alulmaradtunk.
De természetesen ez
nem azt jelenti, hogy tavasszal is így kell történnie. Sõt! Annál is inkább,
mert idegenben szinte tökéletesen szerepeltünk: 6
mérkõzésbõl négyet megnyertünk (a Heves listave-

benne, hasonló, vagy jobb
felkészülésünk lesz januárban és februárban, és tavasszal ugyanennyi pontot
tudunk szerezni.
Ki kell emelnem, hogy
a csapat tagjai igazi sportemberek, hiszen a kemény
edzések mellett, helyt állnak a munkájukban is, illetve kilencen tanulnak valamilyen iskolában. Felnõtt csapat tagjai: Boda
Babett, Frank Petra, Kosztonyák Anita, Herdon Erika, Herdon Éva, Molnár
Judit, Nagy Magdolna,
Oláh Istvánné, Papp Julianna, Poór Brigitta, Szabó
Valéria, Tar Hédi.
A pályázati lehetõségeket továbbra is figyeljük és
amire csak lehet, beadjuk a
pályázatot. A tavasszal beadott Wesselényi pályáza-

ton 140 ezer Ft-ot nyert
egyesületünk Az edzõtáborozáshoz szükséges anyagiakat is pályázati pénzbõl
fedeztük. Az önkormányzat teljes mértékben a csapat mellé állt és a mûködtetési költségeket finanszírozza. A csapat minden
tagja és a vezetõség is átérzi, hogy enélkül a támogatás nélkül nem tudnának
mûködni.
A település vállalkozásai részérõl a támogatások
mértéke igen csekély, de
azok a támogatók, akik jelen vannak, jól érzik magukat a csapat körében. Itt köszönjük meg: Borsi András, Kiss Miklós, Makár
Ferenc, Rajt Attila, Herczku Sándor, Miron Ferenc, a
Nyírség Hasso, a RUBUSZ Kft. Folyamatos segítségét.
A csapat és a vezetõség
megköszöni Papp László
buszsofõrnek végtelen türelmét és szeretetét, a
nagykállói önkormányzatnak a kedvezményes terembérlési lehetõséget, s
Papp Jánosnak, iskolánk
igazgatójának a segítségét
is.
Utoljára hagytam, de a
napokban igen nagy megtiszteltetés és elismerés érte a Kállósemjéni NB II-es
nõi kézilabdacsapatot. A
2007-ben végzett munkánk elismeréseként a Megyei Kézilabda szövetség
a csapatunkat az ÉV KÉZILABDACSAPATÁNAK SZAVAZTA MEG.
A díjat 2007. december 7én adták át a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban. Ez a
díj méltó elismerése csapatunk munkájának.

Semjéni Krónika

16

2007. december

Új edzõ, régi játék...
Befejezõdött a 2007/2008as labdarúgó-bajnokság elsõ
félideje november 25-én. A
vezetõség a bajnokság végeztével a 3-8. megszerzését
tûzte ki célul a felnõtt csapat
részére. E helyezés megszerzésének van reális lehetõsége. Igaz, hogy a bajnoki évad
elsõ felében csak a 12. helyet
szerezte meg a csapat, s ennek objektív és szubjektív
okai egyaránt vannak.
A csapat a felkészülését
Csoma Dezsõ edzõ irányításával kezdte, de õ a szakolyi
meccset követõen elhagyta a
csapatot és Mándokon vállalt
edzõi munkát. A vezetõség
úgy döntött, hogy a hátralévõ

mérkõzések irányítását lehetõség szerint egy játékosedzõvel oldja meg. Így esett a
választás Kákóczki István
személyére, aki több mint
száz NB I-es mérkõzéssel a
háta mögött biztos pontnak
látszott a rábízott feladat elvégzésére, a hátralévõ nyolc
mérkõzés levezénylésére. Az

eredetileg kitûzött cél eléréséhez. Ennek érdekében
igyekszünk következetes,
szankciókkal kiegészített, fegyelmezett csapatmunkát végezni. A kitûzött feladat eléréséhez a jelenlegi csapatra
számítunk 1-2 csatárposztra
történõ játékos igazolása
mellett.

Küzdelem a labdáért

A felnõtt csapat új edzõje
Kákóczki István

irányítása mellett a csapat
szerzett két gyõzelmet és elért két döntetlent, valamint
négy alkalommal vesztesként
hagyták el a pályát. A felnõtt
csapat tehát most a 12. helyen
áll 14 megszerzett ponttal.
A felsoroltakból kitûnik,
hogy feladat van bõven az

Anyakönyvi hírek
2007. szeptember – december 6.
Gólya hozta:
Vécsei Anna
Berki Cintia
Domokos Eszter Erzsébet
Belme Ibolya Bianka
Diczkó Richárd Géza
Tisza Ticián
Lakatos Martin
Bíró Zsuzsa
Rézmüves Patrik
Házasságot kötöttek:
Bukta Csaba – Páll Ildikó
Fábián László – Holler Ildikó

Elbúcsúztak:
Herczku Ferenc
Mócsán Péter
Berki Csaba
Szabó Mihályné
Markot Sándor
Nagy Józsefné
Diczkó Richárd Géza
Oláh László
Szarvas Miklósné
Kiss Ferencné
Tóth Lászlóné
Blanár Józsefné
Bíró Béláné
Magyar Elekné
Kiss László
Kereskényi Gábor

Az ifjúsági csapat irányítását továbbra is Lipcsei János
végzi kellõ odaadással és fegyelemmel. A fiatalok szerencsére komolyan veszik a
feladatukat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy edzésenként 12-15 játékos van jelen. Úgy tûnik, az
utánpótlás biztosított, hiszen
egyre több tizenéves szeretne
leigazolni az ifjúsági csapathoz. A bajnokságban a hetedik helyen végeztek, hét gyõzelemmel, két döntetlennel
és hat vereséggel, 23 bajnoki
pontot szerezve. Mindössze

Az ifisek edzõje
Lipcsei János
néhány pont választja el a
csapatot a harmadik helytõl,
így van remény a bajnokság
végeztével dobogós helyen
végezni.
2007. december 7-én sportközgyûlést tartottak, amelyet
december 13-án játékos értekezlet követett. Azon az értekezleten tisztázódott, hogy ki
marad az egyesületnél, ki
szeretne eligazolni, s ennek
függvényében hány játékost
kell igazolni.
Ez úton szeretném megköszönni az önkormányzat teljes mértékû anyagi és erkölcsi támogatását. Köszönet jár
minden támogatónak az
anyagi és erkölcsi segítségért. Megragadom az alkalmat, hogy minden egyes játékosnak, szurkolónak, támogatónak és valamennyi
kállósemjéni lakosnak örömteli, meghitt karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog újévet kívánjak a Kállósemjéni
Sportegyesület vezetõsége
nevében.
Papp Miklós

Kézmûves foglalkozások
A könyvtárban december 10. és 14. között délutánonként karácsonyi kézmûves foglalkozásokat tartottak. Minden nap más-más technikával készítettek a gyermekek karácsonyra ajándékokat. Volt csuhé, gipszfestés, papírhajtogatás, illetve mandalafestés.
Semjéni Krónika
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