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Kállósemjén Nagyközség Ön-
kormányzata ezúton is köszönni
azoknak az egyéni vállalkozóknak,
cégeknek, akik felajánlásuk révén
hozzájárultak egy nagysikerû tom-
bolasorsoláshoz, ezáltal emelve
rendezvényünk színvonalát is.

Név szerint:
– 500-as bolt – Gyôri István
– AD-RE-DO Kft. Emoly Divatház
– Aesculap Med Bt. – Dr. Boiskó

Sándor
– „Arany Alkony” Nyugdíjas Klub
– Észak-alföldi Környezetgazdálko-

dási Kft.
– Gyulai Gergô
– Hajdú Coop Zrt.
– Hajdu László és Hajduné Orha Ilona
– Harsányi Ferenc
– Kállay Vadásztársaság
– Kállósemjéni Sport Egyesület
– Kállósemjéni Szabadidô és Sport Egy.
– Kerecsen László és Norbert
– Kisgépkölcsönzô – Gáll István
– Kovács István és felesége
– Krém-Fagyizó – Nagy Etelka
– KSB Csemege
–  „Lila” Mezôgazdasági és Iparcikk

Üzletház – Oláh Illésné
– Lipcsei  és Társa Bt. – Lipcsei Imre
– Makár és Fia pékség
– Márka Presszó – Szilvási Ilona
– Mészáros József – egyéni vállalkozó
– Mohos Erdôbirtokosság Társulat
– „Nôszirom” Egyesület
– Nyírségvíz Zrt.
–  „Nyír-Trén-Er Kft.
– Orfeusz Kegyelet Kft.
– Orosz Barna – egyéni vállalkozó
– Orha Norbert – egyéni vállalkozó
– Pa-Ko Kft. – Papp György
– Panni Élelmiszer - Petromán

Istvánné
– Papp Elek – egyéni vál-

lalkozó
– Pince Presszó – Csoma

Zsolt
– Pitbull Gym Konditerem

– Nyeste Tibor
– Rétközi Tüzép – Rétközi

András
– Rubusz Kft.
– Törpicur Gyerekház
– Semjén Ács Ker.Bt. –

Dósa György
– Somos Bt. – Somos Zol-

tán
– Sonitus Kft. – Páll Csaba

A Törpicur Gyerekháznál értékel a zsûri Fellépésre várva

– Stekler István – egyéni vállalkozó
– Szabolcs Takarékszövetkezet
– Teremi Mihály
– Tóth-Agro – Tóth György
– Ügyvédi Iroda – Dr. Teremi Sarolta
– Varga papír
– Vitamin Bank – Borsi Andrásné

Itt szeretnénk megköszönni
Herczku Sándor egyéni vállalkozó
azon felajánlását, hogy az orvosi
rendelôink mindegyikébe kedvez-
ményes áron szerelte be a klímabe-
rendezéseket.

Színpadon a Kállai Kettôs Néptánc Együttes Nelson zenekar – Halleluja... – és a Barantások

Ivett és Zsuzsi is jól érezte magát a diszkóban
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Szeptember harmadikán 266 ta-
nulóval kezdtük meg az iskolai
tanévet, köztük 26 kis elsôs diák-
nak szólt elôször a csengô, akik
egy osztályközösséget alkotnak.

Iskolánkban az önkormányzat jó-
voltából az angol nyelv oktatása heti
2 órában zajlik 1.-3. évfolyamon.
Beindult a mûvészeti oktatás is. Is-
mét részt vehetnek a gyerekek lo-
gopédiai, valamint fejlesztô foglal-
kozásokon is, mindemellett gyógy-
tornára is járhatnak majd azok a di-
ákok, akiknek testtartásukon javíta-
ni kell. 1. és 5. évfolyamokon test-
nevelés óra heti 5 alkalommal van,
ezáltal fejlesztjük a gyerekek álló-
képességét, növeljük erônlétüket,
erôsítjük szervezetüket.

Szeptember 21-én sportnapot tar-
tunk verébavatóval egybekötve,
ahol már az elsôs tanulók is meg-
mérettethetik magukat az egyes aka-
dálypályákon.

A hónap 3. hetében tartjuk az idei
tanév elsô szülôi értekezleteit, ahol
tájékoztatjuk a szülôket az éves
programunkról, feladatainkról.

A nyolcadikos diákjaink készül-
nek a továbbtanulásra, pályaválasz-
tási kiállításokon vesznek részt.

Ha visszatekintünk egy kicsit a
nyárra, az elôzô tanév végét köve-
tôen 2 hétig a gyerekek táblajátékos
foglalkozásokon vehettek részt,
mely nagyon vidáman telt el, miköz-
ben fejlesztettük a gyerekek képes-
ségeit és logikai gondolkodásukat.

Pályázati forrásból bôvítettük a
játékállományunkat, melyre most
szeptemberben is sor került. Újabb
táblajátékokat, valamint kézilabda
kapukat vásároltunk.

Iskolánk igyekszik kihasználni
minden lehetséges pályázati forrást.

Két Comenius program is sikere-

Újra becsengettek a diákoknak...
sen nyert kétszer 16 ezer eurót, eb-
bôl fedezzük a gyerekek  utazását
azokba az  országokba, ahol ápolni
szeretnénk  az oktatás területén a
nemzetközi együttmûködést.

Szintén pályázati forrásból vásá-
roltunk kiváló minôségû kamerát és
fényképezôgé-
pet a rendezvé-
nyeink megörö-
kítése céljából.

A nyár jelen-
tôs eseménye
volt többek kö-
zött az is, hogy
iskolánk 4 fôs
csapattal részt
vett Zalaeger-
szegen az Or-
szágos Dáma
Versenyen, ahol
a nôi kategóriá-
ban a felnôttek
között  III. helyezést ért el Egri
Krisztina 7.a osztályos tanuló, vala-
mint a három kisebb tanulónk is szé-
pen helyt állt a versenyen.

Az elôzô tanév végével nyugdíj-
ba vonult két kolléganônk: Lipcsei

Tél végére már írni, olvasni fognak az 1. osztályosok

Miklósné tanárnô és Hegyes Mag-
dolna tanítónô. Ezúton is szeretnénk
megköszönni nekik a több éves ki-
tartó, eredményes, odaadó munká-
jukat.

Megújult honlapunk,  www.
kmai.hu, melyben igyekszünk nap-

ra készen tájékoztatni minden ked-
ves érdeklôdôt iskolai életünkrôl,
eseményeinkrôl, programjainkról.

Az új tanév legfontosabb célkitû-
zése a minél jobb tanulmányi ered-
mény elérése.      Csurpek Melinda

Július 28-án hangos lett az ál-
talános iskola épülete. Az 1982-
ben végzett diákok és a 3 osztály-
fônök találkozásától volt zajos. A
72 végzôs diák közül sajnos már
öten nem lehetnek közöttünk. Az
osztályfônöki óra után kilátogat-
tunk a temetôbe, majd a Zöldfa
étteremben elköltött vacsora után
éjjel egyig beszélgettünk.

Köszönjük szépen az osztályfô-
nököknek, Lévai Bertalannénak,
Turcsák Máriának és Turcsák
Lászlónak, hogy eljöttek és fel-
idézték velünk a régi emlékeket.

Bojti Sándorné

Évfolyam találkozó
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Új kezdeményezés tanúi lehettek
azok, akik részt vettek júliusban
az I. Kállósemjénbôl Elszárma-
zottak Találkozóján.

A rendezvény célja az volt, hogy
hazahívjuk azokat, akik már nem a
községben élnek, de valamilyen for-
mában, még kötôdnek szülôfalujuk-
hoz. Közel 200-an éltek a lehetôség-
gel és jöttek haza a hívó szóra. A
programot egy ökumenikus Isten-
tisztelet nyitotta, majd a kulturális
mûsort követôen vendégül láttunk
minden résztvevôt. Ezután alkalom
adódott a beszélgetésre, de voltak
olyanok is, akik a településen tettek
hosszabb-rövidebb sétát. A nap vé-
gén Kovács Kati adott koncertet a
jelenlévôknek.

Összegezve a rendezvényt, a
résztvevôk igen meghatódtak és sok
ember szemébe csalt könnyet a kez-
deményezés. Azért az örömbe egy

Kállósemjénbôl Elszármazottak Találkozója

A találkozó résztvevôinek csoportja

kis üröm is vegyül, mert sokkal több
helyi lakos részvételére számoltunk.
Hiába jöttek haza a régi iskolatársak,
a volt szomszédok, a nagy találko-
zások mégis csak elmaradtak. Bízunk

benne, hogy 3 év múlva a II.
Kállósemjénbôl Elszármazottak Ta-
lálkozóján, sokkal nagyobb érdek-
lôdésre számíthatunk a helyi lakos-
ság részérôl is.

  Második éve került megrendezés-
re a Kállósemjéni Református Egy-
házközségben a Vakációs Gyerek-
hét nevet viselô napközis, nyári
program. Egy héten át, július 2-6-
ig, hétfôtôl–péntekig, délután 14 és
18 között került megrendezésre.
Mintegy 18-25 gyerek és 6 felnôtt
segítô közremûködésével.

Jónás próféta könyvét dolgoztuk
fel történetmondással, énekekkel,
bábozással, szerepjátékkal. Egy-egy
témát kézmûves foglalkozással és
hozzá kapcsolódó játékokkal is
igyekeztünk elmélyíteni. Nagy örö-
münk volt az is, hogy a gyerekek
kivétel nélkül együttmûködtek. Ér-
deklôdésükkel, figyelmükkel segí-
tették munkánkat. Amit terveztünk,
azt sikerült nekik átadni. Beszélget-
tünk az Istennek való engedelmes-
ségrôl, a félelembôl és szeretetlen-

Vakációs Gyerekhét
ségbôl elkövetett bûn-
rôl, az Isten kegyelmé-
rôl, amelyet Jónás iránt
és szeretetérôl, amit a
gonosz, de bûnbánatot
tartó Ninive felé tanúsí-
tott.

Az esti záró történet-
ben pedig egy keresz-
tyén regényíró: Patricia
St. Johns élettörténetével ismerked-
tünk meg, aki sok-sok érdekes, taní-
tó írásával, komoly lelki tartalommal
nyomtatott könyveiben segíti azokat,
akik Isten szerint tervezik életüket élni
akár gyermekként, akár felnôttként.

Az uzsonnáról többnyire szülôk
felajánlása révén és természetesen a
gyülekezet támogatásával gondos-
kodtunk. Ebben nagyon sok kedves-
séget és figyelmességet tapasztaltunk.
Palacsintát, fánkot sütöttek az anyu-
kák. Az egyik apuka utolsó nap es-
téjére paprikás krumplival örvendez-
tette meg a csapatot.

A vasárnapi istentiszteleten volt
alkalmunk beszámolni a gyerekhé-
ten tanultakról. A lelkes gyermekek-
bôl álló csapat megosztotta a gyü-
lekezettel a tanult aranymondáso-
kat, történeteket és néhány éneket.

Minden évben szeretnénk meg-
rendezni ezt a programot, bízva ab-
ban, hogy ez jó lelki magvetés, s
olyan lelki értékeket adhatunk át,
amelyek segítséget nyújtanak egy
helyes, egyenes, embereknek és Is-
tennek egyaránt tetszô élet megva-
lósításában.

Sipos Brigitta lp.

Kézmûves foglakozást is szerveztek a gyerekeknek
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Vidám ôszi hangulat a
Ficánkában

Gyereklétszámunk ugyan évek
óta folyamatosan csökken, de a je-
lenlegi  létszámunk 105 gyerek.
Ez a létszám növekszik, mert az
óvodában folyamatos a beiratko-
zás, ami azt jelenti, hogy a szülôk
év közben is bármikor hozhatják
intézményünkbe a gyerekeiket.
Növeli a létszámot a beírt, de az
óvodai életet még most kezdô
gyerekek létszáma is.

A Közoktatási Törvény lehetôvé
tette 2010.  szeptember 1-tôl azok-
nak a gyerekeknek a felvételét is,
akik a 2,5 évet töltötték be, abban
az esetben, ha minden 3. életévét
betöltött gyereket el tudtunk helyezni
az intézményben.

Ez nem azt jelenti, hogy most már
minden 2,5 éves gyereket felve-
szünk, mert a létszámot nem lehet
teljesen feltölteni fiatalabb korú gye-
rekekkel. Elsôsorban olyan szülôk
gyerekeit helyeztük el, akinek mun-
kahelye van, visszament dolgozni,
vagy már dolgozott elôtte is. Tehát
a törvény értelmében elônyt élvez-
nek a már „óvodáskorú gyerekek” .

2012. szeptember 1-én hatályba
lép az új nemzeti köznevelési tör-
vény.

Az új köznevelési törvény alapján
a gyermek abban az évben válik
tankötelessé, amelynek augusztus
31. napjáig a 6. életévét betölti, de
legkésôbb az azt követô évben. Az
iskolaérettséget alapesetben az
óvoda igazolja, amennyiben azon-
ban kétség merülne fel ebben a kér-
désben, nevelési tanácsadáson, il-
letve sajátos nevelési igényû gyer-
mekeknél a szakértôi és rehabili-
tációs bizottság általi vizsgálaton
kell részt venni.

Ismét új tanévet kezdhettünk szeptemberben. A Testületnek köszönhetôen ismét öt
csoportban fogadhatjuk a gyerekeket.

Ha azonban a tanácsadó úgy ítéli
meg, a gyermeknek mindenképpen
meg kell kezdenie a tanulmányait
valamely közoktatási intézményben,
akár a szülô akarata ellenére is.

A szeptemberi kezdés zökkenô-
mentes volt. Szeptember 15-tôl meg-
kezdôdtek a fog-
lalkozások a két
nagycsoportban,
október 1-tôl a
középsô csoport-
ban, november 1-
tôl pedig a két kis-
csoportban is.

Az óvoda
még 2011-ben
pályázatot nyúj-
tott be az MVH-
hoz rendezvény-
szervezésre, és
az udvari játé-
kok fejlesztésé-
re. A májusi gye-
reknap megszer-
vezése már a

A csúzdás játék nagy népszerûségnek örvend az ovi-
sok körében

nyertes pályázatból került megszer-
vezésre.

A tanév kezdésére pedig (  bár
kissé megkésve ) elkészült 2 db. új
udvari játék is. A játékok  1  670 

000 Ft-ba kerül-
tek, melybôl
670  000 Ft ön-
erô. Az önerôt
az elmúlt két év
báli bevételébôl
és a felajánlá-
sokból gyûjtöt-
tük össze,

a pályázaton
pedig 1  000 
000 Ft támoga-
tást nyertünk.

Szeretnénk az
elkövetkezô idô-
ben is megra-
gadni minden
pályázati lehetô-
séget, amennyi-
ben a kedves

szülôk és támogatók ezután is támo-
gatják az óvodát.

Eu-s elôírásoknak is megfelelnek most már az újjonan
vásárolt játékok
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2012. október 11-én (szerdán)
veszi kezdetét a hazánkban ötö-
dik alkalommal (Kállósemjénben
3. alkalommal) megrendezésre
kerülô,   72 óra kompro-
misszum nélkül akció.

Mi is a 72 óra kompromisszum
nélkül?

Három nap a tettek mezején! Egy
olyan szociális önkéntes akció,
amely Magyarország fiatalságát hív-
ja közös összefogásra, hogy együtt
tegyünk másokért, környezetünkért.
Országszerte fiatalok kisebb-na-
gyobb csoportjai három napon, azaz
72 órán keresztül teljesítenek köz-

72 óra kompromisszumok nélkül
hasznú feladatokat: intézmények,
játszóterek felújítása, erdôtakarítás,
szociális segítségnyújtás, kulturális
mûsorok szervezése különbözô kö-
zösségeknek (fogyatékkal élôk, idô-
sek stb.).

Településünk – Horváth János
római katolikus lelkész közremûkö-
désének köszönhetôen – ebben az
évben is csatlakozik a mozgalom-
hoz. Mi ugyan 3 napot nem tudunk
e nemes ügynek szentelni, de a prog-
ram lehetôséget ad arra, hogy rövi-
debb (akár néhány órás) idôt igény-
lô munkával részt vegyünk a
programhoz.Várjuk azokat, akik szí-
vesen feláldoznak 1-2 órát a szabad-

idejükbôl és szeretnének egy jó csa-
pat tagjai lenni, ezzel egy tevékeny
közösséghez csatlakozni.

Jelentkezni lehet:
o Horváth János atyánál, vagy
o Pappné Szegedi Angélánál a

Községi Könyvtárban.

Idôsek
Világnapja
2012. október 25. (csütörtök) 1500 órától

KÖSZÖNTJÜK A
70 ÉV FÖLÖTTI NYUGDÍJASAINKAT

ÉS AZ 50., 60. HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓJUKAT
ÜNNEPLÔ HÁZASPÁROKAT

Ünnepi köszöntôt mond:
Belicza László

Kállósemjén polgármestere

Áldást mond:
Sipos Brigitta, Horváth János és Kocsis Imre

egyházközösségeink vezetôi

Ünnepi mûsor a Kállay Miklós
Általános Iskola tanulóinak közremûködésével

Vendéglátás

MINDEN
ÉRDEKLÔDÔT
SZERETETTEL

VÁRUNK!
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Aki figyelmesen járta az utcákat,
annak bizonyára feltûnt, hogy mi-
lyen változások történtek a tele-
pülésen belül, és annak határain
túl. Néhol alig észrevehetô, más-
hol pedig igen szembetûnô a vál-
tozás. Ezen munkák javarészét a
közmunka programban foglalkoz-
tatottak végezték el Bíró Jenô
munkatárs irányítása és felügye-
lete alatt. Vegyük hát szerbe-szám-
ba milyen sokrétû munka folyt a
településen.

Mint minden évben idén is szükség-
szerû volt a mezôgazdasági földutak
rendbetétele, így a nagy út; a baromlak
felé vezetô út; a Szilágyi felé; a
Nemeserdôi- mûút; és a Forrástanyai
utak közel 17 km hosszúságban lettek
rendbe téve.

Ezeken az útszakaszokon út kimére-
tést, cserjeirtást, fa és tuskó kitermelést,
kátyúzást szikkasztóárkok és szükség
szerint átereszek kiépítését, gréderes

Beszámoló a Közmunka programról
egyengetést és parlagfû mentesítést vé-
geztek a dolgozók. A fa és tuskókiter-
melés során keletkezett fából, 250 m3

került értékesítésre.
Mint arról már korábban is beszámol-

tunk, Önkormányzatunk egy betonkeve-
rôt és egy betonelem gyártó gépet vásá-
rolt, 2 sablonnal. A nyár folyamán meg-
kezdôdött a gyártási folyamat: 10x20x8
cm-es szürke térburkoló követ, és
40x40x6 cm-es beton mederburkoló la-
pokat készítettek a munkások. A házi
gyártású betonelemek felhasználásával
megkezdôdött a településen a csapadék-
víz elvezetô rendszerek karbantartása és
felújítása. Új burkolt szakaszok építése
történt a Kossuth; Bem; Haladás; Szé-
chenyi; Rákóczi; és a Kölcsey utcán, így
könnyebb lesz az árkok takarítása. A
Haladás utca 110 m hosszúságban zárt
csapadékvíz elvezetô rendszert, 140
méteren pedig új burkolt árkot is kapott.
A Kiss Ernô utcán betonfolyó készült
164 méteren. A Kossuth és a Kölcsey
utcán összesen 170 méteren készült új
járda saját gyártású térkôbôl.

Külterületi burkolt és földmedrû belvíz-
elvezetô árkok takarítási, iszaptalanítási,
gyom és parlagfû mentesítési munkálatok
folytak a Petri; Alkotmány; és Kiss Ernô
utcán, valamint a Honcsokoson; a Füveskert
- Honcsokos közötti szakaszon. A közmun-
ka program során 146 m2 önkormányzati
útkátyúzást végeztünk el.

A közmunka programban dolgozók
közül 20 fô a mezôgazdasági termelés-
ben tevékenykedett. A programban vál-
lalt növénykultúrákhoz a palántát fóliá-
ban megtermeltük. A területeket beül-
tettük. Az állomány ápolása és az egyes
kultúrák növényvédelme folyamatos
volt. A termesztésbe vont terület
körbekeítése idôben megtörtént. A ter-
mékek értékesítése az önkormányzat
konyhájának történt, ill. a felesleget pi-
aci alapon értékesítettük.  A zöldség és
a sárgarépa betakarítása még hátra van,
valamint a burgonya értékesítése is.

Tartalék munkaként 1500 folyóméte-
ren termeltünk kordonos uborkát mely-
nek nettó árbevétele megközelítette a 1,5
millió Ft-ot!

Harmadik alkalommal hirdették
meg a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület és a Syngenta Kft. kö-
zös pályázatát, amelynek kereté-
ben idén 23 önkormányzat és ala-
pítvány kapott támogatás helyi
zöldségek termeléséhez. Ebben az
évben a nyertesek között szerepelt
Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata is, amely a Programnak
köszönhetôen mintegy 220 család
mindennapi megélhetését tudta se-
gíteni.

Az Élelmiszerlavina
Programba bevont kö-
zel egy hektárnyi te-
rületen karfiolt,
káposztát, pap-
rikát, paradi-
csomot vetet-
tek el. Noha az
idei idôjárás nem
volt a legoptimáli-
sabb a termés számára,

A munka meghozta zöldségét – Élelmiszerlavina Kállósemjénben
ennek ellenére viszonylag jó termésre
számíthattak a helyiek. Ez alól sajnos
kivétel a paprika, ami nem viselte jól a
száraz idôt, ezért abból a gondos mun-
ka ellenére sem lett termés. A program-
ban résztvevôk - önkormányzat fizikai
alkalmazottai, közfoglalkoztatottak és
önkéntesek – a nehézségeket legyôzve
mégis örülnek, hogy részesei lehettek
az Élelmiszerlavinának, amivel mások-
nak és a családjuknak is egészséges,
gondosan megtermelt zöldségeket tud-
nak biztosítani.

 „Elsô alkalommal
vettünk részt
az Élelmi-
szerbank és a
Syngenta kö-

zös Prog-
ramjában –
nyilatkozta
B e l i c z a
László pol-

gármester. Az idei
idôjárás, nem volt a

legtökéletesebb a mezô-

Közérdekû
információ

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a háziorvosi
rendelôk telefonszáma megvál-
tozott.
Háziorvosaink új elérhetôsége:

I. sz. háziorvosi rendelô
(Dr. Szabó Tünde) – 255-572

II. sz. háziorvosi rendelô
(Dr. Boiskó Sándor) – 255-575

Fogorvosi rendelô
(Dr. Szofilkanics Marina) –

255-570

gazdaság számára, de a lelkes dolgozó-
inknak köszönhetôen 220 családnak tud-
juk segíteni a mindennapi megélhetését.”
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A Vidékfejlesztési Minisztérium
egyik legsikeresebb programjá-
nak nevezte a Tanyafejlesztési
Programot Budai Gyula, a tárca
parlamenti államtitkára.

Az államtitkár a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Kállósemjénben,
Kiscsere tanyán július 17-én tartott
tájékoztató rendezvényen elmondta:
a támogatási program finanszírozá-
sára a kormány az idén másfél mil-
liárd forintot fordít a tavalyi egy mil-
liárddal szemben, 2013-ban pedig
mintegy két milliárd forintnyi forrás
áll majd a tervek szerint a pályázók
rendelkezésre.

A közel száz érdeklôdônek bemu-
tatta a NAKVI mûködését és új fel-
adatait az Intézet MNVH Hálózati és

Tanyafejlesztési program
Projektkoordináci-
ós Igazgatóságá-
nak igazgatója.
Hiller Márta beszélt
a tavalyi Program
lebonyolításáról,
eredményeirôl és
tapasztalatairól.

Bodonyi Csaba,
Széchenyi és Ybl-
díjas vezetô építész
tervezô a bokorta-
nyákról és a lehet-
séges fejlesztések-
rôl beszélt a szabol-
csi településen.

Balogh Attila, a VM stratégiai re-
ferense a jogszabályi környezetet és
az idei program célterületeinek rész-
leteit, míg Kaszás Veronika, a

NAKVI referense az intézet honlap-
ján található elektronikus kitöltô-
felülettel kapcsolatos tudnivalókat
ismertette. Forrás: VM, NAKVI

A Törpicur Gyerekházban az el-
múlt hónapokban is a kállósemjéni
kisgyermekes családoknak rend-
szeresen nyújtott változatos és ese-
ménydús programokat. Több alka-
lommal szerveztünk családi napot,
mint például Apák napját, amelyet
az idén elôször ünnepeltük, és sze-
retnénk hagyományt teremteni ez-
zel. Így az apukák is fontosnak
érezhetik magukat, hiszen a csa-
lád úgy teljes, ha ôk is aktívan részt
vesznek gyermekük életében.

Nagyon sok idôt töltöttünk az ud-
varon, és mivel jó árnyékos, s fedett
teraszunk is van, ezért többször bog-
rácsoztunk, szalonnát sütöttünk.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani az egyik lelkes apukánk-
nak, mivel az ô segítségével készült
el az udvaron egy biztonságos sza-
lonnasütô.

Minden hónapban megünnepel-
tük a hónap szülöttjeit. A július hó-
nap különösen termékeny volt, mi-

A Törpicur Gyerekház hírei
vel hét gyermeknek ünnepeltük a
születésnapját.

Augusztusban két nagyobb ese-
mény is feldobta a Gyerekházunk
életét. Részt vettünk az I. Kállósem-
jéni Fesztiválon kézmûves foglalko-
zással, a fôzôversenyen való rész-
vétellel, illetve aprósütemények vá-
sárával, amelyet az anyukák készí-
tettek nagy igyekezettel. A másik
nagy esemény az óvodába induló
gyerekek búcsúztatása, amely csalá-
di nap keretében került megrendezés-
re. Egy Bogyó és Babóca bábelôadás-
sal búcsúztunk a gyerekektôl, amely

már folytatása volt egy elôzô bábelô-
adásnak. A bábokat itt készítettük a
Gyerekházban, és a mese is itt író-
dott. A gyerekek élvezettel figyelték
az eseményeket, s mivel interaktív
volt, ôk is bekapcsolódtak a mesébe,
s a végén mindannyian játékos for-
mában elindultunk Bogyóval és
Babócával az óvodába.

Szeptember 22-én a nyíregyházi
Vadasparkba látogatunk el családja-
inkkal, amelyet már nagyon vártak
a gyerekek és szüleik is.

A hétköznapjaink is mozgalmasan
telnek, hiszen minden héten fôzôklub
is mûködik. Az anyukák rendszere-
sen mutatják be fôzôtudományukat,
s visznek haza recepteket, hogy ott-
honukban is kipróbálhassák. Emel-
lett a gyerekeknek kézmûves foglal-
kozásokat tartunk, szüleikkel együtt
mondókázunk, tornászunk.

A jövôben is ezekkel a progra-
mokkal várunk minden 0-5 éves
korú kisgyermeket nevelô családot,
hogy még nagyon sok örömteli él-
ményekkel hazainduló kisgyerme-
ket láthassunk.

Szülinapot ünnepeltek a Törpicurok

A nyitó rendezvényen a semjéni gazdák is részt
vettek
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Szerintem és a lányok szerint is
meg lehetett volna a dobogós he-
lyet csípni, de ez sajnos így ala-
kult. A nyáron, ami a jövônket il-
leti nagyon sok változás történt.

A Kállósemjén NB
II-es nôi csapa-
ta jó néhány
kézilabdázót,
köztük front-
e m b e r e k
egész sorát ,,vesztett
el” a nyár kellôs köze-
pén. Németh Noémi
és Molnár Juci a
D u n á n t ú l r a
költözött, így
megváltak   a csa-
patunktól. Tehát két
szélsô játékost veszítettünk
egyszerre. Poór Brigitta a Hajdú-
nánási csapathoz (NB/I B) igazolt,
neki sok szerencsét kívánunk! A me-
gyebeli Kisvárda, aki most jutott fel
NB-II-be, öt játékost vitt el tôlünk:
Frank Petrát, Tar Hédit, Máté Vikit,
Péter Erikát, és a Kállósemjéni Sza-
bó Viktóriát. Maradtak bázis játéko-
sok, akik Kállósemjéniek. A megle-
hetôsen vékony létszám miatt ve-
szélybe került a folytatás. Lépni kel-
lett, hisz a továbbra is rendelkezés-
re álló játékosaink megérdemlik,
hogy folytathassák a munkát az NB
II-ben.

A vezetôség döntése alapján
megkerestük a Nyíregyházi Kölcsey
DSE-t és tárgyalások eredményeként
megállapodtunk, hogy a két csapat
a 2012/2013-as szezont közösen
folytatja   A csapat Kállósemjén–Köl-
csey DSE néven szerepel a bajnok-
ságban, amelynek edzôje, Hadobás
István.

Túl vagyunk egy sikeres edzôtábo-
ron, a tréningeket Nyíregyházán tart-
juk. A lányok nagyon lelkesek, dol-
goznak, mindenki tudja a feladatát.

A bajnokságot a negyedik helyen végeztük
Azon dolgozunk, hogy jól együtt
mûködô csapatot állítsunk ki a sze-
zon kezdetére. A hazai mérkôzések
megoszlanak Nagykálló és Nyír-
egyháza között, arról, hogy éppen

hol játszunk, természetesen tá-
jékoztatjuk a közönsé-

get. Bízunk ben-
ne, hogy sok
é r d e k l ô d ô
lesz kíván-
csi ránk.

Köszönettel tartozunk a
segítôinknek, támogató-
inknak. Köszönjük az Ön-
kormányzat segítségét, Pol-
gármester Úr és Jegyzô-
nônk, valamint a képviselô
testületi tagok segítségét.

A vezetôség régi tagja Kereskényi
Gyuláné, mindenki ICIKÉJE; saját
kérésére abbahagyta a munkát. Sze-
retnénk megköszönni a több éven át
folytatott önzetlen, kitartó munkáját.
Csapatunk valamennyi tagja nevé-
ben köszönöm, hogy együtt dolgoz-
hattunk és erôt, egészséget kívánunk
neki. Lehetôség adódik az idegen-
beli mérkôzésekre elkísérni a csapa-
tot. Nagy buszt kellett rendelnünk,
így aki szeretne eljönni, szurkolni az
vegye fel a kapcsolatot:

Kapitány Istváné Jutkával a: 06-
30-409-7490; vagy Herczku Sán-
dornéval a 06-70/2900-405 vagy a
06-30/743-4453 telefonszámokon.

Herczku Sándorné
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E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötöttek

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

Kedves Szülôk!
A Semjéni Krónika közkedvelt rova-

ta a Gólya hozta „fényképalbuma”,
amely ezen túl is meg fog jelenni, de
szeretném, ha Önök küldenék el (vagy
juttatnák el hozzám) a gyermekrôl ké-
szített képet. Amennyiben erre nincs
módja és lehetôsége, de szeretné, hogy
gyermekérôl fénykép jelenjen meg az
újságban úgy jelezze felém a követke-
zô elérhetôségeken: pappne.angela@
kallosemjen.hu, vagy a 06-30/4622-469-
es telefonszámon. Ebben az esetben ter-
mészetesen lefényképezem a babát.

Lakatos Mihály
Nagy Miklósné (Cseke Ilona)
Csabai Jánosné (Frank Irén)
Páll Györgyné (Herczku Irén)
Riczu Gábor
Tündik János

Takács Jánosné (Jécsák Ilona)
Tóth Ferencné (Páll Ilona)
Fekete Gáborné (Katona Ilona)
Horváth Ede
Tóth János

Jakab Magdolna – Czirják Szabolcs
Farkas Zsanett – Balogh Zsolt
Lucza Anikó – Nagy István

Kocsis Fruzsina – Gyombolai Zsolt
Víg Anita – Tóth Gábor

Magyar Edit – Kurucz István
Hábor Anett – Gyulai Róbert

Kóth Valéria – Márföldi Ádám

Horváth Sándor

Udvari Anna

Andicsku Andi

Kranyik Bence

Spisák Ketrin

Szabó Míra Aliza

Német Soma Zsolt

Horváth Leila

Papp Glória

Borsos Dorka

Ilosvai
Mária Valéria

Csákányos Dóra

Mozgalmas nyárt hagyott maga mö-
gött az „Arany Alkony” Nyugdíjas
Klub tagsága. Ha szerbe-számba sze-
retném szedni az eseményeket, bizony
alaposan össze kell szedni gondolatai-
mat. Kezdjük az elején.

Július 21-én (szombaton) a Kállósem-
jénbôl Elszármazottak találkozójára 1200
db ízletes csôrögét készítettek, segédkez-
tek a szíves vendéglátásban, és még a szín-
padi mûsorból is kivették a részüket,
amikor egy csongrádi és egy dombrádi
népdalcsokrot énekeltek a hazatérôknek.

Még egy hét sem telt el, amikor július
27-én (pénteken) – immáron 4. alkalom-
mal – megtartották a „Szépkorúak talál-
kozóját” és az azzal egybekötött Anna

Mozgalmas nyár
Másnap azonnal buszra ültek és a már

szinte trópusi hôségnek tûnô idôjárástól
sem riadtak vissza és Újfehértóra utaz-
tak. Kiállítást készítettek az általuk ké-
szített horgolt és hímzett csodákból, és
még a kulturális mûsorban is szerepelt a
klub népdalköre.

Az augusztus megint, ilyen egymásba
érô programokkal telt el. 19-én Szakoly-
ban a Kukoricafesztiválon képviselték
Kállósemjént, majd 20-án újra
Újfehértóra voltak hivatalosak az „Új
kenyér Ünnepére”.

25-én (szombaton) pedig itthon, az I.
Kállósemjéni Fesztiválon tettek ki ma-
gukért. Mint mindig, most is a legszebb
sátort készítették el, szilvalekvárt fôztek
és beneveztek a fôzôversenyre, ahol fôzt-
jük, a tormalevélbe töltött káposztájuk a
zsûrinél a II. helyezést érte.

Természetesen nem csak a „külhoni”
szereplésekkel telt a nyár. Nem feledkez-
tek el a névnapjukat ünneplô klubtagok-
ról sem, így igen hangulatos estéken
múlatták az idôt.

Most, mikor Önök kedves olvasók ezt
az újságot olvassák, a nyugdíjas klub
Ópusztaszeren, a Történelmi Emlékpark-
ban épp a Feszty Körképet csodálja. Ezt
követôen sem a pihenés lesz a fô cél, hi-
szen mihelyt hazatérnek, ahogy ismerem
Ôket, azonnal új feladatba kezdenek.

Irigylésre méltó az, amit ezek a nyug-
díjasok produkálnak. Helyt állnak az élet
minden területén. Háztartást vezetnek,
családot ápolnak, unokát nyaraltatnak, és
még sorolhatnám napestig. Csak azt kí-
vánom mindenkinek, hogy ilyen aktív
idôskort tudjon magáénak.

Pappné Szegedi Angéla

A jókedv hamisítatlan – a találkozó
résztvevôinek egy csoportja

bált, amelynek megvalósításához 162.500
Ft-ot nyertek az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program keretében. Ilyenkor
meghívják a környezô települések nyug-
díjas klubjait, nótaköreit, asszonykóru-
sait és egy fergeteges hangulatú estét tud-
nak el egymás társaságában.


