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A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 22-én
(pénteken) és 23-án (szombaton)
rendezi meg hagyományos Falunapi rendezvényét, amely ebben
az évben a „Kállósemjéni Kastély
Nap” nevet viseli, és a nevébôl
adódóan a Kastélykertben kerül
megrendezésre.
A program lebonyolításában az Önkormányzat mellett részt vesz a Kállósemjéni
Polgárôr Egyesület is, így pénteken újból
megrendezésre kerül az Oláh István - Katona György - Borsi András nevével fémjelzett „Kispályás Labdarúgó Emléktorna”. Az elmúlt év sikerén felbuzdulva már
péntek estére is szerveztünk programot: a
Cs. Nagy Akusztik elôadása után 20 órától a Kartahago Együttes lép a színpadra,
Szekfû Zoltán egyéni vállalkozó hathatós közremûködésével.
Szombaton már kora reggel megkezdôdik az élet a Kastélykertben, ugyanis 7

órától fôzôverseny veszi kezdetét. Délelôtt
görög katolikus szent mise lesz a kápolna
elôtt, majd ezt követi az Önkormányzati
ünnepség és az új kenyér megszentelése.
A szombat délutánt igen színes program
jellemzi: a helyi fellépôk mellett színpadra lép a Children of Distance; Solymos

Alkotómûhely tagjai teszik még élvezetesebbé, hiszen lufi hajtogatással; arcfestéssel, népi játékparkkal és kézmûves foglakozásokkal várják a rendezvényre érkezôket.
A szombati nap programját színesíti a
SZE-VA Team LSE. által szervezett „Fogathajtó verseny” és az eseményt kísérô lovastorna és
lovasíjász bemutatók, de
meghallgathatjuk a Komáromi
Magyar Lovasszínház mûvészének, Balogh Gábornak az
elôadását is. A fogathajtó verseny a Községi Piactér melletti
területen kerül lebonyolításra.
Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata
nagy szeretetAz óvodások, mint örök favoritok, idén is színpadra
tel
várja
a
település
valamennyi
lépnek
lakosát a „Kállósemjéni KasTóni és a Nelson együttes, de lesz bábelô- tély Nap” rendezvényeire. Bízunk benne,
adás és gólyalábas parasztkomédia is. A hogy személyesen is találkozhatunk Önöktûzijátékot követôen Dj. Deka szórakoz- kel ezeken a napokon.
Kállósemjén Nagyközség Képviselôtatja a résztvevôket éjfélig. A délutáni
programot a Tulipántos Népi Játékpark és testülete

Szabolcs község mellett Kállósemjén adott otthont a
Megyenapi ünnepségnek
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés a 11/2005. (VII.4.)
rendeletével május 20-át Megyenappá nyilvánította, emlékezve az
1092. május 20-án Szabolcs településen megtartott zsinatra, mint a
magyar egyházi és politikai törvényhozás nevezetes eseményére. Ebbôl
az alkalomból minden évben koszorúzási ünnepséggel emlékeznek Szabolcs községben, ahol idén május
23-án, 10.00-tól vette kezdetét a rendezvény.
A megyenapi ünnepség 18.00-tól
Kállósemjénben folytatódott, a ró-

mai katolikus templomban. Ünnepi
beszédet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott, aki kihangsúlyozta, hogy „Mindenkinek az a
küldetése, hogy folytassa Szent István, illetve Szent László életmûvét,
valamint tovább építse örökségüket.” Seszták Oszkár a Megyei Közgyûlés elnöke, beszéde után átadta
a megyei kitüntetéseket. Az ünnepség kora este koszorúzással zárult a
Kállay család kápolnájában nyugvó
egykori miniszterelnök, Dr. Kállay
Miklós sírjánál. Az ünnepségen
részt vett Kocsis Fülöp görög és

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes és Seszták Oszkár a megyei
közgyûlés elnöke mellett a térség
országgyûlési képviselôi is részt vettek
az ünnepségen

Bosák Nándor római katolikus megyés püspök, Belicza László, Kállósemjén Fidesz-KDNP-s polgármestere, valamint térségi országgyûlési
képviselôk és megyei elöljárók.
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Önkormányzati hírek
Napelemes rendszerek:
Az idei év legnagyobb összköltségû beruházása, mely
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium önerô támogatásának köszönhetôen 100 %-os finanszírozással valósul
meg.
A beruházás
2014. május 21-ei
dátummal a fizikai
befejezésének a
végére ért, így
összességében közel 8 családi ház,
azaz mintegy 60
kW –nyi elektroA napelem már áramot is termel az
mos energiát elôEgészségügyi Centrum energia
állító napelem tábellátásához
lák kerültek beszerelésre az Egészségház (18 kW), a Diákotthon (9 kW)
és a Konyha (33 kW) épületekbe. A három beruházás
összköltsége közel 67 millió Ft. Az elôzetes és utólagos
Auditori Energiahatékonysági-tanulmányok szerint, ezen
rendszerek a fent említett épületek teljes éves elektromos energia igényét ki tudják majd elégíteni.

Komposztládák beszerzése:
A 2014-es év egyik legnagyobb olyan beruházása, melyet 100 %-ban a település lakói használhatnak
és a lakossági érdekeit szolgálja. A ládák elkészítése és
beszerzése folyamatos, a
beruházás várhatóan június – július hónapban teljesül. Közel 10.655 e Ft-ból
Hamarosan ilyen ládák- az Önkormányzat 280 db
ban komposztálhatjuk a a komposztáló ládát oszt ki
háztartásokban keletkezô a kállósemjéni háztartások
között.
zöld hulladékot
Láda még igényelhetô, a
nyomtatványt a www.kallosemjen.hu weboldalról és a
Polgármesteri Hivatalból lehet kérni.

Kállósemjéni Ravatalozó Felújítása:
A legnagyobb építési beruházás, melyet az Arany
Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület - a település egyik
legaktívabb civil szervezete – pályázatának köszönhetôen valósul meg. Az 1974-ben épült ravatalozón mindmáig nagyobb felújítás nem volt, így mára igen lepusztult, elhanyagolt állapotba került. Most a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási forrásából
9.513.199.- Ft-ot tudunk fordítani az épület belsejének
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részleges, külsejének pedig teljes
rekonstrukciójára.
Többek
között
megvalósul a tetô
teljes héjazatának
cseréje, a nyílászárók cseréje illetve
az épület külsô
homlokzatának újraszínezése is. Az A ravatalozó felújítása már nagyon idôszerû volt
épületben pedig
egy mai kor igényeinek megfelelô mellékhelyiség került kialakításra,
illetve a ravatali helyiség is megújult. A beruházás további elônye az egyesületre nézve, hogy elkészülhetett
támogatási forrásból az egyesület honlapja a www.aranyalkony.hu, mely az egyesület életérôl, mindennapos életérôl, eddig elért eredményérôl add tájékoztatást az érdeklôdôk számára.

„Integrált közösségi Sétány kialakítása”:
A beruházás június 25-ei teljesítési dátummal valósul
meg, szintén a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási forrásából, a Kállósemjéni Polgárôr
Egyesület pályázata révén. A 100 %-os bruttó finanszírozású támogatási forrásból 4.805 e Ft költségvetésbôl
valósulhat
meg a település centrumjában az építési
beruházás. A
sétány nyomvonala eddig
tisztázatlan
tulajdoni viszonyok miatt, szinte az
utolsó pillanatban kismértékû módosítást kapott, mely által a tavaly át- Esténként fiatalok töltik meg a sétány
padjait
adott
Piac
épületét köti
össze Szoborparkon keresztül a Római Katolikus Templom és a KSB Csemege közötti járdaszakasszal. A sétány végleges funkcióját a Kastély beruházás megvalósításakor fogja megkapni, hiszen ekkor egy plusz nyomvonal kerül vele kapcsolatba. A sétány kialakításának a
célja a település gyalogos infrastruktúra biztonságos
útvonalra történô áthelyezése, illetve a parkosítás következtében zöldterület növelés illetve a településen a
szabadidejüket kellemesen eltölteni kívánó lakosok számára, egy újabb szabadtéri helyszín generálása.
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Semjéni Ifjúsági Nap
Június 28-án (szombaton) második alkalommal tartottunk Ifjúsági Napot községünkben.
A SIN (Semjéni Ifjúsági Nap - elsôsorban fôiskolásokat, egyetemis-

ágat. A hangulatos szalonnasütésnek csak a Dumaszínházi elôadás
kezdete vetett véget. Pataki Balázs
humorista nevére megtelt a Közbiztonsági Központ elôadóterme, s
közel egy órás önfeledt szórakozás

várt a nézôkre. Az éjfélig tervezett
báli mulatozás már 23 órakor véget ért a nagyfokú érdektelenség
miatt.
A rendezvény iránti csekély érdeklôdésbôl az a következtetést
vonható le, hogy a közösségi élet
nagyon a mélyponton van településünkön. Bár a program éppen ezt
próbálná orvosolni – közösség építés! –ezért érthetetlen számunkra,
hogy a célközönség elmaradt a rendezvényrôl. Bízunk benne, hogy sikerül olyan programot szervezni,
amely felkelti a fiatalok érdeklôdését, és részt is vesznek a nekik szervezett eseményeken.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a szülôknek és a Nôszirom Egyesület tagjainak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítô közremûködésüket.

Papp Alexandra még csak óvodás, de már ô is kipróbálta a MediBall-t
tákat megcélzó rendezvény) - elôször 2012-ben került megrendezésre, amely iránt akkor viszonylag
nagy volt az érdeklôdés, ám az idei
rendezvény látogatottsága messzemenôen elmaradt a várttól. Öröm
volt az ürömben, hogy a kisgyermekes családok nagy létszámban
vettek részt a programon, s nyugodtan mondhatom, hogy aki ott
volt nem bánta meg. Igen változatos feladatokat felvonultató csapatversenyben 6 csapat küzdött az
ajándékkosarakért, majd egy
MediBall bemutatót követôen a jelenlévôk ki is próbálhatták a sport-

Sok kéz hamar kész-tartja a mondás is

– psza –
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A Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A 2014. május 31-én Vásárosnamény-Vitka Sportpályán megtartott 2014. évi önkormányzati,
önkéntes és létesítményi tûzoltók
megyei szintû tûzoltó versenyén
1300 liter/perces Honda szivattyú
felnôtt versenykategória (férfi) I.
HELYEZÉS.
Szervezeti és tagi állományban
szinte teljes mértékben megújuló
Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó
Egyesület az évet egy nagy meglepetéssel kezdte. A VásárosnaményVitka Sportpályán 2014. május 31én megtartott megyei tûzoltó versenyen kategóriájában az I. helyezést
érte el, így megyei szinten egy évig
ôk ezen kategória bajnokai.
A Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület jelenleg 22 fô taggal
rendelkezik. Aktivitása nemcsak az
alapszabályban meghatározott célokra és feladatokra terjed ki, hanem
kállósemjéni közösségi életére is. Az
egyesület folyamatosan részt vállal
a település által szervezett rendez-

vényeken és ünnepségeken.
Kiemelkedô
céljának tartja a
társadalmi és önkéntes, egyéni
és csoportos szerepvállalások
hangsúlyozását.
Egy mai kor kívánalmait szem
elôtt tartó civil
szervezetnek,
nemcsak a saját
személyes érdekeit kell szem elôtt tartania, hanem
azt is, hogy mennyire tudnak mind
az egyesület tagjai, mind pedig a körülöttük egy azon közös cél eléréséért tevékenykedô civil szervezetekkel hatékonyan együttmûködni. A
társadalmi jobblét elérése után nemcsak vágyakozni kell, hanem aktívan
tenni is. Egy – egy kisebb társadalmi
csoport hatékony összefogása révén
nemcsak településünk számára tudunk maradandót alkotni, hanem a

szervezetben közremûködô tagok és
családjaik számára szellemi és szórakoztató kikapcsolódással tud szolgálni a mozgalmas monoton hétköznapi életbôl kiragadva ôket, azon pár
óra hosszúra, mely egyben közösség
kovácsoló erôvé is formálódhat az
évek folyamán.
Szívesen látjuk az egyesület tagjai
között mindazon érdeklôdôket, akik
egyetértenek a Kállósemjéni Önkéntes Tûzoltó Egyesület célkitûzéseivel.

A Polgárôrség a községért!
Egyesületünk folyamatosan azon
dolgozik, hogy településünk biztonságosabb és otthonosabb legyen. Önkormányzatunkkal és a
Máriapócsi Rendôrôrssel folyamatosan egyeztetve végezzük
ezen feladatainkat.
Lelkes kis csapat a mienk! Hiába
a kritika, a sok bántó szó, mi kitartunk, és végezzük a feladatot, melyet önként vállaltunk! Az Önkormányzat, és a Képviselô testület hisz,
és bízik bennünk! A lakosok köreiben is egyre több a biztató szó, és
ez a legfontosabb, mert értük, a fa-

lunkért dolgozunk. Éjszakai szolgálatainkat minden alkalommal arra
fordítjuk, hogy a lehetô legnagyobb
területet fedjük le járôrözéssel. Bejárjuk az utcákat, a külterületeket. Figyelemmel kísérjük az éjszakai életet, megnézzük az egyedül élôket,
nem látható-e probléma a lakásuk
környékén. A település vezetése
minden egyes rendezvényen számít
a munkánkra, jelenlétünkre. Ott voltunk a március 15-i ünnepségen, és
biztosítottuk a Megyenap eseményeit is.
A nemzeti köznevelésrôl szóló
törvény szerint az érettségi bizo-

nyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges. Ezt a lehetôséget kihasználva egyesületünk is regisztrált a fogadó intézmények közé, így lehetôségünk nyílt diákok fogadására.
Jelenleg 3 tanuló teljesít nálunk
közösségi szolgálatot, akik közül
egy,–nagy örömünkre – már tagnak is belépett.
Egyesületünk mûködését, nagyon
sokan segítik. Legfôbb támogatónk
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata, amely nem csak üzemanyaggal, és a Közbiztonsági Központban található iroda ingyenes
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használatával, hanem anyagi támogatásával is elôsegíti mûködésünket.
A Szabolcs Takarékszövetkezet, és
a Magyar Posta mellett egyéni vállalkozók – Homoki János, Ifjú Borsi András és Lipcsei Imre – is támogatnak minket. Ôk hárman az autó
üzemeltetését segítették elô, míg Rétközi András a 2013-as évzáró vacsoránkat támogatta. Boltosaink – Lila
üzletház, Noncsi Csemege – egyéb,
más rendezvényeinket támogatják
anyagilag.
A Megyei Polgárôr Szövetség
sok pályázati lehetôséget kínál az
egyesületnek, hogy megkönnyítse
a létezésünket. Mi, rendszeresen

nyújtunk be pályázatot a szövetség felé.
A kamerarendszer bôvítése, minôségi fejlesztése a következô legfontosabb feladatunk, amelyre az Önkormányzat nyújtott be pályázatot.
Részt veszünk településünk arculatának javításán is. Az Önkormányzat által segítve, olyan pályázatokat nyertünk, mit a Közbiztonsági Központ bútorzatának és technikai felszerelésének beszerzés,
valamint a Kemence, és az Integrált Közösségi Sétány kialakítása,
amely a szoborkert, és a piac között helyezkedik el. Büszkék vagyunk, hogy ezeket is hozzá tehet-

„Anno...”

tük Kállósemjén megújulásához,
szépüléséhez.
Május 1-jén csapatépítô bográcsozást tartottunk, amelyet nyár
végén szeretnénk megismételni.
Sajnos a falunapon, a sok feladat
miatt, és a kis létszámunkra való
tekintettel nem biztos hogy tudunk
fôzni.
Kérek mindenkit, vigyázzunk szeretteinkre, szomszédjainkra, felebarátjainkra!
Békés, nyugodt települést a Kállósemjéniek számára!
Üdvözlettel:
Erdei Mihály,
az egyesület vezetôje.

A Mohoson készült csoportképet Dr. Vas Mihály tanár úr juttatta el hozzám. Ez is abból a gyûjteménybôl
származik, amely az egykoron aktív mohosi életet örökítette meg.

...címû rovatunkban
két csoportképet
mutatunk be Önöknek.
Az elsô felvételünk egy óvodai ünnepségen készült.
Elôtérben a gyerekek, a háttérben pedig az anyukák
figyelik csemetéik elôadását. A képet Pisákné Papp
Erzsébet juttatta el szerkesztôségünkbe, amelyen Ô
maga is látható.

Elsô sor (balról): Papp Erzsébet (Pisák Ferencné);
Páll István; H. Papp Mária; Thamó Erika; Orbán Éva
Hátsó sor(balról): Páll György; Páll Györgyné; Papp
Józsefné (Papp Mária); név nélkül; név nélkül; név
nélkül; Páll Péterné(Kóth Ilona; név nélkül; Miron
Jánosné(Boros Julianna)

Sajnos csak 3 embert ismertem fel nagy biztonsággal, míg a másik 3 személy kilétét csak tippelni
tudnám, éppen ezért azt nem teszem. Ha valaki magára ismer a távcsôvel figyelô fiatalemberben, és a
másik 3 lány személyében, szívesen venném, ha megosztaná velem kilétét.
Balról: Fekete
Gábor; név nélkül;
Remélem nagyon sok
név nélkül; Papp
ember magára ismer a
Györgyné (Páll
fotóról és sikerült
Emília); név nélmindenki arcára mosolyt
kül; Kereskényi
Eleonóra; név nél- csalni, látva akkori önmagát.
kül
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Aktív nyugdíjas kor
Az Arany Alkony Nyugdíjas
Klub tagjainak élete ebben az évben még mozgalmasabb volt, mint
az elmúlt idôkben.
Hosszú várakozás után 2014. február 27-én átadásra került a „Fecskelak és tájház”, amely a felújítást
megelôzôen a nyugdíjas klub „fellegvára volt”, most viszont már a
klubhelyiség mellett a „Hagyományok háza” –ként is mûködik. Sike-

állítás gazdagítására. Jó lenne
elsôáldozási kép; imakönyv; rózsafüzér; katonafénykép, különösen a
Ferencz József képmásával is díszített. Úgy gondolom, hogy a kiállításon tovább megmarad, és sokkal
többen láthatják.
Ebben az évben is beneveztünk az
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?-ra.
Februárban elôdöntôn Debrecenben, májusban középdöntôn Keszthelyen, majd júniusban döntôn is-

Az aranyos hangú csapat

rült nagyon sok régi tárgyat begyûjteni: többek között kb. 100 éves szövôszéket; nyüstöt, bordát; levélkét;
csüllôt; guzsalyt; szakajtót; rocskát;
zurbolót, fateknôt és ivótököt. Ez
csak néhány, ma már nagyon ritkán
fellelhetô eszköz abból a soksoktárgyból, amelyet a berendezés
elkészítése során felhasználtunk.
Természetesen szeretnénk tovább
bôvíteni a gyûjtemény anyagát, ezért
szívesen vennénk, ha otthonaikban
talált régi használati, vagy akár dísztárgyaikat –legyen az akármilyen
régi, akár az 1950-es éveket megelôzôen – felajánlanák az értékeinket, hagyományainkat bemutató ki-

mét Keszthelyen voltunk, ahol a
népdal kategóriában „Arany minôsítést” érdemeltünk ki. Itt kell, hogy
megemlítsem Lipcsei Imre Andrásné
kórusvezetôt, aki önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül, éveken
át tartó lelkiismeretes munkájával
segítette a népdalkört, ennek az eredménynek az elérésében. A fellépések mellett kirándulni is voltunk.
Keszthely nevezetességei mellett
megnéztük a tihanyi apátságot is,
most legutóbb pedig Pannonhalmára látogattunk.
Májusban az Országházban jártunk, ahol a sok-sok díszes terem
mellett a Szent Koronát is megtekin-

tettük. Dr. Budai Gyula államtitkár
úr fogadott minket, de szerencsénk
volt találkozni több képviselôvel és
miniszterrel is. Nagyon nagy élmény
volt azt a csodálatos épületet belülrôl is látni.
A klub minden egyes tagja jeleskedik a szövôszék használatában. A
tél folyamán, a 3 szövôszéken sok
szép munka készült el. Akik pedig
nem a szövéssel foglalatoskodtak,
azok sok-sok finomságot készítettek
a dolgos kezû társaiknak.
A horgolni tudó klubtagokkal bekapcsolódtunk az „Óriástakaró” címmel meghirdetett rekordkísérletbe,
amelynek célja a Guinness rekord
megdöntésén túl, hogy az elkészült
óriás takarót a késôbbiekben jótékonysági célra használják majd fel.
Eddig 95 darab 50 x 50 cm-es négyzettel járultunk hozzá a rekordkísérlethez, így aztán mindenféle képpen
elérjük, sôt túllépjük a célul kitûzött
100 darabos határt!
A klub életében nagyon fontos
szerepet tölt be a társasági élet, amelyet már akkor kistérségi szintre
emeltünk, amikor elsô alkalommal
megszerveztük a Szépkorúak találkozóját. Ez az esemény ebben az
évben is megrendezésre került és
különösen jó hangulatúra sikeredett.
2014. július 26-án az Anna bállal
egybekötött rendezvényünkön részt
vett Biri; Balkány; Bököny; Érpatak;
Nagykálló; Szakoly és Újfehértó települések nyugdíjas klubjai, akik
egy-egy mûsorszámmal szórakoztatták a közönséget. Ezúton szeretném
megköszönni
Rozsnyai
Györgynek a mûvészi elôadást,
amely nem csak minket, hanem vendégeinket is elvarázsolta. Rendezvényünk megvalósítását segítette:
Belicza László polgármester;
Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzô; a Szabolcs Takarékszövetkezet;
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Lipcsei Imre vállalkozó; Privát KSB;
Borsi Andrásné; Haraszti Péter és Páll
Csaba vállalkozók. Köszönjük az
Önkormányzat kézmûves csoportjának a gyönyörû tombola tárgyak
felajánlását, a konyha dolgozóinak
a fantasztikus vacsorát, és a takarítónôknek a munkáját. Nem utolsó
sorban, de szeretnénk megköszönni Papp Jánosnak, a Kállay Miklós
Általános Iskola igazgatójának,
hogy rendelkezésünkre bocsájtotta
az intézmény; valamint a Polgárôrség munkáját, akik biztosították a
rendezvényünk zavartalanságát.
A szíves vendéglátást a meghívott
klubok viszonozzák, így mi is részt
veszünk az ô rendezvényeiken.
Július 16-án, a Haragodon megrendezett Nyírségi Vágta kulturális

mûsorában
is
nagy sikerrel szerepeltünk.
A sok örömteli
esemény mellett
sajnos szomorú
dolgok is történtek. Két klubtársunktól kellett
végsô búcsút vennünk.
Üveges
Györgyöt még az
Fotózáshoz készíti elô az Óriástakaró négyzeteit
elmúlt évben, míg
Üveges Miklósné
Bereczki Lászlónét, Maca nénit júliusban kísértük Egyszer majd újra együtt leszünk,
végsô nyughelyére. Maca néni már addig is ápoljuk szép emléküket,
két éve otthonban élt, de mindig jó hogy így maradjanak meg emlékeszívvel gondoltunk rá.
zetünkben.
Köszönjük mindkettôjüknek a
Kocsis Jánosné
velünk töltött felejthetetlen éveket.
klubvezetô

Zarándokúton a Babba Mária felé
Nagy öröm egyházközségünk
számára, hogy több mint 40-en
Kállósemjénbôl és Kislétáról is
június 6–8 között Erdélybe látogathattunk és részt vehettünk
a csíksomlyói pünkösdszombati
búcsún.
Péntek reggel indultunk el templomunk elôl és utunk során sok
szép helyen jártunk és rengeteg
lelki élménnyel is gazdagodtunk.
A 3 nap alatt felkerestük Nagykároly és Torockó nevezetességeit,
Korond és Kolozsvár ismert helyeit valamint megkoszorúztuk Segesváron a Petôfi emlékmûvet és
Szejkefürdôn báró Orbán Balázs
sírját is. Szállásunk Székelylengyelfalván volt, ahol a falu templomát is megnéztük, ahonnan jelenlegi oltárunk származik. A legnagyobb élmény azonban a
szombati nagybúcsú volt, ahol az

ünnepi misén a szentbeszédbôl tanulhattunk és együtt imádkozhattunk a több százezer zarándokkal

Csíksomlyó – Kegyszobor
együtt nemzetünkért, családjainkért,
községünkért. Felemelô érzés volt,
azon a helyen énekelni a magyar és

székely himnuszokat és köszönteni a Szûzanyát vagy ahogy ott
nevezik a Napba Öltözött
Asszonyt a Babba Máriát. Pünkösdvasárnap a
szentmise után hazafelé
utazva váratlanul összetalálkoztunk Böjte Csaba
ferences szerzetessel,
aminek szintén nagyon
örültünk. A zarándoklat
fáradalmai és nehézségei
ellenére is nagyon jól
éreztük magunkat és lelki erôt merítve térhettünk haza. Örülök, hogy
megoszthattam gondolataimat és kívánom mindenkinek, hogy akinek a
jövôben lehetôsége lesz
rá zarándokoljon el erre
a csodálatos kegyhelyre és élje át
a csodát, melyben nekünk részünk
volt.
Papp Sándor

8

2 0 1 4 . AU G U S Z T U S

Új parochus a görög katolikus egyházközség élén
2014. július 10-én Kocsis Imre
esperes parochus úr nyugdíjba
vonult, Kocsis Fülöp püspök atya
pedig ettôl a naptól kezdve Orosz
István parochus urat nevezte ki, a
kállósemjéni görög katolikus egyházközség élére.
Az alábbi sorokban az atya személyes bemutatkozó levelét olvashatják
kedves olvasóink:
1965.január 17-én születtem Nyírbátorban. Gyermekkoromban Máriapócson éltem egy négy gyermekes család legkisebb gyerekeként. Szüleim
egyszerû paraszt emberek voltak, akik
mély Istenhitükkel, gyakorló keresztény életükkel példát mutattak gyermekeik számára is. Sajnos szüleim már
meghaltak. Édesapám 25 évvel ezelôtt(
pappá szentelésem elôtt 10 hónappal,
édesanyám pedig 9 éve). Testvéreim
közül is már csak a legfiatalabb bátyám él Máriapócson. Általános iskolai tanulmányaimat Máriapócson végeztem, majd az Esztergomi Ferences
Gimnáziumban érettségiztem. Hitoktatóim és a szerzetes atyák nagy hatással voltak rám. Kicsi gyermekkorom
óta a templom sokat jelent számomra.
Iskolában még nem jártam, de a templomban már ministráltam.
Hivatásom alakulásáról had mondjak
el egy rövidke történetet. Másodikos
gimnazista koromban a kispapok Esztergomba kirándultak, ahol is a görögkatolikus egyház bemutatásaként diavetítést tartottak Máriapócsról. Az egyik
diaképen a ministráns fiúcska én voltam
és ezt a szöveget mondták hozzá „ezt a
gyermeket az Isten is papnak teremtette”. Itt kezdtem igazán elgondolkodni
és innentôl készültem komolyan a papi
hivatásra. Az érettségi után felvételt
nyertem a szemináriumba, de a tanulmányok megkezdése elôtt Lentibe voltam katona másfél évig. A teológia elvégzése után házasságot kötöttem egy
szintén máriapócsi leányzóval Mihucz
Judittal. Feleségem szülei szintén mély
hitben nevelték gyermekeiket és imádságos szeretetükkel is, ma is támogatnak bennünket. Apósomék és sógorom
szintén Máriapócson élnek. Pappá szentelésem után az elsô szolgálati helyünk

Létavértesen volt, ahol négy esztendôt
töltöttünk el. Itt született meg két gyermekünk. István fiunk 1991. május 9-én.
Ô most édesapja példáját követve negyedéves kispap és tanulmányait Rómában végzi. Judit lányunk 1992. október
23-án született. Ô Édesanyja nyomdokait követve a pedagógus pályán, az idén
diplomázott Szegeden, óvónô lett.
1994- ben Szilárd püspök atya az ország egy másik szegletében Sátoraljaújhely melletti kis faluba Alsóregmecre
helyezett. Itt egy esztendôt voltunk. Innen a Szatmári részbe Rozsályba köl-

Orosz István parochus úr és családja
töztünk, ahol hat csodálatos évet éltünk
meg. Hat esztendô után Püspök atya úgy
ítélte meg, hogy Ópályiban van rám
szüksége. Itt 10 évig voltunk. 2001-ben
kerültünk Hodászra ahol a papi munka
mellett egészen más feladatokat is el
kellett látnom. Dióhéjban ennyi 24 év
papi munkássága. Kállósemjén a hatodik szolgálati helyünk. Igyekeztünk mindenütt hittel, becsülettel, Isten és emberszeretettel szolgálni az Istennek és
szolgálni az egyházat és az embereket.
Minden közösséget próbáltuk építeni,
szépíteni. Vértesen a templom külsôt
újítottuk fel. Alsóregmec szomszédságában Mikóházán a parókiát tettük rendbe, úgy hogy egyetlen egy napot sem
laktunk utána benne. Rozsályhoz 7 filia
tartozott, ahol is az egyik filiában
Túrricsén templomot építettünk. A másik filiában Méhtelken ikonosztázion
készült és a templom kívül és belül is
megszépült, Rozsályban a templom külsô felújítása fért bele az ott töltött idôbe. Ópályiban albérletbe költöztünk és
a parókia belsô felújítása után költöz-

tünk be. Az itt töltött idô nagyon termékeny volt, mind a lelki mind pedig az
épületek megújítása terén. A parókia
belsô felújítása után a harag korszerûsítés, ikonosztázion restaurálás, teljes
templombelsô / ablak csere, hajópadló
csere, új padok, belsô falfestés restaurálása/ a toronyba toronyórakerült, templom udvar parkosítás, játszótér kialakítása történt meg. Egyházközségi énekkar mûködött, rendszeres máriapócsi
gyalogos zarándoklatok voltak, az egyházközség házi segítségnyújtó szolgálatot mûködtetett ahol 32 dolgozó közel
250 idôs ember ellátását végezte.
Hodászon egészen más feladatok vártak ránk. A feleségem minden szolgálati helyünkön a helyi általános iskolában dolgozott , mint tanítónô és
mindenben, mint igazi társ állt mellettem. Hodászon Ô is a püspök úrtól
kapott feladatot, mint közoktatás vezetôi végzettséggel bíró pedagógus az
Angyalok Kertje Görögkatolikus Cigány óvodának volt a vezetôje. Rám
is mint intézményvezetôre volt szükség a Cigány egyházközség fenntartásában mûködô bent lakásos idôsek otthonában és a családok átmeneti otthonában. Hodászon két egyházközség két
templommal volt rám bízva. A cigány
közösség templomában cigány nyelven
miséztem a magyar közösségben magyarul. Egy esztendôvel ezelôtt a kántorjánosi magyar és cigány egyházközség
oldallagos adminisztrátora voltam. Itt is
mûködik házi segítségnyújtó szolgálat ,
melynek vezetôje voltam. Izgalmas sok
feladattal teli három esztendô volt. Az
itt töltött idô alatt a Nyíri esperesi kerület esperese, a cigánypasztorációs bizottság elnökeként sokrétû feladatkört láthattam el. Ez volt a múlt amit magunk
mögött hagytunk. Kállósemjén pedig a
jelen és reményeink szerint a jövô, amit
itt szeretnék családommal legjobb tudásunk szerint megélni, hogy ebben a közösségben szolgálva az Urat minél több
embert tudjunk hozzá vezetni. Papi életem jelmondatául a Timóteushoz írott
levél ezen sorát választottam: „Törekedjél arra, hogy Isten megbízható munkatársa légy”. Bízom abban, hogy megismerve egymást együtt tudunk majd hitben, szeretetben, emberségben szolgálni az Istennek.
Orosz István
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Hatodik éves a nyári
olvasópályázat!
Az olvasás népszerûsítésére számos kezdeményezés, kampány
indul világszerte, amelyhez 2000
óta hazánk is különbözô pályázatokkal, programokkal kapcsolódik.
A mi könyvtárunk ebben az évben már hatodszor hirdette meg nyári olvasópályázatát. Öt éve azzal a
céllal indítottuk be ezt a programot,
hogy a magunk területén, a könyvtárban tegyünk valamit annak érdekében, hogy gyerekeink megszeressék a könyveket.
Nagy kérdés, hogy melyik korosztályra lehet még hatni és milyen
olvasnivalót adjunk a gyerek kezébe.
Az öt év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy mindenképpen
„alulról kell építkezni”, vagyis a
legkisebbeknél kell próbálkozni.
Ha ôket sikerül jó értelemben
megfertôzni az olvasással, akkor
a továbbiakban már könnyebb
dolgunk lesz. Fontos hogy olyan
olvasnivalót adjunk a kezükbe,
ami érdekes, könnyen érthetô, és
az életük problémáival foglalkozik.
Az elsô osztályosoknál még mindig rövid népmesékkel kezdünk,
majd egyre hosszabbat ajánlunk,
végül már rövidebb meseregényeket
is szívesen elolvasnak.
Az utóbbi években fellendült a
kortárs gyermekirodalmi mûvek kiadása. Nagyon színvonalas mese- és
ifjúsági regények kerülnek ki mind
a külföldi, mind a magyar írók tollából. Gyermek krimi, állattörténe-

tek, kamasz szerelem, kalandos történetek, meseregények, nagy a választék.
A könyvtárak, könyvtárosok feladatáról beszéltem eddig. De mit tehet a család, a szülô azért, hogy a
gyereke szeressen olvasni?
Járjunk elôl jó példával. Lássa a
gyerek, hogy a szülei, testvérei
rendszeresen könyvet vagy újságot

lyamatosan tartunk nyitva reggel 8tól délután 5-ig.
Ezen a nyáron, július 1-én indult
az olvasópályázatunk. A gyerekek
már türelmetlenül várták az indulást.
Az elsô napokban szabályosan megrohamoztak bennünket a könyvekért és a feladatlapokért. Nagy örömünkre az érdeklôdés az óta is töretlen.

A résztvevôknek ebben az esztendôben is nívós jutalmazásban lesz részük

vesznek a kezükbe. Olvassunk a kicsiknek minden nap, legyen ez természetes. Végül, de nem utolsó sorban: járjunk könyvtárba, együtt a
gyerekkel.
Kállósemjén abban a kivételes
helyzetben van, hogy nagyon szép
könyvtárral, hatalmas választékkal
áll az olvasók rendelkezésére.
A hét hat napján rendszerint fo-

A pályázat július 1-tôl szeptember
30-ig tart, vagyis egész nyáron
gyûjthetik a gyerekek a pontokat.
Eredményhirdetés a hagyományokhoz híven az ôszi könyvtári napok
keretében lesz október elején. Minden résztvevô könyvjutalomban részesül, hiszen ebben a versenyben
mindenki nyerô.
Blazsán Péterné
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Tanulmányi eredményesség a 2013/2014 –es tanévben:
A heti több óraszámú felzárkóztatások, tehetséggondozások, különbözô elôkészítô foglalkozásoknak
köszönhetôen év végére is javultak a tanulmányi eredmények.
A pedagógusok minden erejükkel
azon vannak, hogy segítsék a diákokat a tanulásban, valamint abban,
hogy minél jobb eredményt érjenek
el a tanév során.
Az elsô évfolyamon 11 tanuló kiválóan teljesített.
Kitûnô tanulmányi eredményt ért
el a 2–4. évfolyamokon 22 tanuló,
az 5–8. évfolyamokon 24 tanuló.
Iskolai szinten: példás szorgalma
102 fônek, hanyag szorgalma 23
fônek volt,
példás magatartása 138 fônek,
rossz magatartása 18 fônek volt.
A nyolcadikos diákok közül mindenki felvételt nyert valamilyen iskolatípusba.

Az idén is szép sikereket értek el
tanulóink különbözô országos, körzeti, megyei, tankerületi és házi versenyeken. A Kállay – napok keretében, május 5–16-ig meghirdetett
versenyeken is szép számmal vettek
részt a gyerekek és nagyon jól szerepeltek.
Május 21-én rendeztük meg a
Comenius projektzáró rendezvényét,
melyen török, lengyel, német, román
és magyar diákok és pedagógusok
is részt vettek egyaránt.
Gyermeknap:
Május 23-án a gyermeknapon, a
tanulók kívánságainak megfelelôen
az osztályfônökök változatos programokat szerveztek:
Az elsô osztályosok Szirond panzióban / Nagykállóban/ voltak. A 2.
a és 4. a osztály tanulói Mohoson
töltötték kerékpártúrával egybekötve, a 3. évfolyam gyalogtúrát tett
Péterhalomra, a 4. b osztály az új

piactéren játékkal töltötte ezt a napot.
Felsôben is érdekes programokat
szerveztek. Az 5. évfolyam a Kiscsere tanyára látogatott ki, a 6.a élményfürdôben volt Debrecenben, a
6.b légvárazott a kastélykertben, 7.
a az iskola udvarán játszott, a 8.
évfolyam Budapestre kirándult.
A tanév utolsó napján, június 13án Kölyökgólya búcsúztatót tartottunk. A végzôs diákoknak különbözô mókás, játékos feladatokat kellett végrehajtaniuk. A nyolcadikos
gyerekek mûsorral köszöntek el az
itt maradóktól és az iskolától.
Június 14-én elballagtak a végzôs
diákjaink.
Június 24-én vehették kezükbe
a bizonyítványaikat tanulóink és
ki-ki a megérdemelt könyvjutalmát, ezután igazán megkezdôdhetett számukra a jól megérdemelt
pihenés.

Ballagók névsora
8.a osztály
Osztályfônök: Egri Józsefné
Balogh Klaudia
Belicza Nikoletta
Berki Andrea Csilla
Csekk Tamás János
Csurpek Csenge Tünde
Egri Krisztina Tímea
Ilosvai Nikoletta
Kantár Csaba Ferenc
Kapin István

Maczali Martin
Nagy Dorella
Németi Szabrina
Orosz Bence
Palcsák Péter
Rácz Alex
Szabó Árpád
Szemán Martin
Teremi Mirella
Harsányi Diána

8.b osztály
Osztályfônök: Katona Györgyné
Ancsák Alexandra
Balogh Cintia
Bartha Tibor
Bogdán Zsolt
Bota Zsuzsanna
Horváth Mária
Horváth Szabolcs
Jaksi Gréta Elizabet

Kerekes Kristóf
Kokas Ferenc
László Cintia
Lelkes Vivien
Netri Márk
Papp Anna
Sitku Ivett
Udvari Martin
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A Nôszirom Egyesület hírei
Kisebb jubileumához érkezett a
Nôszirom Egyesület által szervezett „Nôszirom Kupa”, hiszen ebben az évben már 5. alkalommal
került megrendezésre a kispályás
labdarúgó torna.
Igaz, a rendezvény finanszírozását idén Önkormányzatunk vállalta
magára, mert egyesületünk szûkös
anyagi lehetôségei miatt nem tudta
volna megszervezni ezt a sporteseményt. A megvalósításában, azonban mint eddig minden évben, családostól kivettük a részünket. A nôk
egy része bonyolította a mérkôzések
körüli teendôket, a többiek pedig
elôkészítették a férjeink által ebédre
fôzött csülkös babgulyás hozzávalóit.
Az egykor „Amatôr teremlabdarúgó torna” címszó alatt megrendezett esemény az évek alatt szabadtéri rendezvénnyé nôtte ki magát, és
nagy öröm számunkra, hogy évrôl
évre egyre csak nô a népszerûsége.
A visszajelzésekbôl ítélve nagyon
szeretik ezt a programot, hiszen a
játék mellett fontos szerepet tölt be
a közös élményszerzés. Igyekszünk
a futball mellett egyéb lehetôséget
is kínálni, így ebben az évben a csa-

láddal érkezôket a Kállósemjénért
Egyesület tagjai várták kézmûves
foglakozásra. Ezúton is szeretnénk
megköszönni nekik, hogy munkájukkal színesítették a rendezvényt,
és hogy sok új technikával ismertették meg az érdeklôdôket.
Ebben az évben 7 csapat gyürkô- újított épületek mély benyomást tetzött neki a játéknak és nagyon ko- tek mindannyiunkra. A hangulatos
moly mérkôzések árán a végsô gyô- estebédet követôen a nôk nagy örözelmet a Bodnár
Róbert
vezette
„Hazaárulók” csapata nyerte el. II.
helyen Tóth István
csapata a „Dream
Team” végzett, a
dobogó III. fokára
pedig a Nistor Róbert vezette „Reál
Margit” csapat állhatott fel. Külön
köszönetünket fejezzük ki Dzsunyák Pálnak, aki
lelkiismeretes bírói
munkájával járult Kis csoportunk a székesegyház udvarán érdeklôdve
hallgatta az idegenvezetôt
hozzá a torna sikeréhez.
Bízunk benne, hogy az elkövet- mére megtekintettük a helyi bazárt
kezendô években is élvezhetjük az (piacot) is, amely után a hazautazás
Önkormányzat anyagi támogatását, következett.
és mint az elmúlt 5 évben az elôtPappné Szegedi Angéla
tünk álló években
is megrendezhetjük a Nôszirom
Kupát.
Kállósemjén belterületén
Július
5-én
(szombaton)
4 szobás lakás, konyha;
egyesületünk kifürdôszoba; bútorozottan,
ránduláson vett
több féle fûtési lehetôséggel,
részt. A romániai
melléképületekkel;
Nagyváradra utazgarázzsal, bekerítetten
tunk és egy idegenvezetô hathatós közremûködéIrányár: 8,5 M Ft
sével alaposan
megismerkedhetÉrdeklôdni:
tünk a város neve06-42/255-161
zetességeivel. A
Kígyósi Sándor
telefonszámon
gyönyörûen fel-

Hirdetés

eladó.

Készül az ebéd Hollósi István és
felügyelete alatt
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Nyári napközis tábor
Bár az iskola június 14-én bezárta
a kapuit, még 2 hétig gyerekzsivajtól volt hangos az egész épület.
A Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért
Egyesületnek köszönhetôen 2 napközis
nyári tábor futott 2014. június 16-tól június 27-ig.
Elsô táborunk címe: „A jövô informatikusai”. Ennek a tábornak 20 résztvevôje volt. Az EMMI pályázatának köszön-

Második táborunk címe: „Az élet
egy nagy játék”. Immár harmadik éve
sikerült megszervezni táblajáték táborunkat. Az idén rekordot döntött a részvétel. 44 diák vett részt rajta 10 napon
át. A diákok nagyon vegyes életkorúak voltak az óvodástól a középiskolásig. A foglalkozások levezetésében
nagy segítség volt Köllner Ödön edzô
és 2 gyermeke, Köllner Barnabás, Köllner
Dóra, akik az oktatásban jelentôs szerepet vállaltak. A diákok felügyeletét
Estókné Borsy Katalin és
Csurpek Melinda tanítónôk
látták el. Munkájukat ezúton
is nagyon köszönjük. A 2 hét
alatt a diákok rendszeresen a
Zöldfa étteremben étkeztek.
Egy nap ellátogattunk a nyírbátori strandra, ahol remekül
szórakoztunk. Itt szeretném
megköszönni a szülôk segítségét, akik elkísértek bennünket a fürdôbe. A játékfoglalkozásokat sportos programok váltogatták. A diákok
felejthetetlen 2 hetet töltöttek együtt. A tábor zárásaként
tôzsdejátékot játszottunk, ahol a diákok

Megvan életem elsô kupája

sikerült valamit vásárolnia. Végül Köllner
Ödön értékelte a 10 napos kitartó munkát.
Azokat a diákokat, akik a legtöbbet fejlôdték a 10 nap alatt, serleggel és éremmel tüntette ki. A legeredményesebb diákok: Molnár József 2.o, Vécsei Anna óvoda és Domokos Bianka 3.o voltak. Reméljük, jövôre folytathatjuk ezt a remek foglalkozást.
Diákjaink a rendszeres játékfoglalkozásoknak köszönhetôen kiváló országos
eredményekre tettek szert. Nemzetközi
dámában országos elsô helyezéseket értek el, legyôzve a budapesti és a hejôkeresztúri diákokat, akik már évek óta edzenek és versenyeznek hazai és nemzetközi
versenyeken. Az idei országos bajnokság
megnyerésével 4 diákunk kivívta a Dáma
ECDL vizsgára készülünk
Európa és a Dáma Világbajnokságon való
részvétel jogát. Sajnos anyagi okok és az
hetôen a diákok ECDL vizsgára készülUkrán politikai helyzet miatt az Európa
hettek fel a nyári intenzív foglalkobajnokságra nem tudunk kiutazni Bezásokon. 10 hatodikos diák már tavaly
lorussziába. A világbajnokság 2014.
elkezdte az ECDL vizsgákat. Pályázadecember 1-22 között Lengyelországtunknak köszönhetôen a 20 diák felkéban, Dabkiban kerül megrendezésre.
szítését, vizsgakártyáját, vizsgadíját és
A részvételi lehetôség adott.
a vizsgára való utazás költségeit sike5 diákunk képviselheti Magyarült a pályázati pénzbôl fizetni. Ennek a
rországot.
tábornak köszönhetôen a hatodikosok
– Vécsei Anna, hopes (reménység
már 3 sikeres modulon vannak túl. (szökategória lány)
vegszerkesztés, számítógépes alapisme– Kékesi Sándor hopes (reményretek, PowerPoint). Egy nyolcadikos
ség kategória fiú)
diák sikeres ECDL start bizonyítványt
– Papp Marcell minicadet fiú
szerzett, 4 modulból eredményesen vizs– Sári Zsanett minicadet lány
gázott (számítógépes alapismeretek, szö– Egri Krisztina cadet lány
vegszerkesztés, PowerPoint és internetes
Az öt diák és kísérôjük kiutazási
Idén is sok érdelkôdôt vonzott a táblajáték tábor
kommunikáció). 9 ötödikes diák most
költségeinek támogatására szponzokezdte meg a vizsgákat. Ôk eredményerok jelentkezését várjuk. Egy ilyen
sen vizsgáztak szövegszerkesztésbôl. Re- részvényeket és játékpénzt gyûjtöttek. A rangos versenyen való részvétel óriási moméljük, hogy a következô évben ismét tu- játék végén különbözô jutalomtárgyakra li- tiváló erô a diákoknak a felkészülések todunk pályázni a folytatásra.
citálhattak virtuális pénzükkel. Mindenkinek vábbfolytatásához.

Dobogós helyen a kállósemjéni
foci csapat
Kállósemjén futball csapata a 2013/2014-es ôszi szezonba az Arany Fácán Megye III. Nyírség
csoportjában kezdte meg a szereplést. 13 csapattal együtt versengtek a bajnoki címért, amelyrôl
ugyan lemaradt a csapat, de a dobogó III. fokára felállhatott.
Ezúton is gratulálunk a csapatnak, az elért eredményhez.
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Egészséghét a Biztos Kezdet Törpicur Gyerekházban!
A Biztos Kezdet Törpicur Gyerekházban is zajlik az élet, mindig próbálunk olyan programokat
szervezni, melyek a kisgyermekes
családokat is érdekli.
Az elmúlt hónapban is volt egy
kiemelkedô programunk, melyet
Egészséghétnek neveztünk el. Egy
hétig minden nap az egészséges életmóddal és táplálkozással foglalkoztunk, hiszen nagyon fontos, hogy a
kicsik is ebbe nôjenek bele, mert a
mai világban nagyon kevés idô jut
arra, hogy testünk és szellemünk
egészségével foglalkozzunk.
Neves szakemberek tartottak elôadásokat arról, hogyan táplálkozzunk egészségesen, hogyan gondolkozzunk az élet problémáiról, annak
megoldásairól. Mindenféle körülmények között próbáljunk meg pozitívan gondolkozni, hiszen ha sokat
mérgelôdünk, gyûlölködünk, csak
saját magunknak okozunk vele károkat, próbáljuk meg ezeket elengedni, fontos, hogy csak akkor leszünk igazán egészségesek, ha a
haragunkat elfelejtjük. Egészségügyi
szûrésre is volt lehetôség: vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, illetve testtömeg-indexmérés volt.
Testünk megmozgatásával is foglalkoztunk: volt gerincjóga, aerobic, illetve egy számunkra is új dolog, mellyel egész testünket is meg
tudjuk mozgatni, saját súlyunkkal,
mellyel akár otthonunkban is tudunk
edzeni. Ez az eszköz a TRX, nagy

érdeklôdéssel fogadták kicsik és tapasztalatlanok vagyunk, hogy az
adott korban mit szabad adni a banagyok egyaránt.
Emellett minden nap egészséges báknak. A Babakanál programunk
étel- és italkóstoló várta az érdeklô- a tanácstalan anyukáknak nyújt sedôket. Megkóstolhatták a menta, a gítséget. Célunk, hogy a kisbabák
citromfû, a csalán-, a hársfavirág és minél változatosabban étkezzenek,
a csipkebogyóteát, annak hatásairól minél több zöldséggel, gyümölcsökhallhattak. Nagy sikere volt az éte- kel ismerkedjenek meg.
leknek is: az
Adzsika, a Gyümölcssaláta,
a
Fetás céklakrém, a
Karfiolsaláta, és a
Körözött szerepelt
az étlapon, melynek a receptjeivel
távoztak az érdeklôdôk.
Gyerekházunk
minden hétköznap
9-13-ig a várja a
kállósemjéni 0-3
éves kisgyermeket
nevelô családokat A TRX bemutató igen nagy tetszést aratott és a báta következô fograbbak ki is próbálták
lalkozásokkal:
kézmûves foglalkozás, ölbéli monFôzôklub: Fôzôklubjaink során
dókák, körjátékok, mese, mozgás- konyhai praktikákat sajátíthatnak el
foglalkozások.
az érdeklôdô anyukák.
Havonta a következô fórumokat
Születésnapi babazsúr: Minden
szervezünk:
hónapban teret engedünk a családokKérdezz- Felelek: az anyukáknak
lehetôséget biztosítunk kérdésük nak, hogy gyermekük születésnapját
kétségeik megválaszolásában. Lehet közösségben is megünnepelhessék.
szó gyereke nevelésérôl egészséges Az anyukák együtt készítik el az ünnepeltek számára a meglepetés tortát.
táplálkozásról.
Szolgáltatásaink:
Pszichológus, fejlesztô pedagógus is segíti a szülôket problémáik
Játékkölcsönzést illetve mosási
megoldásában.
lehetôséget is biztosítunk a családok
Babakanál: Anyukaként sokszor számára.

„Süti királynô” kerestetik!
Noha ez a verseny csak november hónapban lesz aktuális, mégis azt
szeretnénk, hogy akik majd részt kívánnak venni a megmérettetésben, kezdjenek el ötleteket gyûjteni!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ebben az évben elôször hirdeti meg a „Süti királynô” elnevezésû versenyét, amelyre reményeink szerint nagy lesz az érdeklôdés a háziasszonyok, és a fiatal lányok körében
egyaránt. Mivel a verseny részletei kidolgozás alatt vannak, így egyelôre
csak annyit árulhatunk el, hogy a „Süti királynô” címet neves zsûri ítéli
majd oda, a több szempontból is legjobb mesterunkának!
A verseny pontos részleteirôl, plakátok útján késôbb tájékoztatjuk az
érdeklôdôket!
– psza –
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Újabb egyesület színesíti a
civil életet településünkön
2014. április 17-én 14 alapító taggal megalakult a „Kállósemjénért Egyesület”. Céljuk:
„...a Kállósemjénben élô lakosság
sportolás; szabadidôs; kulturális
tevékenységének segítése, a szabadidôs; kulturális életének fellendítés, más civilszervezetekkel
összefogva színesebbé tegyék a
településen élôk mindennapjait.

öröm szám u k r a ,
hogy a sok
színes egyéniség egymásra talált,
és immár
csapatban
bontakoztathatják ki
tehetségüKülönös gondot kívánnak fordíket. A csotani a hagyományôrzésre, az itt élôk
port nagyon
életének aktívvá tételére, környezetbefogadó,
tudatosságra való nevelésre, karita- és együttMindenki elégedett lehet a maga készítette
tív tevékenység végzésére.”
ajándéktárgyakkal
mûködésre
A széleskörû célmeghatározáson h a j l a m o s ,
belül az egyesület fô profilja a kéz- így ha valaki szeretne csatlakozni a technikát. A foglalkozáson a tagmûves foglalkozások szervezése az hozzájuk, vagy szeretne velük ságon túl az Önkormányzat közérdeklôdôk számára. Az egyesület együttmûködni, az keresse az egye- munka programjában résztvevô kézsület elnökét, mûves csoport tagjai is részt vettek.
Dudás Viktó- A kép tanulsága szerint mindenki
elégedett volt az általa készített
riát.
Az egye- ajándéktárggyal. Júliusban az
sület néhány apagyi Arany Kalász Fesztiválon is
hónapos lé- ott voltak, és néhányan betekintést
tezése alatt nyertek a Paverpol készítésének
igen aktív titkait.(A Paverpol Josefine de
i d ô s z a k o t Roode holland mûvész által kifejtudhat maga lesztett technika és nevével fémjelm ö g ö t t . zett termékcsalád. A levegôre száRészt vettek radó speciális keményítô és ragasza Nôszirom tó anyag, textil, papír, gipsz, puha
Kupán, ahol bôr, selyem, kerámia és egyéb tera gyerekek- mészetes anyagok felhasználására
A kézmûves foglalkozás iránt Apagyon is nagy volt
nek tartottak alkalmas. Egy drót váz, alufólia,
az érdeklôdés
k é z m û v e s megunt ruhanemûk, kiegészítôk setagjai eddig csak hobby szinten, ott- foglalkozást, majd júniusban meg- gítségével egyedi mûalkotás hozhonaikban foglakoztak a különbö- hívták Magyar Orsolya decoupage ható létre.)
zô kézmûves technikákkal, így nagy oktatót, aki megismertette velük ezt
– psza –
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Rossz idô járt a Nyárköszöntô
táncházasokra
Május 31-én (szombaton) második alkalommal gyûltek össze
a népzenét, néptáncot szeretô
emberek, hogy tánccal köszöntsék a nyarat. A Kastélykertben
felállított rendezvénysátorban a
Görice zenekar húzta a talpalávalót, Bohács Brigitta és Éder
Róbert néptánc pedagógusok

pedig oktatták a táncokat. Sajnos
az esôs idô nem kedvezett a rendezvény látogatottságának, hiszen a hûvös idô miatt, nagyon
sok embert távol tartott a táncháztól. Reméljük jövôre kegyesek lesznek hozzánk az égiek, és
sok-sok ember ropja majd együtt
a Nyárköszöntôn.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta
Kapitány Petra

Laskai Gergô Zsolt
Miron Fanni

Orosz Marcell
Dávid Virág Linett
Gazdag Mátyás Dániel
Tóth Viktória
Jakab Noel
Balogh Rikárdó Patrik
Gaál Noel
Kovács Adrienn
Bôthi Botond István
Sebôk György Ádám
Bota Tamás

Kedves Szülôk!

A moldvai táncok mindig megalapozzák a hangulatot

Elhaláloztak
Rákóczi Ferencné (Török Anna)
Fignár István
Teremi János
Szajkó Istvánné (Végvári Mária)
Tóth Béláné (Herczku Teréz)
Papp András
Kálya Éva
Tar Ferenc
Nagy Gézáné (Oláh Matild)
Magyar Mihály

Tóth Béla
Bíró Ferenc
Matéz Mihályné (Mócsán Anna)
Starmüller István
Tisza Istvánné (Hadházi Mária)
Dirbász Jánosné (Bíró Julianna)
Gyôri Mihály
Toldi Istvánné (Hunyadi Ilona)
Harhály Béláné (Pápai Julianna)
Papp Jánosné (Lôrincz Mária)

Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

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

Házasságot kötött
Szálkai Melinda – Hollósi Norbert
Orgován Éva – Csonka Szilárd
Bélteki Tímea – Szabó Sándor
Oláh Bernadett – Gyôri Róbert
Takács Szabina – Lovas Csaba

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente
Felelôs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztôség: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.
Elérhetôség: 42/255-423; kronika@kallosemjen.hu
Készült: Mohácsi Art Kft., Nyíregyháza – Tördelés: Soltész Attila

Pável Emese – Balogh Rudolf

