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Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a
Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén.

„…Útjaink százfelé válnak”

A hagyományoknak megfelelô-
en átadásra kerültek az elismerô cí-
mek és jutalmak. Ebben a tanév-
ben „Az évfolyam elsô tanulója”

címet valamint a „Kállay díj”-at is
Páll Flóra 8. b osztályos tanuló
vehette át.

A „Felföldi  díj” – amelyet Hor-

váth János római katolikus plébános
alapított a néhai Felföldi János em-
lékére – ebben az évben elsô alka-
lommal került átadásra. Annak a vég-
zôs diáknak ítélik oda, aki az ide-
gen nyelv területén kiemelkedô tel-
jesítményt nyújtott. A díjat ebben az
évben Kóth János 8. b osztályos ta-
nuló kapta.

Falunap

Településünkön augusztusban
immár 16. alkalommal szervezi
meg Önkormányzatunk a Faluna-
pot, a megszokott helyén a Kas-
télykertben. A rendezvény 2 na-
pos programjában lesz futball
emléktorna, fôzôverseny és ismét
lesz tombolasorsolás is. A színpa-
don a hazai fellépôk mellett a
Kállay Kettôs Ifjúsági Néptánccso-
port is gondoskodik a remek han-
gulatról. Az est sztárvendége az R-
Go együttes lesz, elô zenekarként
elôtte a Nelson együttes zenél a
nagyközönségnek. A tûzijáték után
DJ. Szatmári gondoskodik az éj-
félig tartó jó hangulatról.

Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklôdôt falunapi rendezvé-
nyünkre, és bízunk benne, min-
den korosztály megtalálja a szá-
mára megfelelô elfoglaltságot.

A végzôs 8. a...

...és 8. b osztály
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Beszámoló az önkormányzati pályázatokról
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata  az elmúlt években folyama-
tosan felkutatta, és megpályázta  azokat a lehetõségeket, amelyek  a tele-
pülés gazdasági, infrastrukturális, kulturális lehetõségeinek fenntartását,
fejlesztését szolgálták.

Nemsokára használatba veszik az új sportöltözôket

(Folytatás a következô oldalon)

Az elôzô években a 4911-es fôút
felújítása javította a településünk el-
érhetôségét, közlekedés minôségét,
melyet a Kállósemjént Nagykállóval
összekötô kerékpárút – régi igényt
beteljesítve – biztonságosabb és ha-
tékonyabb közlekedést biztosít.  Az
elkészült járdafelújítások (Kossuth
út; Dózsa Gy. utca;  Kölcsey út)
mindegyike, a lakosság biztonságos
közlekedését szolgálják, és lehetô-
ségeihez mérten, az Önkormányzat
tovább folytatja ezeket a munkála-
tokat.  A lakó és gyûjtô utak felújí-
tásához igyekszünk pályázati forrá-
sokat keresni, és a szükséges önerôt
biztosítani mellé. A 2012. évi költ-
ségvetésben szerepel az utak kátyú-
zása, amelyet a nyár folyamán sze-
retnénk megvalósítani.

A befektetés-ösztönzési stratégi-
ánk a Nemzeti Külgazdasági Hiva-
tal irányítása alatt indult „Befekte-
tôbarát Településekért Program” ke-
retében elkészült, hamarosan a hon-
lapon is megtekinthetô lesz. A tele-
pülésfejlesztési – koncepció a Kép-
viselôtestület által meghatározott
gazdasági program, a hatályos kör-
nyezetvédelmi törvények alapján
készülô Környezetvédelmi program,
a kidolgozás alatt álló település-ren-
dezési terv tartalmának megfelelô-
en készült el ez a stratégia, mely
összegezve a meglévô adottságain-
kat, és lehetôségeinket, a hiányos-
ságok feltárásával átfogó képet nyújt
a településünk jövôjének meghatá-
rozásakor.

Az önkormányzat irányítása alá
tartozó intézmények energetikai kor-
szerûsítése kiemelten fontos feladat,
mivel a gazdaságos fenntartás, és a
színvonalas hatékony mûködés egy-
aránt fontos.

Az iskola energetika korszerûsí-
tésére a KEOP 4.9.1 pályázati kiírást
találtuk megfelelônek, amely pályá-
zatunk még elbírálás alatt van. A

könyvtár informatikai fejlesztésére a
TIOP 1.2.3 pályázatra beadott pro-
jekt-javaslatunk nyert, így közel 8
millió forintos informatikai- fejlesz-
tés hajthatunk végre kibôvítve a je-
lenlegi informatikai lehetôségeinket
új hardverekkel, szoftverekkel,
amely a gyengén látók számára  egy-
szerûsíti le a számítógép-használa-
tot, valamint olyan nagy teljesítmé-
nyû nyomtatót, is szeretnénk besze-

rezni, amely plakátok nyomtatására
is alkalmas. A beruházás megvaló-
sítását követôen kerül sor arra a
könyvtári rendezvényre (névadó),
melyre LEADER pályázaton
200.000 Ft-ot nyertünk.

A Kállay kastélykert területének
fejlesztése is régi terve a település
vezetésének, és régi vágya a lakos-
ságnak is, és olyan pályázat kiírásá-
ra várunk, amely ezt a nagy felada-
tot megoldja.

A Belügyminisztérium által kiírt
SZA/10540/60/2011 jelû Sportléte-
sítmény felújítása- pályázatunk is
nyert, így 17 millió forintos forrás-
ból megtörtént a sportöltözô felújí-
tása, bôvítése, energetikai  korsze-
rûsítése, valamint a pálya újrafüve-
sítése is. A játéktér folyamatos ápo-
lása – fûnyírás; öntözés – elenged-
hetetlen része a minôségi munkának.
A megújult külsô a Kulturális és

Örökségvédelmi  Hivatal  irányítá-
sával illeszkedik a park, és meglévô
épületek stilisztikájához.

A KEOP – 4.2.0/A kódszámú pá-
lyázati konstrukció keretében nap-
elemes rendszer kiépítésére van le-
hetôség, mely a fel nem használt ára-
mot visszatáplálja a hálózatba. Kö-
zel 100 millió forintos pályázati for-
rásra adtuk be projektünket. Ennek
keretében az Egészségház, az Isko-
la-konyha és a Kollégium épületére
kerülne napelemes rendszer.

A képviselô- testület 2012. már-
cius 6-án megtartott ülésén fogadta
el az Önkormányzat 2012. évre vo-
natkozó költségvetését. A költségve-

tési rendeletben
szerepel egy
5.000.000 Ft-os
pályázati alap,
melynek felhasz-
nálására a helyben
mûködô civil szer-
vezetek és egyhá-
zak nyújthattak be
pályázatot 2012.
évi mûködési és
fejlesztési céljai-
nak megvalósítá-
sára. Összesen tíz
pályázó élt a lehe-

tôséggel és részesültek Önkormány-
zati támogatásban. A civil szerveze-
tek támogatását a továbbiakban a
Nemzeti Együttmûködési Alap által
kiírt pályázatok által lehet finanszí-
rozni, amelyek elkészítéséhez a Hi-
vatal eddig is és ezután is segítséget
nyújt a szervezeteknek.

 A Mezôgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal által, a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER feje-
zetének végrehajtásához 2011-tôl
nyújtandó pályázati felhívásának
keretében több pályázati projektet is
benyújtottunk. Fecskeház létesítése
Kossuth út 93.szám alatti önkor-
mányzati ingatlanból, mely a diplo-
más fiatalok helyben tartását elôse-
gítendô lakásként funkcionálna, il-
letve a Kossuth út 93. szám alatt ki-
alakítanánk egy kiállító-termet, mely
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Majális és hagyományos mesterségek bemutatója...

A „Nôszirom” Egyesület ezen
rendezvényének megvalósítását
200.000 Ft pályázati összeggel tá-
mogatta az „Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program”, így a fut-
balltorna mellé sikerült más progra-
mokat is szervezni. A gyerekeknek
kézmûves foglakozást tartottunk, az
„Arany Alkony” Nyugdíjas Klub
jóvoltából pedig, betekintést nyer-
hettünk a hagyományos mestersé-
gek világába. Mint mindig, most is
nagyon színvonalas kiállítást készí-
tettek, és bemutatták a horgolás, a
fonás munkafolyamatát is.

Egyesületünk nevében ezúton
szeretném megköszönni a klub tag-
jainak az együttmûködést, és hogy
jelenlétükkel, munkájukkal emelték
a rendezvény színvonalát.

Köszönjük a közremûködést
Csordás Andrásné Rácz Veronká-
nak, aki a csipkeverés tudományát
mutatta be nekünk, Papp Miklósné
élelmezésvezetônek, Barkóczi Já-

...címmel szervezett  programot május elsejére a „NÔSZIROM” Egyesü-
let. A program keretében rendezték meg immár harmadik alkalommal azt
az amatôr labdarúgó tornát, amelynek mondhatni már hagyománya van.
Elsô két alkalommal az általános iskola tornateremében, most viszont az
intézmény udvarán, a kispályán került lebonyolításra a bajnokság. Nagy
öröm volt számunkra, hogy a nevezett csapatok száma ebben az évben is
nôtt, két korcsoportban 4–4 csapat versengett a bajnoki címért.

nosnénak és Mócsán Györgynének
akik a felejthetetlen ízû töltött ká-
posztát készítették az ebédhez, va-
lamint Papp Jánosnak a Kállay Mik-
lós Általános Iskola igazgatójának,
aki rendelkezésünkre bocsátotta az
intézményt.

Köszönjük a kulturális mûsor
résztvevôinek: Dávida Tündének és

Díjkiosztásra várnak a csapatok

Papp Olíviának, az Arany Alkony
Nyugdíjas Klub Népdalkörének és
a Kristály Mazsorett csoportnak a
színvonalas elôadását. Bízom ben-
ne, hogy a jövôben is számíthatunk
rájuk, és sikeres együttmûködés fog-
ja jellemezni kapcsolatunkat.

Egyesületünk az elôttünk álló idô-
szakra 2 jelentôsebb
programot tervez. Az
egyik a Falunapi rész-
vétel, ahol a Községi
Könyvtár dolgozóival
együttmûködve eb-
ben az évben a kéz-
mûves foglalkozás
helyett egy olyan do-
loggal készülünk,
amely a gyerekek le-
leményességére és
ügyességére épít. Bí-
zunk benne, hogy
mindenki megtalálja a
számítását, és jól fog-
ja magát érezni.

A másik nagy volumenû tervünk
egy non-stop mesedélután, amelyet
szeptemberben, a „Népmese Napja”
alkalmából szervezünk ugyancsak a
Könyvtár dolgozóinak közremûkö-
désével. A rendezvényt plakátok és
szórólapok útján is népszerûsíteni
fogjuk.

Pappné Szegedi Angéla

Beszámoló az önkormányzati pályázatokról
(Folytatás az elôzô oldalról)

a helyi hagyományokat, eszközöket
hivatott bemutatni. A projektekre
elnyert támogatás összege összesen
közel 12.000.000 Ft.

Településünk kulturális életét szí-
nesítô LEADER pályázati forrás el-
nyerésével, és felhasználásával ke-
rült megrendezésre  a Ficánka Óvo-
dában a gyermeknap és a Nôszirom
Egyesület által szervezett Majális. A
falunapi hagyományokat kibôvítve
2012-ben Kállósemjéni Fesztivál
kerül megrendezésre. A pályázaton
elnyert összegbôl bôvebb, színe-
sebb programokat kínálunk majd a

lakosság részére, amely remélhetô-
leg mindannyiunk megelégedésére
szolgál.

Ugyancsak pályázati forrásból
szándékozunk felújítani a volt mozi
épületét, amely egyúttal új funkci-
ót is kap: Közbiztonsági központ
lesz. Az épületben helyet kap egy
elôadóterem, amely alkalmas lesz
prevenciós elôadások, tájékoztató
fórumok, gyermek- és ifjúságvédel-
mi elôadások megtartására, vala-
mint itt lenne a székhelye a Polgár-
ôr Egyesületnek is.

Egy másik nagy volumenû beru-
házásra is pályázatot nyújtottunk be.
A Kastélykertben lévô volt konyha

épületét szeretnénk felújítani, és itt
elhelyezni a Gondozási Központot,
amely a kor követelményeinek min-
den szinten magasan megfelelô in-
tézmény lesz.

Önkormányzatunk azon munkál-
kodik, hogy a jövôben is számos
beruházásról és felújításról tudjon
beszámolni, amely a lakosság élet-
körülményeit, komfortérzetét növe-
li. Bízunk benne, hogy a fent emlí-
tett beruházások az ütemtervnek
megfelelôen elkészülnek, és hama-
rosan birtokba veheti a település la-
kossága.

Belicza László
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Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
2012. évben elsô alkalommal szervezi meg a

Kállósemjénbôl Elszármazottak Találkozóját
amelyre ezúton nagy tisztelettel meghívjuk Kállósemjén Lakosságát

is, mert Önök nélkül ez a rendezvény nem lenne teljes.

A rendezvény célja, hogy hazahívjuk azokat a kállósemjénieket, akik már nem a

településünkön élnek, de kötôdnek szülôföldjükhöz, valamint hogy
találkozzanak Önökkel a rég látott ismerôsökkel, barátokkal, iskolatársakkal.

A találkozó ideje: 2012. július 21. (szombat)
Helye: „Kállay Miklós” Általános Iskola (Kölcsey út 2. sz.)

A rendezvény programja:

10.00-11.00: Ökumenikus Hálaadó Szentmise
11.00-12.00: Átvonulás a rendezvény helyszínére, vendégek

fogadása az Általános Iskolában
12.00 órától: – Köszöntôk

– Kulturális mûsor helyi fellépôkkel
– Vendéglátás
– Kötetlen beszélgetés

16.00 órától: Kovács Kati koncert

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy

IGAZGATÁSI SZÜNET
MIATT

A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN

2012. JÚLIUS 9-20-ig

ÜGYFÉLFOGADÁS
NEM LESZ!

A fenti napokon csak ügyeletet
tartunk, a sürgôs, halaszthatatlan

ügyekben.
(pl. anyakönyvezés)

Telefon: 42/255-423

A szünet utáni
elsô ügyfélfogadás:

2012. július 23.(hétfô)
8.00–17.00 óráig

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény
pénzbeli támogatásról

A település önkormányzat jegyzôje, annak a gyermeknek, fiatal felnôtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
ga a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás kifizetésére évente 2 alkalommal kerül sor.

– elsô alkalommal: 2012. augusztus 20-a után
– második alkalommal: 2012. november 20-a után.

A kifizetésrôl  hirdetmény útján értesülnek az érintettek.

A Petôfi-közben található,
Pizzéria kialakítására alkalmas
üzlethelyiség komplett berende-
zéssel együtt kiadó!

Érdeklôdni a Polgármesteri Hi-
vatal 8. számú irodájában, vagy a
42/255-423 telefonszámon lehet!

Pizzéria
kiadó!
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot, hogy
Kállósemjén Nagyközség
közigazgatási területére

vonatkozó Településrendezési
Terv módosításának jóváhagyás
elôtti anyaga elkészült, melyet a

lakosság megtekinthet

2012. július 10. napjától
2012. augusztus 11. napjáig
munkanapokon, 8.00 órától
16.00 óráig a Polgármesteri

Hivatal nagytermében.

A tervvel kapcsolatos észrevé-
telét és véleményét ezen idô
alatt szóban, vagy írásban, a

Polgármesteri Hivatalban
mindenki megteheti.

Kállósemjén, 2012. július 19.

Belicza László
polgármester

SZABADON KÓSZÁLÓ EBEK!
Tisztelt ebtulajdonosok!

Több bejelentés is érkezett hivatalunk-
hoz, miszerint az utcákon szabadon kó-
száló ebek megtámadják a gyalogoso-
kat, kerékpárosokat, a munkából késô
este hazasietô embereket.
Sajnos hosszú évek tapasztalatai tá-
masztják alá, hogy nagyon sokan nem
fordítanak kellô körültekintést és figyel-
met a kutyatarásra, amelynek során szá-
mukra is, és a vétlen embertársaik szá-
mára is súlyos következményei lehet-
nek.
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy az állatok védelmérôl és kíméleté-
rôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése alapján az állat-
tartó gondoskodni köteles az állat megfelelô és biztonságos elhelyezésé-
rôl, szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A szabálysértésekrôl szóló 2012. évi II. törvény alapján, aki a felügyele-
te alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja köz-
területre, vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el, mely harminc-
ezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
Kérek  minden kutyatulajdonost, hogy felelôs ebtartói magatartással, az
állatok megfelelô gondozásával elôzzük meg a szükségtelen konfliktus-
helyzeteket.
Kállósemjén, 2012.06.15.

Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô

A gazdátlan kutyák nagy veszélyt
jelentenek gyerekekre, felnôttekre
egyaránt

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági

felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjá-
ig az ingatlanon a parlagfû virágza-
tának kialakulását megakadályozni,
és azt követôen ezt az állapotot a
vegetációs idôszak végéig folyama-
tosan fenntartani. Köteles továbbá a
kárt okozó, emberi egészséget bár-
mely módon veszélyeztetô gyomnö-
vények ellen védekezni.

Felhívjuk ennek kapcsán lakosa-
ink figyelmét, hogy a kötelezettség
adott esetben nemcsak a tulajdonost,
hanem pl. a bérlôt, a haszonbérlôt,
a haszonélvezôt, vagy egyéb más
használót terhelhetik.

A védekezés leghatékonyabb
módszere a kora tavaszi gyomlálás
/gyökérrel történô eltávolítás/, illet-
ve tömeges elôfordulás esetén a vi-
rágzat megjelenése elôtti kaszálás. A

parlagfû elleni küzdelemben nagy
figyelmet kell fordítani arra, hogy a
virágzást /pollenképzést/ és a magok
beérését megakadályozzuk.

A helyszíni ellenôrzések során a
védekezési kötelezettség elmulasz-

tóival szemben külterületen a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatósága, belterületen a jegy-

zô növényvédelmi bírságot szabhat
ki, amelynek legkisebb összege
15.000.- Ft, legmagasabb összege
5.000.000.- Ft. A bírság az esetle-
ges kamatokkal együtt adók módjá-
ra behajtható.

Közérdekû védekezést /kényszer-
kaszálást/ kell elrendelni, ha a ter-
melô, illetve a földhasználó védeke-
zési kötelezettségének az azt elren-
delô hatósági határozat ellenére sem
tesz eleget határidôre. Errôl nem kell
elôzetesen értesíteni az érdekeltet. A
hatóság, illetve a kaszálást végzô
megbízott az érintett területre belép-
het, lezárt területet felnyithat és dol-
gozhat az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is. A mulasztás el-
követôjének a védekezés költségeit
15 napon belül be kell fizetnie.

Kérjük az érintetteket, hogy a vé-
dekezési kötelezettségüket  mind-
annyiunk egészségének megóvása
érdekében  önként teljesítsék.

Az egyik leg agresszívebb allergén
növény a parlagfû

Parlagfû és egyéb allergén gyomnövények elleni
védekezésreFELHÍVÁS
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A  görögkatolikus hittanosaink sikerei

Március 25-én zajlott a kerületi
hittanverseny Máriapócson, ahol 10
kállósemjéni gyerek számolt be tu-
dásáról. A versenyt a zarándokház-
ban rendezték, ahol vendégszeretô-
en fogadtak bennünket. Már a belé-
péskor oldódott a feszültség minden-
kiben. A sok tanulás eredményeként
az 5-6. és 7-8.-os korosztályban is
elsôk lettek a kállósemjéni gyere-
kek. Név szerint:5-6. korosztályban
Papp Anna és Kapin István. 7-8. kor-
osztályban Csabai Ibolya, Kapin Ja-
kab, Lengyel Tamás. Ugyanebben a
korosztályban harmadik helyezést
ért el Bezdán Adrienn, Fodor Lilla,
Zajder Kinga. Negyedik helyezett
lett Zilahi Anett és Gyôri Kristóf.

A megyei hittanverseny, vagyis a
második forduló, április 20-án volt.
A két idôpont között gyakran elgon-
dolkoztam azon, hogy ezek a gye-
rekek teljesítik a kötelességeiket ott-
hon, megállják a helyüket az isko-
lában, barátkoznak, sportolnak, nem
utolsó sorban gyerekek is. Emellett
versenyre készülnek a szórakozás-
ról, pihenésrôl mondanak le a jó
eredmény kedvéért. Versenyzôink
még többet tanulmányozták a hittant,
egymást tanították, rendületlenül
küzdöttek a sikerért.

Eljött április 20-a, és az akaraterô
meghozta a gyümölcsét: Hajdú-
dorogon harmadik helyezést ért el
az 5-6. korosztályban Papp Anna és
Kapin István. Bejutottunk az orszá-
gos döntôbe. Még lelkesebbek let-
tünk. Tervezgettünk, álmodoztunk:
„ De jó lenne az országos versenyen
is jó eredményt elérni!” Az eddigi
sikerek szárnyakat adtak mindnyá-
junknak.

Izgalommal, munkával és sikerélménnyel teli idõszak áll mögöttünk. Részt
vettünk egy háromfordulós versenysorozaton a Hajdúdorogi Egyház-
megye 100 éves évfordulójának alkalmából. Heteken, hónapokon át ta-
nultunk, a gyerekek szorgalmasan, nagy lelkesedéssel vettek részt a ké-
szülõdésben. Aki elfáradt, bíztatták, felemelték magukhoz, aki kiemel-
kedett a teljesítményével, arról példát vettek. Jó volt látni, hogyan segí-
tik egymást.

Mint egy nagy család, úgy éltünk.
Egymást támogatva tanultunk, búj-
tuk az igencsak kibôvült tananyagot.
Azoktól is erôt kaptunk, akik idô-
közben lemorzsolódtak. Minden
szó, mosoly, bátorító mondat elôre
vitt minket.

A döntôre 2012. május 18-án,
Hajdúdorogon, a Szent Bazil Okta-
tási Központban került sor. Négy
kategóriában a legjobbak mérkôztek
meg, az egyházmegyei illetve az
exarchátusi döntôrôl továbbjutott
legjobb hat csapat mérhette össze
tudását. Országos hittanversenyünk
történetében elôször rendeztek há-
rom fordulós versenyt. Nem volt
könnyû dolguk a csapatoknak. Sok
és embert próbáló feladatot oldottak
meg, amelyek komoly tudást igé-
nyeltek. Mély hittel, fegyelmezetten,

koncentráltan, tudással mûködött a
kis csapat, mi felnôttek pedig össze-
kulcsolt kézzel szurkoltunk. „Dobo-
gósok” lettünk: elhoztuk a harma-
dik helyet. Annácska és István kettô
és fél ponttal maradt el az elsô he-
lyezéstôl. Mérhetetlenül boldogok
voltunk.

A hittanverseny résztvevôi

A rendezvény szervezôinek elis-
merés jár, összerendezetten, szere-
tetteljes légkörben dolgozhattak a
csapatok. Mindhárom versenyt kö-
vetôen Imre atya vendégei vol-
tunk… fagylalt, sütemény és édes-
ség volt a ráadás, amit egy közös
asztalnál fogyasztottunk vidám han-
gulatban.

Megszólítom azokat a szülôket,
akik nélkül mindez nem sikerült
volna.  Hátteret, biztatást, segítséget
nyújtottak.

Kedves gyerekek! Köszönöm
nektek, hogy taníthatlak Bennete-
ket! Az elmúlt hónapok munkája
mindannyiunk hitét, akaraterejét,
közösségi szellemét erôsítette. Büsz-
ke vagyok Rátok, örülök, hogy Ti
vagytok a tanítványaim.

Tündik Ildikó
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Napjaink felgyorsult digitális vi-
lágában háttérbe került az olvasás.
A nemzetközi felmérések azt mutat-
ják, hogy a magyar diákok a kis-
gyermekkor végén jobban teljesíte-

nek a szövegértési feladatokban,
mint serdülôkorban. A fiatalok kö-
rében az olvasás jelentôsen veszített
népszerûségébôl. Az olvasást köte-
lezô feladatnak tekintik, és kevésbé
tartják élményszerzô tevékenység-
nek. A tapasztalatok szerint akinek
nem jó a szövegértési készsége, az
nehezebben tanul és nehezebben fog
magának munkát találni. Ezt felis-
merve, az oktatási és kulturális tár-
ca már 2000-tôl országos kampá-
nyokban próbálja felhívni a figyel-
met az olvasás fontosságára.

A könyvtárosok legfontosabb kül-
detése az olvasás népszerûsítése, az
olvasóvá nevelés, ezért könyvtárunk
minden évben csatlakozik az orszá-
gos rendezvényekhez is.

Olvass újra velünk!
Nyári olvasópályázat a könyvtárban

Emellett négy éve indítottuk útjá-
ra nyári olvasó pályázatunkat a
kállósemjéni általános iskolás diá-
kok számára. A nyári szünidôben
tartalmas és szórakoztató elfoglalt-

ságot ajánlunk szá-
mukra. A minden év-
ben új mottóval meg-
hirdetett olvasó ver-
senyben a kisisko-
lásoknak fôleg nép-
mesét, a nagyobbak-
nak ifjúsági regénye-
ket ajánlunk. Az ol-
vasnivalót feladatla-
pok egészítik ki.
Ezek kitöltésével el-
lenôrizzük a szöveg-
értést. Pontozással
évfolyamonként ér-

tékeljük a teljesít-
ményt. Ered-
ményh i rde t é s t
mindig az ôszi
könyvtári napok
keretében októ-
berben tartunk,
ahol minden
résztvevôt  köny-
vekkel és apró
ajándékokkal ju-
talmazunk.

Örömmel szá-
molunk be arról,
hogy többéves
munkánk lassan eléri a célját. Az el-
múlt két évben a diákok mintegy
20%-a, közel 50 fô vett részt pályá-
zatunkon. Tavaly minden évfolyam

„Gyerekkoromban, amikor megtanultam olvasni, és az elsô könyvet
becsuktam, úgy éreztem, másik ember lettem. Mintha kinyílt volna elôt-
tem az egész világ. Ma sem tudok nagyobb csodát elképzelni, mint ami-
kor a fehér papírlapon megelevenednek a fekete betûk. Beindul a
képzeletmozi, és a kicsi fekete pöttyök életre kelnek. Ha valaki látja a
fejében pörgô filmet, jó úton jár.” (Csukás István)

A könyvtár dolgozói mindig színes programokkal
várják az érdeklôdôket

A nyári olvasópályázatra készülnek a könyvtár dol-
gozói és a nyugdíjas pedagógusok

képviseltette magát, természetesen a
legaktívabbak a kisiskolások voltak.

Plakátokkal, szórólapokkal és a
faluújság segítségével hívjuk fel a
figyelmet az újabb pályázatra. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni a csa-
lád, a szülôi példamutatást az olva-
sóvá nevelésben. Ezen a téren is
pozitív változást tapasztalunk. Egy-
re több szülô ismeri fel az olvasás
fontosságát, és íratja be  gyermekét
a könyvtárba.

A nagy részvétel miatt mi könyv-
tárosok is nagyüzemben olvasunk
és gyártjuk a feladatlapokat. Ezen a
nyáron új színfoltként   igénybe
vesszük nyugdíjas pedagógusaink
szakértelmét is. Megkértük Király
Józsefnét, Molnár Ferencnét és
Turcsák Máriát, hogy segítsenek
nekünk a feladatlapok készítésében.
Mindhárman szívesen vállalkoztak
a feladatra.

Ebben az évben mottónk a követ-
kezô: Olvass újra velünk! Ezúton is
szeretnénk a diákok, szülôk, nagy-
szülôk figyelmét felhívni, hogy jú-

lius 15-tôl indul a legújabb nyári
olvasó pályázatunk. Kérjük, hogy
kísérjék el a legkisebbeket olvasni-
valóért a könyvtárba!

Blazsán Péterné
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„Anno...”
Két képet osztunk meg Kedves
Olvasóinkkal, újonnan indított
rovatunkban.

– Az elsô képen a Kállósemjéni
Új Élet Termelôszövetkezetet kép-
viselô fiatalok láthatók, akik 1984
tavaszán Salgótarjánba utaztak a
Termelôszövetkezetek Országos
Ifjúsági Találkozójára. Útjuk nem
volt zökkenômentes, ez a kép is
akkor készült, amikor az autóbusz
lerobbant, és a „kényszerpihenô”
alkalmat adott egy kis fotózáshoz.

A képen guggolnak(balról):
Hollósi István; Páll László; állnak
(balról): Szûcs Margit; Kozma Éva;
Üveges Erika és Bokri János

– A második képet Magyar Jánosné juttatta el szerkesztôségünkbe,
amely 1985-ben készült a varrodai dolgozók kirándulásán.

Állnak(balról): Somogyi Béláné, Lakatos Mihályné, Magyar János-
né, Kékesi Jánosné, Sitku Andrásné, Mészáros Jánosné, Koczka Jánosné,
Bodnár Istvánné, Páll Frigyesné

Guggolnak (balról): Nézô Jánosné, Koresánszki Sándorné, Kissné,
Lekli Ferencné

Továbbra is várjuk azokat a képeket,
amelyet megosztanának olvasóinkkal!

Belátható közelbe
került a veseátültetés

Az elmúlt évben már hírt adtunk
arról, hogy Balla Sanyika 6 éves
kállósemjéni kisfiú mindkét veséje
leállt, így transzplantációs mûtétre
vár a debreceni klinikán. A gyermek
felkerült a donor várólistára, de a mai
napig nem találtak megfelelô szer-
vet a számára. Júliusban elkezdik a
szülôk kivizsgálását, hogy alkalma-
sak-e vesedonornak. Állapotát addig
éjszakai dialízissel tudják szinten
tartani. Sajnos, ha a szülôk nem al-
kalmasak arra, hogy kisfiúknak
adják egyik veséjüket, akkor Sanyi-
kára további kezelések várnak. Eh-
hez kérik az Önök segítségét, mert
minden kis adomány az életet jelen-
ti a számára. A család mûanyag ku-
pakokat is elfogad, de aki pénzzel
szeretné segíteni ôket, az a követ-
kezô számlaszámra fizetheti be ado-
mányát: 68800068-33337928

A szülôk nemrégiben az egyik
közösségi oldalon hírt adtak arról,
hogy a gyermek 5 és fél év után el-
indult. Ez annak is köszönhetô,
hogy a gyermeket az Önkormány-
zat közremûködésével minden hét-
fôn és csütörtökön a Gondozási
Központ autóbusza Nyíregyházára
vitte, ahol fejlesztô pedagógus fog-
lalkozott vele. Ez egy újabb remény-
sugár a szülôk számára.

Sanyika mosolya ad minden napra
erôt szüleinek.
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Május végén nyitja meg kapuit  a vendégek elôtt a
balsai Ökoturisztikai Látogatóközpont.

A Felsô-Tisza-vidék hazánk egyik leggazdagabb természeti és kulturá-
lis értékekkel, történelmi emlékhelyekkel rendelkezô térsége. A látoga-
tóközpont a Tisza folyó partján, az 1944-ben felrobbantott balsai köz-
úti és kisvasúti híd megmaradt hídfôjéhez illesztve került kialakításra,
egyedi természeti kör-
nyezetben.
A látogatóközpont
hangsúlyozottan a táji,
természeti értékek – a
NATURA 2000 terüle-
tek élôvilága – megis-
mertetésének, az érték-
központú ökoturiz-
musnak kíván része
lenni.
Az európai uniós, ha-
zai, valamint saját for-
rásból a Balsai Tiszapart Kulturális és Természetvédelmi Nonprofit Kft.
által megvalósított fejlesztés célja olyan látogatóközpont mûködtetése,
mely ismeret-átadással, szemléletformálással kívánja elôsegíteni és biz-
tosítani a Felsô-Tisza és a Bodrog vidékének természeti, táji, kulturális
értékmegôrzését. A nagyközönség számára hamarosan megnyíló épü-
letben elôadóterem, büfé, ajándékbolt, információs pont biztosítja az
idelátogatók kiszolgálását.

Szoboszlai Ottó
ügyvezetô

Balsai Látogatóközpont

A látogatóközpont épülete

„A lány, aki nem tud táncolni, azt mondja, hogy a zenekar nem tud játszani.”

Nemes kezdeményezés élére állt
Somos Zoltán, aki azzal keresett
meg még a tél végén, hogy szer-
vezzünk táncházat, ahová korra,
nemre való tekintet nélkül bárki
jöhet.

Véleménye szerint, nagy szükség
van egy olyan szórakozási lehetô-
ségre, ahová egész családok is el
tudnak járni, s mindemellett nép
kultúránkat is ápolnánk. Sajnos az
a terv, hogy már tavasszal elkezd-
jük a táncházat szakember hiányá-
ban nem jött össze, de szeptember-

Szeptemberi kezdéssel TÁNCHÁZAT szervezünk!
re már találtunk két nép-
tánc pedagógust, akik
szívesen vállalják a
táncolni vágyók irá-
nyítását.

Ezért, hogy a fenti
idézet ne legyen
igaz egyetlen sem-
jéni lányra – és fiú-
ra sem – várunk
mindenkit a szep-
temberben induló
táncházba, amelynek
a Kállay Miklós Általá-
nos Iskola táncterme ad
otthont.

A tervezhetôség ér-
dekében arra kérem az
érdeklôdôket, hogy je-
lezzék felém részvételi
szándékukat. Termé-
szetesen ez nem jár
semmiféle elkötele-
zettséggel, csak egy
igényfelmérésnek te-
kintem, hogy kb. hány
ember érdeklôdését

keltette fel a prog-
ramtervezet.

Pappné
Szegedi Angéla

Néha...
Néha úgy elmennék innen. Innen messze. 
Úgy kíváncsi volnék, ki állít meg: Ne tedd! 

Néha csak egy kis békére volna szükség, 

De ha el is jön, meg is szökik ám tüstént. 

Néha hülyeségeken gondolkodom sokat, 

Az emberi agy ilyeneket is magába fogad. 
Vagy a lélek az, ami a jót, s rosszat érzi? 

Ami miatt az ember a távoli tájat nézi...

(2011. december 16.)
                        „Davidoff”

Újra temetésre
Nincs a sírban örök enyészet,
Az ember csak új hazát cserél.
A lélek az örökké él,
Ami gyôzni fog a sír felett.

Magyar Jánosné

Helyesbítés: A Semjéni Krónika
elôzô számában a „Húsvéti vers”
szerzôjének neve tévesen jelent meg.
A vers írója: Magyar Jánosné, aki-
tôl ezúton is elnézést kérek.

VERSEK,
hazai szerzôk tollából
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Életképek a községbôl

Simítják a mezôgazdasági földutakat Megkezdôdtek a régészeti feltárások a Kállay kas-
télynál

Majális – sok gyerek megfordult a kézmûves foglal-
kozáson

Galambmentesítés a római templomnál

Felújítják a Kossuth utcán a vízelvezetô árkot Eladásra mérik a tûzifát
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Sokszor nem vesszük észre, hogy mennyi program és milyen sokrétû munka
folyik a településünkön. Íme néhány kép, ízelítôként.

Bujtatják a hajtásokat az uborkahálóba A szép pázsit elengedhetetlen feltétele a folyamatos
nyírás és öntözés

A kézilabdások is részt vettek a TE SZEDD! akció-
ban

A görögtemplom a régészeti feltárás után

A betonelemgyártó gép – termelés közben Szorgos kezek gaztalanítják a paradicsomot
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Természetvédelmi csapatver-
seny

Május 11-én (pénteken) 2. alka-
lommal került megrendezésre a
körzeti természetvédelmi csapat-
versenyt a Kállay-napok keretében.
A hazai csapatok mellé érkeztek
még versenyzôk Nyíregyházáról;
Pócspetribôl, Biribôl, Kálmán-
házáról és Kislétáról. Összesen 11
csapat versengett a gyôzelemért
járó díjakért.

A verseny végén külön értékeltük
a vendég és hazai csapatokat, és a
következô eredmények születtek:

I. helyezett: „Bethlen” csapat –
Bethlen Gábor Gimnázium és Álta-
lános Iskola Nyíregyháza

II. helyezett: „Jegesmedvék”
Pócspetri

III. helyezett: „ Szélkerék”  Biri
Iskolánk csapatai közül pedig:
I. helyezett: „ Züdkockák”
II. helyezett: „Szurikáták” és

„Semjén City”
III. helyezett: „Muci kacsák”

Környezetvédelmi nap:
Környezettudatos életmódra ne-

veltük gyerekeinket május 18-án a
környezetvédelmi napon, mintegy
5millió forintnyi pályázati forrásból.

Ezen a napon a hulladék újrahasz-
nosításáról láthattak a felsôs diákok

dokumentum-, az alsósok pedig
rajzfilmet. A fenntartható fejlôdésrôl
e l ô a d á s o k a t
hallgathattak és
csoportfoglalko-
zás keretében az
alsós gyerekek
plakátot készítet-
tek. A felsôs ne-
bulók a kreatív
foglalkozáson új
értelmet adtak a
h u l l a d é k n a k ,
használati tár-
gyakat és szob-
rokat készítettek
belôle. A legjobb
munkáért egy–
egy csocsóasztalt
nyert a 2. b és az
5.b osztály.

Iskolánkban
rajzpályázatot is
hirdettek „ Ne pazarolj!” címmel,
melynek fôdíja alsó és felsô tagoza-
ton is egy- egy kerékpár volt. A brin-
gákat Orosz Réka 2. a, és Bezdán
Fanni 8.a osztályos tanulóknak ítélt
oda a zsûri.

Iskolánk a következô környezet-
tudatos rendezvényét októberben
tartja.

Comenius zárórendezvény:
2010–2012 között Comenius isko-

lai együttmûkö-
dések keretében
három ország-
gal, Lengyelor-
szággal, Törö-
kországgal és
Spanyolország-
gal dolgozott
együtt iskolánk.
Projektünk cí-
me: „Building
bridges between
cultures!”: Épít-
sünk hidat a kul-
túrák között!

A projektzáró rendezvényt május
23-án, szerdán tartottuk, melyet

Seszták Oszkár a Szabolcs  Szatmár-
Bereg Megyei Közgyûlés elnöke is
megtisztelt jelenlétével. Beszédében
kiemelte, hogy milyen fontos szere-
pe van az oktatás területén a nem-
zetközi kapcsolatoknak, együttmû-
ködéseknek.

Ugyancsak május 23-án rendezte
meg a „Nyíri” Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény a gálamûsorát. A
színpadon sorra követték egymást a
néptánc produkciók, melyet
mazsorett csoportok mûsorszámai is
színesítettek.

A gyerekek oktatását idén: Már-
ton Lászlóné, Réti Eszter és Boros
Mihály néptáncpedagógusok végez-
ték. Ezt a tartalmas napot egy közös
vacsora és tábortûz zárta, mely kö-
rül vidáman ropták a táncot este 9
óráig.

Szép sikerek a versenyeken:
Tanulóink ismét szép számmal

vettek részt különbözô, nemcsak
helyi, hanem megyei versenye-
ken is:

A szemétbôl szobrot versenyt az 5. b osztály nyerte.
Jutalom képpen egy csocsóasztalt kaptak.

Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elnöke is részt vett a Comenius programzá-
rón



2 0 1 2 .  J Ú N I U S 13

Móra-matek verseny, Nyíregy-
háza:

IV. helyezett: Papp Marcell 2.a
VI. helyezett: Orosz Réka 2.a
XV. helyezett Molnár Mária Bog-

lárka 3.a osztályos tanuló lett.

„Túl az Óperencián” mesemon-
dó verseny:

II.helyezett :Domokos Bianka 1.a
III.helyezett: Rozsnyai Luca 2.a,

Kékesi Klaudia 3.b

Dienes Pál matematika verseny,
Nyíregyháza:

IV.helyezett: Prokob András Be-
nedek 2.a osztályos tanuló lett.

Informatika verseny, Nyírbátor:
V. helyezett: Egri Krisztina 6.b
VII. helyezett: Fodor Lilla 8.b
VIII. helyezett: Páll Flóra 8.b

Hevesy György Országos Ké-
mia verseny megyei döntô:

X. helyezett : Kóth János 8.b
XIV. helyezett: Páll Flóra 8.b
XX. helyezett: Kovács Andrea 7.b
Számvadász megyei matematika

verseny, Nyíregyháza:
5. évfolyamon:
 Kiss Ildikó XV. helyezést
6. évfolyamon
 Papp Anna IX.
 Egri Krisztina XII. helyezést
7. évfolyamon
 Kovács Andrea V.
 Popovics László VIII. helyezést

Szelektív hulladékgyûjtés volt az egyik feladat a Kállay
Napok Természetvédelmi versenyen

Felhôtlen jókedv jellemezte Gyermeknapon a 3.osztályo-
sokat

8. évfolyamon
 Kóth János VI.
 Páll Flóra VIII.

helyezést ért el.
Ész! Kész!

Pénz! Országos
vetélkedô regio-
nális fordulója:

II.helyezett: Ör-
dögfiókák csapa-
ta: Egri Krisztina,
Palcsák Péter,
Orosz Bence 6.b
osztályos tanulók.

O r s z á g o s
Dáma Diákolim-
pia:

I. Orosz Réka
II. Egri Krisztina
III. Pisák Laura, Domokos Balázs
IV. Papp Marcell, Prokob Benedek,

Somos Zsuzsanna, Pisák Ádám
V. Papp Zsófia, Fignár József
Kozma László Országos Infor-

matika verseny regionális forduló-
ja:

I. Egri Krisztina
III. Palcsák Péter
VIII. Blazsán Kristóf
X. Varga Petra
Megyei Honvédelmi Verseny,

Nyíregyháza:
II.helyezett : „Turul” csapat. Tag-

jai: Kékesi Bence 7.a; Magyar Ba-
lázs 7.b; Csabai Ibolya 7.b, Vinkler
Petra 7. b
osztályos ta-
nulók.

Országos
K o z m a
László Infor-
matika ver-
seny:

V. h e l y e -
zett: Egri
Krisztina

VI.helye-
zett: Palcsák
Péter

XII.helye-
zett: Blazsán
Kristóf

XV.helye-
zett: Varga
Petra

Gyermeknap:
Idén a hagyományoktól kicsit el-

térôen telt el a gyermeknap május
25-én.

Minden osztály saját magának
szervezett programot. Az elsô osz-
tályosok Nyíregyházára, a 2. osztá-
lyosok Napkorra és Tokajba utaz-
tak A harmadikosok kerékpártúrát
szerveztek Harangodra. A felsôsök
strandolást; plázázást, szalonnasü-
tést, fôzést, szerveztek. A 8.b az osz-
tálykirándulásukkal kapcsolták
össze ezt a napot, és két napra
Mátrafüredre utaztak.

Pálháza–Füzérradvány–Kôka-
pu…

…volt az útvonala annak a juta-
lom kirándulásnak, amelyen az is-
kola legjobb tanulói vettek részt jú-
nius 7-én. A 21 gyerek sok él-
ménnyel gazdagodva tért haza.

Kôkapu
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Ugráló vár, torta és koncert

A gyermeknapot 2012. május 25-
re terveztük, és az idôjárásnak kö-
szönhetôen ezen a napon meg is tud-
tuk tartani a rendezvényt.

A program délelôtt 9 órakor kez-
dôdött az óvodavezetô megnyitójá-
val, aki köszöntötte a gyerekeket, és
a szülôket. A jelenlévôkkel ismertet-
te a pályázat kiírójának nevét, és az
elnyert összeget, majd ismertette a
napi programot.

Elsô program a tervezettnek meg-
felelôen a Budapestrôl érkezett
„Zsuzsi és Orsi „ zenés interaktív
elôadás volt. Mivel ezek az elôadók
elôzô évben már voltak az óvodá-
ban, a gyerekek nagy lelkesedéssel
várták a mûsort. Az elôadók énekel-
nek, közben sokat beszélnek a gye-
rekekhez, megmozgatják ôket. A kb.
45 -50 perces elôadás alatt senki
nem unatkozott, a gyerekek kellôen
elfáradtak.

Az elôadást udvari tevékenységek
követték. Az óvónôk elôre elkészí-
tett dekorációkkal tették színesebbé
az udvart, ezzel is jelezve, hogy „ez
a nap más mint a többi”. Volt ott pa-
pírsárkány, lufi, méhecskék, kisma-
darak, katicák. Az óvónôk verseny-
játékokat szerveztek, a pihenni vá-
gyó gyerekeknek barkácsolási lehe-
tôséget ajánlottak. Készült is renge-
teg szélforgó, mini papír sárkány. Az
óvónôk még arra is figyeltek, hogy
legyenek egyszerû és kissé nehezeb-

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program keretében rendezvényszervezésre lehetett pályázni. Az óvoda is megra-
gadta a lehetôséget és „Gyermeknap az Óvodában” címmel beadta pályázatát. A progra-
mot megvalósításra érdemesnek találták, így azt 162 050 Ft-tal támogatták. Ez az összeg
elég volt ahhoz, hogy a gyermeknap teljesen ingyenes legyen a gyerekek számára.

ben elkészíthetô szélforgók a gye-
rekek életkorának megfelelôen.

Az ebédet úgy terveztük, ahogyan
minden évben gyereknapkor, kint az

udvaron. A szülôk és a
dajka nénik kihordják az
asztalokat, székeket, evô-
eszközöket. Sajnos a viha-
ros erejû szél miatt ebben
az évben ez megvalósítha-
tatlan lett. De hogy mégis
együtt legyen az egész
óvoda, a legnagyobb cso-
portszobát a dajka nénik
átrendezték és mind az öt
csoport együtt ebédelt.

Ebéd után következett a
nap fénypontja, a torta fel-
szeletelése és szétosztása.
Az óriási tortából minden-

ki kapott: gyerek, dolgozó, szülô.
Aki kért, még repeta is jutott. Az ön-
erô biztosításából üdítô is volt a po-
harakban. Étkezés után a két kiscso-
port lefeküdt aludni, mert ôk
még nagyon fáradékonyak és
délre kimerültek. A középsô
és nagycsoportnak folytató-
dott a gyereknapi játék, szó-
rakozás.

Az ugrálóban – amely
egész nap rendelkezésére állt
– mindig volt gyerek, a cso-
portok felváltva vették igény-
be óvónôi felügyelettel. Na-
gyon jó elfoglaltság volt a
gyerekek számára.  A szülôk
várták, mikor tudják gyere-

küket elcsalogatni az ugrálótól, mi-
kor tudja rávenni az indulásra.  Úgy
érezzük a nap jól sikerült, bár a vi-
haros erejû szél néha kisebb gondo-
kat okozott, de az esô nem esett, így
feledhetetlen gyereknapot sikerült a
gyerekeknek szerveznünk. A szülôk
is örültek, mert nem kellet anyagi-
lag hozzájárulni a napi költségekhez.
Az óvoda szülôi munkaközössége
anyagilag biztosította a pályázathoz
az önerôt, sôt még udvari játékok
vásárlására is sor került, amit a gye-
rekek boldogan vettek birtokukba.

A vidám hangulatú gyereknap
után megvolt a nagyok búcsúzása is
a Ballagás. Sajnos a változékony
idôjárás ebben az évben nem tette
lehetôvé azt, hogy az óvoda udva-
ráról ballagjanak el a gyerekek, en-

nek ellenére azért na-
gyon szép mûsorral
zárult 25 gyereknek
az óvodás korszaka.

A fôzési szünet
2012. június 18-29-ig
tart.

Nyitás július 2-án,
hétfôn. Ettôl az idô-
ponttól kezdôdôen az
óvoda folyamatosan
nyitva lesz.

Kívánunk a gyere-
keknek és a szülôk-
nek is nyárra jó pihe-

nést, feltöltôdést a következô tan-
évre.

Papp Györgyné
 óvodavezetô

Egész nap ugrálhattak a gyerekek a légvárban

Az óvodások is kíváncsiak voltak a görög templomban
folyó régészeti feltárásra

Készülnek a színes forgók
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PITBULL GYM Konditerem Kállósemjénben

Nagy öröm ez számunkra, mert nem
csak hogy bôvült a településen a szolgál-
tatások köre, de olyan igényt elégít ki,
amelyre a fiatalok már nagyon vágytak.
Ennek apropójából készítettem riportot
Nyeste Tiborral a terem megálmodójá-
val, kivitelezôjével, üzemeltetôjével:

Pappné Szegedi Angéla: – Mi volt az
az elsô élmény, amely elindított a test-
építés útján?

Nyeste Tibor: – Azt hiszem még az
általános iskolában kezdôdött el
valami. Mindig folyt a versen-
gés az osztályban lévô fiúk kö-
zött, hogy ki a legerôsebb. Ak-
koriban a foci volt a „sláger”,
de éreztem, hogy nem ez a
sportág áll hozzám a legköze-
lebb. Aztán amikor a középis-
kolába kerültem, vékonyka
srácként nagyon irigyeltem az
úgymond „gyúrós” srácokat.
Nem akartam vékonyka marad-
ni és elhatároztam, hogy nekem
a súlyzós edzések lesznek a
megfelelôek, és testépítéssel
fogok foglalkozni.

PSZA: – Mikor kezdtél el tu-
datosan testépítéssel foglalkoz-
ni?

Nyeste Tibor: – A testépítés-
sel 15 évesen kezdtem foglal-
kozni, de akkoriban még nem
értettem hozzá. Csináltam mindent össze-
vissza. Tudatosan, értelmesen 5 éve
ûzöm ezt a sportot, teszem hozzá kisebb-
nagyobb kihagyásokkal, ami ebben a
sportágban nem nagyon megengedett.

PSZA: – Mi volt az elsô eszközöd?
Nyeste Tibor: – Az elsô eszközöm, le-

het hogy nevetséges, de nagyapámtól sze-
reztem egy 8 kg-os IFA tengelyt, aztán
azzal végeztem a gyakorlatokat. Ez a
nevezetes vasdarab a mai napig meg van.

PSZA: – Hol tartottad edzéseidet,
amíg nem volt meg az edzôterem?

Nyeste Tibor : – Az edzéseimet a csa-
ládi házunk pincéjében kialakított kis
edzôteremben tartottam. Az évek során
minden kis zsebpénzemet erre a kis
konditeremre fordítottam. Nem volt
nagy hely, de minden alapvetô gyakor-

Hetekkel ezelôtt, a Posta melletti (a volt Bútorszalon) épületben nagy
sürgésre-forgásra lettem figyelmes. Napokig csak találgattuk, hogy va-
jon milyen új funkciót kap a helyiség. Aztán elég hamar kiderült, hogy
egy helybeli fiatalember kondi termet álmodott ide, és annak megvalósí-
tásán dolgoztak gôzerôvel heteken át. Nem sajnálva az idôt, a fáradtsá-
got, a sokszor éjszakába nyúló munkát, igyekeztek minél elôbb kinyitni
a terem ajtaját a nagyközönség elôtt.

latot el lehetett végezni. Nagyon sokáig
egyedül edzettem, voltak edzôtársaim is
szép számmal, csak Ôk hamar feladták.

PSZA: – Voltak olyanok akik nem
hittek benned, hogy Te ezt meg tudod
csinálni?

Nyeste Tibor: – Aki egy picit is ismer,
az tudja, hogy megpróbálom elérni a ma-
gam elé kitûzött célt. Biztosan voltak, akik
nem hittek bennem, de örülök, hogy nem
nekik lett igazuk. Nagyon sok munkával

ugyan, de sikerült elérni, amit akartam.
PSZA: – Mennyi idô egy test kigyú-

rása?
Nyeste Tibor: – Erre a kérdésre nem

lehet konkrét választ adni. Egyszavas
válaszom: évek. Nagyon sok mindentôl
függ, hogy hogyan „nô” az ember. Fô-
leg a genetika, ami ebbe nagyon bele-
szól. Nekem közel 8 évembe került,
hogy elérjem a mostani formámat. Na-
gyon sokat kell dolgoznom, hogy kéz-
zelfogható, szemmellátható eredménye
legyen. DE NEM ADOM FEL!

PSZA: – Mikor határoztad el, hogy
üzletszerûen szeretnél ezzel foglakozni?

Nyeste Tibor: – Körülbelül 1- 1,5 éve
határoztam el. Láttam, hogy sok bará-
tom akar edzeni, sokan jöttek nálunk a
kis pincébe, aztán elhatároztam, hogy

nekem kell egy saját edzôterem. Jó öt-
letnek tartottam, mert a faluban ilyen
típusú sportolásra nem volt lehetôség.
Elôször csak álmodoztam róla, aztán be-
levágtam.

PSZA: – Kik támogatták az elképze-
lésedet az üzlet beindításával kapcso-
latban?

Nyeste Tibor: – Hál' Istennek a csa-
ládom, ismerôseim, hozzátartozóim
maximálisan mellettem álltak, amit ez-
úton is szeretnék megköszönni nekik. Az
ô segítségük nélkül nem ment volna az
üzlet beindítása.

PSZA: – Látogatják-e nôk a
konditermet?

Nyeste Tibor: – Igen, mégpedig szép
számmal. A vendégeink közel egyhar-
mada nô. Nagy tisztelettel vagyok irán-

tuk, hiszen nagy akarattal és
kitartással menetelnek a kitû-
zött cél felé.

PSZA: – A betérô vendégek
maguktól edzenek, vagy Te
segítesz nekik, és kész edzés
tervvel segíted ôket?

Nyeste Tibor: – Vannak
olyanok, akik már régóta ûzik
ezt a sportot, ôk önállóan dol-
goznak, saját edzésterv alapján.
De vannak  olyanok is akik
most szeretnék elkezdeni a test-
építést, általában ôk szoktak
megkérni, hogy segítsek, amit
én nagyon szívesen teszek.

Kedves Olvasó! Azt gondo-
lom, mindannyiunk nevében
gratulálhatunk ennek a fiatal-
embernek, aki véghezvitt egy
kisebbfajta csodát. Megálmo-

dott és megvalósított egy elképzelést,
lehetôséget kínálva ezzel a fiataloknak
a tartalmas szabadidô eltöltésre. Teszi
mindezt munka mellett, hiszen az edzô-
termet csak másodállásban üzemelteti.
A dolgos hétköznapokat faipari techni-
kusként egy nagykállói asztalos üzem-
ben tölti.

Az edzôterem a következô idô-
pontokban várja az edzeni

vágyókat:
Hétfôtôl  péntekig: 16.00–22.00
Szombaton: 13.00–20.00
Vasárnap: Zárva

Árak:
Napijegy: 500 Ft
Diák havi bérlet: 3.800 Ft
Felnôtt havi bérlet:  4.800 Ft

Nyeste Tibor, aki megálmodta, majd megvalósította
a konditermet
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2012. április 28-án második alka-
lommal került megrendezésre a Dr.
Petromán Miklós Emléktorna Hajdú-
nánáson, melynek névadója a

Dr. Petromán Miklós Emléktorna Hajdúnánáson

A vándorserleg, amelyet Dr.
Petromán Miklós emlékére alapí-
tottak a futballistatársak

Kállósemjén Nagyközség Ön-
kormányzata 2012. július 7-én
(szombaton) elsô alkalommal szer-
vezi meg a SIN-t azaz a Semjéni
Ifjúsági Napot. A nap folyamán lesz
Triál bemutató, mókás csapatver-
seny, baranta bemutató, népi játé-
kok tanítása; össznépi szalonnasü-
tés, és „Ki-Mit-Tud?”. Este a Hang-
erô Akusztik zenél nekünk, majd
tábortûz és táncház zárja a napot.

Kedves Fiatalok!
Szeretettel várunk minden ér-

deklôdôt, aki részese kíván lenni
ennek az eseménynek.

A csapatversenyen való részvé-
tel feltételeit, azaz a versenykiírást
a Könyvtár Facebook oldalán, és
Kállósemjén Nagyközség honlap-
ján (www.kallosemjen.hu) is meg-
találjátok.

Kállósemjénben született, Hajdúná-
náson családot alapító állatorvos, Dr.
Petromán Miklós (1944.12.15.-
2009.10.22.). Az emléktornát az ál-
latorvos egykori futballistatársai hív-
ták életre, így tisztelegve emléke
elôtt. Akik ismerték, tudják, hogy
Miklós szenvedélyesen szerette a
futballt. Gyermekkorában gyakran
focizott falubeli barátaival, késôbb
Hajdúnánáson futballcsapatot alapí-
tott, ezzel hódolva a sport iránti sze-
retetének. Futball iránti szeretetét,
mint értéket sikerült környezetének
is átadnia. Középsô fiúunokája, a 11
éves Daróczi Zoltán futballtehetség,
és szeptembertôl a Puskás Ferenc
Futball Akadémián, Felcsúton kez-
di meg tanulmányait. A rendezvé-
nyen 5 csapat vett részt, melynek
tagjai sportszerûen és jókedvûen

küzdöttek a Dr. Petromán Miklós
Vándorkupa elnyeréséért. Jövô áp-
rilisban újra megrendezésre kerül a
torna, ahová a régi futballtársak és a
családtagok szeretettel várnak min-
den Kedves Érdeklôdôt, tehát Önt is,

Kedves Olvasó! Emlékezzünk
közösen Miklósra, adjuk tovább
gyerekeinknek azokat az értékeket,
amelyeket Édesapám, Mikós a min-
dennapokban is képviselt.

Petromán Anikó

F E L H I V Á S
Felhívjuk a lakosság figyelmét,

hogy az Önkormányzattól
120 literes kommunális

hulladékgyûjtô edényt (kukát) lehet
igényelni.

A kukáért 635 Ft egyszeri bérleti
díjat kell fizetni, mely a lakóház

tartozéka lesz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy egy

háztartásból egy alkalommal, csak
egy kukát visz el a közszolgáltató!
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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

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.

Belicza
Boglárka

Gazdag Benjamin Róbert

Kedves Szülôk!
A Semjéni Krónika közkedvelt

rovata a Gólya hozta „fényképal-
buma”, amely ezen túl is meg fog
jelenni, de szeretném, ha Önök
küldenék el (vagy juttatnák el hoz-
zám) a gyermekrôl készített képet.
Amennyiben erre nincs módja és
lehetôsége, de szeretné, hogy
gyermekérôl fénykép jelenjen
meg az újságban úgy jelezze fe-
lém a következô elérhetôségeken:
pappne.angela@kallosemjen.hu,
vagy a 06-30/4622-469-es telefon-
számon. Ebben az esetben termé-
szetesen lefényképezem a babát.

Iván-Páll Miklósné
(Nagy Mária)

Garai Sándorné
(Terdik Ilona)

Csákányos Jánosné
(Papp Erzsébet)

Papp Ernô

Irinyi Józsefné
(Balogh Erzsébet)

Oláh Ilona
Sitku András
Trungel Nagy Lászlóné

(Molnár Julianna)
Nagy Sándorné (Szijjártó Ilona)
Vinkler József

Kokas Krisztina  – Tamás Zoltán
Janóczki Anita  – Hajdú Zsolt

Persze addig még sok víz lefolyik
a Tiszán, de természetesen eddig
sem tétlenkedtek. Május elsején a
hagyományos mesterségek bemu-
tatójából tartottak kiállítást és vá-
sárt, majd alig 3 hét múlva május
23-án a Kállay Miklós Általános
Iskola Comenius projektzáró ren-
dezvényén kápráztatták el a ven-
dégeket csodálatos kézimunkáik-
kal.

A külföldi vendégeknek bemutatták
a fonás munkafolyamatát és kenyérlán-
gost is sütöttek a kemencébe.

Akik szeretnék elkészíteni a ke-
nyérlángost, íme itt a recept:

Hozzávalók:
1 kg liszt, 1 dl tej, 1 ek. cukor, 5

dkg élesztô, 1,5 dl víz, 2 teáskanál
só, 0,5 dl olaj

Elkészítés:
A tejet a cukorral meglangyosít-

juk és megfuttatjuk benne az élesz-
tôt. A vizet ugyancsak meglangyo-
sítjuk és feloldjuk benne a sót, majd
a liszthez adjuk. Hozzáadjuk az olajt
és az élesztôs tejet is. Jó alaposan
kidagasztjuk, hogy könnyen nyújt-
ható rugalmas tésztát kapjunk (ha
még kíván vizet, langyos, de már
nem sós vízzel szaporítjuk). Meleg

Anna bálra készül az Arany Alkony Nyugdíjas Klub

helyen kelesztjük, majd két részre
osztva megszórjuk feltéttel, ami le-
het cukros kapor, vagy sós kapros
szalonna pörc. Elômelegített sütôben
szép pirosra sütjük.

Július 7-én (szombaton) a II.
Bökönyi Fesztiválra utaznak a klub
tagjai, ahol a népdalkör Dél-alföldi
és Szabolcsi népdalcsokrot énekel.
A fellépés mellett még itt is elkészí-
tik szemet gyönyörködtetô kiállítá-
sukat a bökönyiek nagy örömére.

Július 28-án (szombaton) Újfehér-
tóra utaznak, ott képviselik a tele-
pülésünket és öregbítik annak hír-
nevét.

A legnagyobb rendezvényük az
Anna bál, július 27-én (pénteken)
lesz, amelynek a Kállay Miklós Ál-
talános Iskola ad újra otthont. Az
Anna bál már 4. alkalommal kerül
megrendezésre, amikor is a kistér-

ségi településeken
mûködô nyugdíjas
klubokat hívják meg
és töltenek el egy él-
ményekben igen gaz-
dag délutánt. A nap
folyamán bemutat-
koznak a községek
népdal-, és nótakörei
majd felköszöntik az
összes Anna nevû ked-
ves vendéget. A szíves
vendéglátást követô-

en, estébe nyúló mulatozás veszi kez-
detét. Az ide érkezô vendégek min-
dig nagy örömmel vesznek részt a
mulatságon, reméljük nem lesz ez
másként idén sem.

Mintha
mindig ezt csinálták volna

– ügyesen jár az orsó az asszonyok kezében


