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Talán így is jellemezhetnénk az
elôttünk álló idôszakot, hiszen va-
lóra válik egy régi, hôn áhított vá-
gyunk: felújításra kerül a Kállay
kúria, vagy ahogyan mi ismerjük,
a kastély.

Az egykor szebb napokat megélt
épület már évek óta üresen áll, és ez
bizony meglátszik az állapotán.

Nem lehettünk rá büszkék, hiszen
évrôl évre csak egyre siralmasabb
arcát mutatta nekünk. Sokszor esett
vandálok támadásának, akik csak
azért, hogy csináljunk valamit – de
jobb híján nem találtak egyéb elfog-
laltságot-, kôvel dobálták be az épü-
let ablakait, vagy leszaggatták a rá-
csait.

Önkormányzatunk, szûkös anya-
gi helyzete miatt az épületen csak
minimális állagmegóvást tudott vé-
gezni, de ez jelentôsen nem javított
az állapotán. Keresve a lehetôsége-
ket, évek óta figyelve a pályázato-
kat, végre elérkezett a „mi idônk”
és több hónapos elôkészítô munkát

Új év – új lehetôség
követôen, 2012. augusztus 8-án 33
egyéb kiemelt turisztikai beruházás
mellett zöld utat kapott a kállósem-
jéni Kállay-kúria rekonstrukciója is
780 500  000 Ft összeggel. „A fel-
újítás után az épület többfunkciós
turisztikai attrakcióként várja majd
a hazai és külföldi látogatókat. Az
alsó szinten hat terem fogadná a lá-
togatókat. Ezekben a  Kállay-család
elôtt tisztelegnénk, kiállítás idézné

fel a család múlt-
ját, jeles tagjainak
munkásságát, va-
lamint a megye és
az ország történe-
tét. A földszinten
lenne még az

1 9 2 0 / 3 0 - a s
évek hangulatát
felidézô nosz-
t a l g i a k á v é z ó ,
valamint egy
korhû játszóház
játékkiállítással.
Az 1920/30-as
évek hangulatát
szeretnénk viszszavarázsolni kora-
beli autó, motorok és kerékpárok
kiállításával is. Az emeleten bálte-
rem és rendezvényterem kialakítá-
sa szerepel a terveink között. A kú-
ria mellett a Wolkenstein-kastélyt
is (közismert néven a Magtárt) ere-
deti állapotába állítjuk vissza, és

egyben kiszolgáló funkcióval lát-
juk el. Itt kap helyet  egy informá-
ciós pont, valamint egy ajándék
bolt, az emeleten pedig a Polgár-
mesteri Hivatal kerül kialakításra.
A két épületet egy történelmi sé-
tány köti majd össze, és megszé-
pül a környezet is, hiszen felújítás-
ra kerül a kastélyparkban lévô sé-
tányok és virágoskertek is.  A fel-
újítási munkálatok 2013 elején kez-
dôdnének el, s 2014-ben fejezôd-
nének be.” (szon)

Így talán már érthetô a cikk címe,
az „Új év-új lehetôség”, hiszen a
projekt megvalósítása valóban új
távlatokat nyit a település és az itt
élô emberek életében.

Végre elérkezhet azaz idô, amikor
a kastély nem a „falu szégyene” lesz,
hanem újra egy – a régi fényében
pompázó – gyöngyszem.

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselô-testülete

A Kállay kúria...

...és a Wolkenstein kastély napjainkban.
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Elsô alkalommal került megren-
dezésre településünkön a közép-
iskolás-egyetemista korosztályt
megcélzó Semjéni Ifjúsági Nap,
amelynek célja az volt, hogy az
egymástól eltávolodott korosz-
tályt egy kicsit közelebb hozzuk
egymáshoz, valamint felmérjük
azokat az erôviszonyokat, ame-
lyek a jövôben a község életére
kihatással lehetnek.

A programba nagy örömünkre
bekapcsolódtak kisgyermekes csa-
ládok, általános iskolások is, és egy
igen szórakoztató, kellemes délutánt
tölthettünk el együtt. Volt itt mókás
vetélkedô; triál bemutató, kerékpá-
ros ügyességi pálya; szalonnasütés;
és koncert. A nap végén Éder Ró-
bert és Bohács Gitta tartott éjfélig
tartó táncházat a fiataloknak.

A nap sikerén felbuzdulva jövôre
is szeretnénk megrendezni a Sem-
jéni Ifjúsági Napot, amelyre már
most gyûjtjük az ötleteket, hogy
minél szórakoztatóbb legyen a prog-
ram

Ezúton szeretném megköszönni a
Nôszirom Egyesület azon tagjainak
a segítségét, akik komoly munkával
járultak hozzá, hogy a nap sikeres
legyen.

Semjéni Ifjúsági Nap

Akkor most merre

Bála gurításból bálabontás lett

Ez a lábam ez,ez,ez, jobban járja mint emez – táncház

Hova bújtak azok a fránya tojások

Most akkor jó erôsen megfogod...

Repül a, repül a...
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Eladó gobeli-
nek: Lakatos Mi-
hályné Marika
Kossuth utcai la-
kos már évek óta
foglalkozik gobe-
linvarrással. Várja
azokat, akik szí-
vesen vásárolná-
nak általa készített kézimunkákat.

Osztálytalálkozó: Júniusban, 25
év után találkoztak az általános is-

kola 1987-ben végzett diákjai Far-
kas Lászlóné és Egri Józsefné
osztályfônökletével.

Edzenek a mazsorettek: Élettel
telt meg az általános iskola udvara

Hírek címszavakban

és a tanulás mellett megkezdôdött a
mûvészeti oktatás is. A Bóbita
mazsorett csoport épp erônléti
edzést tart, hiszen a botforgatáshoz
fontos az erôs karizom.

Önkormányzatunk mindig arra
törekedett, hogy kiaknázza a pá-
lyázatok nyújtotta lehetôségeket,
mert csak így tudunk jelentôsebb
beruházásokat véghezvinni tele-
pülésünkön. Az elmúlt idôszak-
ban benyújtott projektjeinket a
nyertes pályázatok közé sorolták.
Jó néhányat közülük már meg is
valósítottunk, de még igen nagy
munkálatok várnak ránk.

Az ilyen megvalósítandó feladatok
egyike a volt mozi épület felújítása és
új funkcióval való ellátása, azaz ezentúl
itt lesz a Közbiztonság központ, itt kap
helyet a polgárôrség irodája is. A több
mint 14 millió forintos beruházás meg-
valósításához 10 millió forintot nyer-
tünk. Az épület kiürítése – a közmunka-
programban résztvevôk közremûködé-
sével megkezdôdött – akár csak a Mag-
tár és a Kállay kúria épületeinek takarí-
tása is (a Kastély és a Magtár felújításá-
ról a címlapon olvashatnak).

Mit arról már elôzô lapszámunkban
beszámoltunk, a Könyvtár informatikai
fejlesztésére beadott pályázatunk nyert.
Azóta ugyan eltelt 3 hónap, de a közbe-
szerzési eljárás miatt nem tudtuk hama-
rabb megvalósítani a beruházást. Jó hír
viszont, hogy heteken belül birtokba
vehetô lesz a megújult számítógépes
park.

Ugyancsak nyert a Fecskeház és a
Tájház kialakítására beadott projektünk
is. Az elôkészítô munkálatok megkez-
dôdtek, és bízunk benne, hogy hamaro-
san szemmel látható lesz a változás az
épületen.

Nemsokára teljes egészében egységes
képet fog mutatni a Kastélykerti Óvoda
és az asztalosmûhely. A nyár folyamán
felújításra és átadásra került a Sportcent-
rum, de az épület másik fele ma még
torzóként áll mellette. Nem egy szép
látvány, de már nem is kell sokáig néz-
nünk, ugyanis itt kerül kialakításra a
Gondozási Központ. A munkálatokra,
azaz az épület teljes felújítására és az
eszköz ellátottság biztosítására 47 mil-
lió forintot nyerünk a „Szociális és gyer-

Szépülô Nagyközség!
mekjóléti szolgáltatások fejlesztése a
Dél-Nyírségben” címû pályázatunkkal.

Az új lehetôségek közül meg kell
említeni a Nemzeti Agrár-szaktanácsadá-
si, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
által megpályázható: az alföldi tanyák,
valamint tanyás térségek megôrzése és
fejlesztése érdekében kiírt pályázat so-
rán, a „tanyai termékek piacra jutásá-
nak elôsegítése” cél keretében önkor-
mányzati fenntartású helyi piac építésé-
re pályáztunk 90%-os támogatottsággal.
A beruházások összköltsége több mint
850 millió forint, melybôl az önerô 7
millió forint.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új
pályázati lehetôséget helyezett kilátás-
ba, mely során napelemes rendszer épí-
tésére lesz lehetôség 85%-os támogatási
intenzitás mellett. A beruházás során te-
lepített napelemek által termelt energiát
a hálózatba visszatáplálva jelentôs áram-
költséget lehet megtakarítani.

A helyi szennyvíztelep korszerûsíté-
sére is szeretnénk pályázatot benyújta-
ni, melynek elôkészületei során szakha-
tósági engedélyezési eljárás van folya-
matban. Reményeink szerint ez év vé-
géig realizálódik ez az elképzelésünk.

A beruházási pályázatok mellett a
munkahelyteremtésre kiírt pályázati le-
hetôségeket is igyekszünk maximálisan
kihasználni.  A STARTMUNKA prog-
ram során 92 fôt tudunk foglalkoztatni
több mint 60 millió Ft támogatással. A
TÁMOP pályázati lehetôségeit kiaknáz-
va 31 fôt foglalkoztatunk, melyhez
10.926.410 Ft-ot nyertünk, és további
7 fô foglalkoztatására nyújtottunk be
pályázatot.

Bízunk benne, hogy a településen fo-
lyó munkálatok, felújítások eredménye
képpen – ha lassan is –, de Kállósemjén
olyan arcát fogja mutatni, amilyet mind-
annyian látni szeretnénk. Megújuló épü-
letek, felújított csapadékvíz elvezetô
rendszerek, parkok, sétányok, zenepa-
vilon, közösségi terek. Szinte hihetet-
len, hogy mindez meg fog valósulni köz-
ségünkben. Ha ezek mellett rendezett
porták fogadják a településre érkezôket,

vagy az azon átutazókat, csak pozitív
benyomást kelthetünk bennük. Tegyünk
róla, hogy így legyen.

Belicza László
 polgármester
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Június 23-án felkerekedtünk cso-
portunkkal, hogy megismerjük
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
ôsi templomait. Kellemes idôben
indulhattunk.

Elsô megállóhelyünk Vaja telepü-
lés. Nevét a Vay családról kapta. Már
1272-ben megemlítik a települést
egy birtokadományozó levélben.

Elôször a középkori református
mûemlék templomot látogattuk
meg. Az Épületet az elmúlt két év-
ben újították fel. A következô meg-
tekinteni való a vajai Vay várkastély.
Az élmény teljességéhez hozzájárult
egy tárlatvezetés, melyben sok ér-
dekes információt hallottunk a kas-
tély építésérôl, bútorzatáról és az
egykor ott élô család szokásairól.

A kastélyban csodálatos haszná-
lati tárgyak és bútorok mellett egy
mennyezett- freskót láthattunk a
Rákóczi terembe. Bejárhattuk a kas-
tély rendben tartott udvarát, parkját,
és a matuzsálemi kort megért platán-
fát is körbeöleltük.

Buszba be és indulás a következô
állomáshelyre, Vásárosnaményba,
ahol a Tomcsányi- kastélyban helyet
kapott, Beregi Múzeum kiállítását
tudtuk megcsodálni. A beregi és Ti-
szahát- menti falvak vászonmunká-
it, és a környéken élô emberek hasz-
nálati eszközeit, textíliáit láthattuk,
bölcsôtôl a sírig.

Egy gyors fagylaltozás és már in-
dulunk is Vámosatyára. Itt a lelkész
és kedves felesége szívesen körbe-
vezetett kicsiny, de annál régebbi
Kôtemplomukban, mely XIV. szá-
zad elején épülhetett. A templomba
belépve, festett, reneszánsz-kori, vi-
rágos (tulipános) falképeket találhat-
tunk. A református templom mellett
áll egy zsindelyborítású harangto-
rony, mely a XVIII. században épült.

Következô úti célunk Tákos, vagy
más néven a „mezítlábas Notre
Dame”.

Mint késôbb ismertette Erzsi néni,
aki idegenvezetônk volt, s nem mel-
lesleg 77 évesen szellemileg teljesen
friss. Csodálatos ízes nyelven mesélt

Szabolcsi körutat szervezett a
református egyházközség

nekünk a templom múltjáról és jele-
nérôl. A templomot belülrôl gyönyö-
rû színes motívumos kazetták díszí-
tik a mennyezeten. A padozatokon,
korlátokon pedig életfa díszítések
láthatók.

Azt tartják róla, hogy: „a nép
emelte magának fából és sárból”,
abban az idôben, amikor Mária Te-
rézia rendelkezései megtagadták a
követ és a téglát a reformáció hívei-
tôl. Különlegessége még, hogy a ka-
zetták között nincs két egyforma,
valamint hogy a padozatokat min-
denki magának alakította ki. A temp-
lomtorony zsindelyes. Sajnos a
2001-es árvíz a templomot is káro-
sította, de a felújításoknak hála eb-
bôl a látogató mit sem vesz észre.

A templom megtekintése után az
ebédnek is Tákoson ejtettük szerét.
A menü lapcsánka vasalt- hússal. És

ha ez valakinek nem elégítette vol-
na ki étvágyát, vásárolhatott a ke-
mencében sült finomságokból.

Miután megtöltöttük hasunkat a
sok finomsággal, átutaztunk Csa-
rodára. A régi templom légköre min-
den embert megérint.

A templom azzal büszkélkedhet,
hogy itt láthatók egyedül szentek
mosolygósan megjelenítve, valamint
csodálatos freskók és életfa motívu-

mok láthatók a falakon. A szószék
is hordozza magában az elmúlt év-
századok erejét a szemet gyönyör-
ködtetô faragásokkal. Mindezt a
szépséget pedig a környékre jellem-
zô keresztszemes textíliák díszítik.

A következô település, amit meg-
nézhettünk, Márokpapi. 1939. júli-
us 16-án egy villámtól meggyulladt
és kiégett a település református
temploma. 2003-tól helyreállítva és
megszépülve várja a látogatókat. A
templom belsejében a freskók meg-
ôrzôdtek. A templomnak sajátossá-
ga, hogy külsô falán is láthatók az
ablakok körül a tulipános- életfa
motívumok.

Utolsó megálló hely Tarpa telepü-
lés, annak is a szárazmalma. Sajná-
latunkra már nem használják, vi-
szont néhány új ismerettel bôvül-
tünk, köztük azt is megtudtuk, ho-

gyan kerültek be a malmot hajtó ál-
latok a helyükre anélkül, hogy szét-
szednék a malmot. A legkisebbek
örömére meg lehetet hajtani a kere-
ket, így kipróbálhatták az apróságok
az erejüket.

A nagy fáradozás után újra útra ke-
rekedtünk, de már Kállósemjénnek
vettük az irányt. Jó hangulatba renge-
teg szépséggel megtelve értünk haza.

Andrejkó Irén

Lenyûgözô látvány még ma is a tarpai szárazmalom
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Egyre gyakrabban találkozunk a pia-
con és a boltok polcain egy lila színû és
érdekes formájú „gyümölccsel”a padli-
zsánnal. A padlizsán népies neve török-
paradicsom, amely elárulja, hogy Ma-
gyarországra a török uralom idején ér-
kezett meg. Augusztus végén, szep-
tember elején jelenik meg a
piacon és ma már folyama-
tosan kapható.

Miért jó?
A padlizsán rend-

kívül értékes táp-
anyagokat, vitamino-
kat, ásványi anyagokat tartalmaz, mi-
közben energiaértéke kicsi.

Hogyan fogyasszuk?
Egyre népszerûbb húspótló zöldség-

féle: rántva, sütve, párolva, töltve, krém
formában egyaránt jól használható. A
fûszerek közül a bors, a csombor, a ba-
zsalikom, az oregánó illik hozzá, a hagy-
ma, fokhagyma, zöldpetrezselyem mel-
lett. A megsütött padlizsán húsa lefa-
gyasztható, így télen sem kell nélkülöz-
ni a pikáns ízû padlizsánkrémet.

A padlizsán akkor a legalkalmasabb

Padlizsán vagy Törökparadicsom?
fogyasztásra, amikor érett, de még nem
túlérett, a bôre fényes, ránctalan. A túl
hosszan tárolt termés matt színû, ráncos
lesz, magjai barnásak, a húsa szívós,
kesernyés: ilyenkor fogyasztásra már al-

kalmatlan.
És végül nézzünk
két jól bevált, ki-

próbált receptet:
Leggyakrab-

ban talán krém-
nek készítjük el,

ezért itt egy erede-
ti Erdélyi Padlizsán-

krém leírás:
Hozzávalók  (50  dkg krémhez):2  db 

padlizsán – (360g kisült padlizsánhús);
2  csipet  só; ízlés szerint ôrölt fekete-
bors; 1/2  fej  lilahagyma; 4  gerezd 
fokhagyma; 100  g  majonéz

A fogyasztáshoz: friss pirítós
A gártûzhelyben megsült padlizsánt

a héjából kikaparva pürésítjük és a fû-
szerekkel ízesítjük. (Akik szeretik a pi-
káns ízeket egy csöpp mustárral is meg-
bolondíthatják az eredeti erdélyi recep-
tet).

Rakott padlizsán (muszaka) recept
Hozzávalók 4 személyre: 4 db nagy

padlizsán, 60 dkg darált sertéshús, 2-3
db paradicsom, 1 fej vöröshagyma, só,
bors, csombor, piros paprika, olaj. Az
öntethez: 1 l besamel, 4 db tojás.

Elkészítése: A vékonyan meghámo-
zott padlizsánokat 0,5 cm vastag kari-
kákra vágjuk, megsózzuk és hagyjuk,
hogy a kesernyés levét kieressze. Ezután
papírtörölközôvel leitatjuk a szeleteket,
és forró olajban megfonnyasztjuk. Egy
lábasban apróra vágott hagymát pirítunk,
hozzáadjuk a darálthúst, együtt pirítjuk
ôket, majd megsózzuk. A tûzrôl levéve
hozzáadjuk a borsot, a csombort, a pi-
ros paprikát. Elôveszünk egy nagy tep-
sit, belehelyezzük a padlizsán felét, a
tetejére rátesszük a húst amelyet bebo-
rítunk a maradék padlizsánnal. Ennek a
tetejére ráhalmozzuk a paradicsom ka-
rikákat. Amíg elkészítjük a besamelt, 15
percig sütjük. A besamelt és a tojásokat
jól kikeverjük és ráöntjük a musszakára.
Ezután visszatesszük a muszakát a sütô-
be, és addig sütjük, míg szép piros nem
lesz. Kockákra vágva tálaljuk.

A minap az interneten keresgéltem és
egy számomra nagyon érdekes cikkre
találtam. Elolvasva úgy gondoltam, hogy
az Önök figyelmébe ajánlom Nyári Zsu-
zsa írását, amely a szódabikarbóna sok-
oldalú felhasználását taglalja. Nézzük
csak, hogy mi mindenre jó ez az olcsó
szer:

– Kiváló és olcsó lúgosító szer. Ha
nagyon el van savasodva a szervezetünk
kúraszerûen is fogyaszthatjuk, 2 héten
át naponta kétszer (reggel-este) egy ká-
véskanál szódabikarbónát egy pohár víz-
ben feloldva.

– Testünk méregtelenítésére és fertôt-
lenítésére vegyünk szódabikarbonátos
fürdôt. Oldjunk fel 3 evôkanál szódabi-
karbónát egy kád vízben és fürödjünk
benne 25-30 percen át.

– Erôteljes fertôtlenítô és gombaölô
hatása is van. Ezáltal véd a láb gombás
fertôzôdése és a lábizzadás ellen.

– Kézmosáskor is érdemes szódabi-
karbonátot használni. Legalább 20 má-
sodpercen át dörzsöljük vele a kezün-
ket, hogy teljesen tiszta, baktérium men-
tes legyen. A szódabikarbonátnak kö-
szönhetôen bôrünk finom és puha lesz,
körmünk pedig szép fehér.

Az elfelejtett szódabikarbóna
– Persze nem csak a körmöt fehérít-

hetjük vele. Mossuk fogainkat hetente
1-2 alkalommal szódabikarbónával és
szép fehérek lesznek a fogaink. A száj-
szárazsága ellen és szánk Ph értékének a
helyreállításáért öblögessünk szódabi-
karbonátos vízzel (1 kávéskanálnyit old-
junk fel egy pohár vízben).

– Izzadás gátló és szagtalanító hatását
kihasználhatjuk “hintôpor” formájában
is, a hónalj és lábak, lábujjak közötti
terület beporzásával.

– A fésûket, keféket, manikûrözô esz-
közöket fertôtleníthetjük szódabikarbó-
nával. Ilyenkor 8-10 kanálnyit oldjunk
fel egy mosdókagylónyi vízben és hagy-
juk ázni az eszközöket legalább egy éj-
szakán át.

– Ékszereinket is újjá varázsolhatjuk
a szódabikarbóna segítségével. Egy kis
lábosba tegyünk annyi vizet, hogy el-
lepje az ékszereket. Adjunk hozzá egy
kávéskanálnyi szódabikarbónát. Forral-
juk az ékszereket 4-5 percig. Még a leg-
hozzáférhetetlenebb helyekrôl is feloldja
a piszkot. Vigyázzunk egyszerre csak
egyféle fémet (vagy aranyat, vagy ezüs-
töt) tisztítsunk.

– Bármennyire is vigyázunk óhatat-

lan, hogy a hûtôszekrényben néha ne
maradjon meg valamelyik étel vagy gyü-
mölcs szaga. Ha szódabikarbónás vízzel
mossuk ki a hûtôt gyorsan el fog tûnni
minden nemkívánatos “illat”. Igaz ez más
szekrényekre és tárolókra is.

– A cipôk és csizmák fertôtlenítésére
szórjunk jó sok szódabikarbónát a láb-
belikbe. Hagyjuk állni egy éjszakán át
és nemcsak a gombák tûnnek el, hanem
a kellemetlen szagok is.

– Nem csak gyomorégés esetén segít
ez a csodás szer. Kiváló emésztés ser-
kentô is, ha nehéz ételt eszünk vagy ha
felpuffadunk, 1 késhegynyi szódabikar-
bóna megoldja a problémát.

– A királyok betegségében, a kösz-
vényben szenvedôknek is enyhülést hoz.
Oldja a húgysav kristályokat, ezáltal
csökkenti az ízületek irritációját és a fáj-
dalmat. Naponta háromszor egy teáska-
nálnyi szódabikarbónát kell ilyenkor
inni egy pohár vízben feloldva.

– Dr. T. Simoncini olasz onkológus
még a rákos megbetegedések gyógyítá-
sára is nagy sikerrel használja.

Érdemes tehát újra elôvenni ezt a
majdnem elfelejtett csodaszert!
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„Anno...”
rovatunkban most két osztály képet mutatunk be  Önöknek.

Továbbra is várjuk azokat a képeket,
amelyet megosztanának olvasóinkkal!

– Az elsô képet Molnár Istvánné (Nagy Mária) juttatta el hoz-
zánk. A fotón az 1954-ben végzett 8. évfolyam tanulói láthatók,
név szerint:

Állnak(balról): Juhász József; Kóth István; Pável Anna; Sitku Jú-
lia; Csordás András; Magyar András

Ülnek(balról): Sitku Anna; Pénzes Margit; Holp Anna; Hujbert Sán-
dor tanító; Tóth Mária; Fodor Mária; Nagy Mária;

Fekszenek: Séra Mihály és Irinyi János

– Második ké-
pünk egy osz-
tálykirándulá-
son készült,
1989-ben Tokaj-
ban. A fényké-
pen csak az osz-
tály fiú tagjai
láthatók, a lá-
nyok ekkor bi-
zonyosan vásá-
roltak.

A képen állnak(balról):Papp László; Lendvai Mihály; Mátrahegyi
Sándor; Uri Mihály; Pisák Attila; név nélkül; Forgó Tamás és Papp
János

Guggolnak(balról): Balla Zsolt; Orosi Róbert; Molnár Attila; Mol-
nár József; Harsányi Zsolt; Ekmann Csaba

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Sajnos minden lapszámban hírt kell adjunk

egy olyan ember betegségérôl, aki már tovább
nem képesek finanszírozni gyógyulását, vagy
elôteremteni azokat a feltételeket amely le-
hetôvé teszi az otthonába való hazatérést.
Most Varga Csaba 31 éves fiatalember várja
az Önök segítségét, aki a budapesti Szent
László Kórházban várja, hogy hazajöhessen,
ám ez a steril szoba kialakítása és fûtésének
hiányában nem valósulhat meg.

Csabánál 2004-ben diagnosztizálták elôször
a leukémia betegséget. A fiatalember kemote-
rápiás kezelést kapott, amely a gyógyszeres
kezeléssel együtt teljes gyógyulást eredménye-
zett számára. 7 évi tünetmentesség után azon-
ban a betegsége 2011-ben visszatért. Újabb ke-
moterápiás kezelésen esett át, ám ez nem hogy
javította volna az állapotát, még inkább le-
gyengült a szervezete. Az egyedüli megoldás-
ként egy ôssejt terápiás kezelés jöhetett szóba,
amelyhez a donort öccse Ádám biztosította. A
kezelés sikeres volt, ám Csabát Budapestrôl
csak akkor engedik haza, ha számára megfele-
lô környezetet tudnak biztosítani. Legfonto-
sabb a fûtés megoldása, amely csak konvekto-
ros, vagy központi fûtéses lehet. A család na-
gyon nehéz anyagi körülmények között él, így
nem tudják önerôbôl megoldani a problémá-
jukat. Ehhez kérik az Önök segítségét.

Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Tudjuk, hogy nagyon sokan élnek nehéz

anyagi körülmények között, de reméljük,
hogy Önöket legalább nem sújtja semmiféle
betegség. A család bármilyen kis összegû tá-
mogatást elfogad, de szívesen vennék fûtés-
szerelô szakemberek felajánlását is. Ha tehet-
jük, segítsünk rajtuk! Felajánlásaikat a kö-
vetkezô bankszámlaszámra utalhatják, vagy
fizethetik be: 68800068-15043603

A Kállósemjéni „Nôszirom” Egyesület és
a Nagyközségi és Iskolai Könyvtár közös
munkájának eredménye képen születet meg
az a rendezvény, amelyet szeptember 28-án
(pénteken) tartottak a Népmese Napja al-
kalmából, a Közösségi Házban. Mivel az
egyesület tagságát zömében óvoda peda-
gógusok, és pedagógusok adják, így test-
hez álló feladat volt, hogy egy bábelôadás-
sal kedveskedtek a gyerekeknek. Király
Józsefné és Hegyes Magdolna nyugdíjas
pedagógusok, valamint Belicza László, a
település polgármestere és Papp János is-
kolaigazgató, pedig a kedvenc meséjét ol-
vasta fel a jelenlévôknek. A délelôtt folya-
mán, a Ficánka Óvoda apróságai élvezhet-
ték a bábelôadást, ahol a Törpicur Gyerek-
ház is kedveskedett egy mesejelenettel.

Bízunk benne, hogy jövôre is sikerül
olyan partnereket találni, akik segítik elkép-
zeléseink megvalósítását, hiszen nélkülük ez
a rendezvény nem jöhetett volna létre.

Pappné Szegedi Angéla
     egyesületi elnök

Népmese Napja
a Közösségi Házban
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Mint arról elôzô számunkban hírt
adtunk, július15-tôl startolt ez évi
olvasópályázatunk, „Olvass újra
velünk” címmel. Röviden szeret-
nék beszámolni az eddigi eredmé-
nyekrôl.

Négy éve indítottuk útjára ezt a prog-
ramot azzal a céllal, hogy a kisiskolás-
okkal megszerettessük az olvasást.

A legkisebbeknek fôleg népmesét, a
nagyobbaknak ifjúsági regényeket aján-
lunk. Az olvasmányokhoz feladatlapo-
kat készítünk, amelyekkel teszteljük a
szövegértést.

 A tanév végén igyekszünk minden-
féle praktikával felhívni gyerek és szü-
lô figyelmét pályázatunkra. Plakátok,
szórólapok, újságcikkek, szóbeli elbe-
szélgetések segítségével próbálunk mi-
nél több gyereket, szülôt megszólítani.

Évrôl-évre egyre nô az olvasó gyere-
kek száma. Örömmel számolhatok be
arról, hogy ezen a nyáron 60 gyerek vesz
részt pályázatunkon. Alig néhányan van-
nak, akik csupán egyetlen mûvet olvas-
tak el. A jellemzô az, hogy a gyerekek a
nyáron  7 mesét vagy hosszabb-rövidebb

Végéhez közeledik nyári olvasó
pályázatunk a könyvtárban!

ifjúsági regényt olvastak el egy fôre ve-
títve. Ez több száz feladatlapot jelent.

A mintegy ötven könyv és hasonló
számú mese közül mindenki megtalálta

a számára érdekes olvasnivalót. Igyekez-
tünk olyan igényes, szórakoztató olvas-
mányokat összeválogatni, amelyek se-
gítségével a kis olvasók megkedvelik az
olvasást – úgy tûnik, ez sikerült is. A
feladatlapokat igyekszünk változatos, iz-
galmas feladatokkal, rejtvényekkel,
könyvtárhasználati feladatokkal érdekes-

Horvát Petra ebben az évben is sok könyvet olvasott el

sé tenni. A gyerekek szeretik ezeket a
teszteket, egy kis probléma akkor van,
ha saját szavaikkal, mondatokban kell
megfogalmazni a választ.

Ezúton köszönjük meg
nyugdíjas pedagógusaink-
nak  (Király Józsefné, Mol-
nár Ferencné, Turcsák Má-
ria), hogy  besegítettek a fel-
adatlapok készítésébe. Mun-
kájuk nagy segítséget jelen-
tett a számunkra.

Úgy látjuk, hogy szülôk is
felismerték az olvasás fon-
tosságát. Azt tapasztaljuk,
hogy egyre nagyobb szám-
ban jönnek beiratkozni a ki-
csikkel. Sok óvodáskorú
könyvtártagunk van, és a kis-
iskolásokat is egyre nagyobb
számban elkísérik a szülôk a
könyvtárba.

Nagyon örülünk a tanárok és a  tanítók
pozitív visszajelzésének is.

Amikor négy éve tervezgettük a pályá-
zatot, ezt a célt szerettük volna elérni...

Minden résztvevôt és a szülôket is
szeretettel várjuk az októberi ünnepélyes
eredményhirdetésen.

Blazsán Péterné

2012 márciusában írt ki pályázatot
Kállósemjén Nagyközség Önkormány-
zata helyi egyesületek és egyházak ré-
szére. Felújítási, beruházási, fenntartási
költségekre lehetett kérelmet benyújta-
ni. A civil szervezetek számából és a
pályázatra elkülönített összegbôl ki tud-
tuk számolni, hogy mekkora támogatásra
számíthatunk. A Pénzügyi Bizottság tag-
jaival összeültünk és a talonban lévô ter-
veink közül elôvettük azt, amit a remélt
pályázati pénzbôl meg lehet valósítani.

A kazanházként és lomtárként hasz-
nált helyiséget szerettük volna átalakí-
tani egy olyan szobává, ahol kisebb (15-
20) csoporttal kényelmesen leülhetünk
beszélgetni, játszani, döntéseket hozni.
Számításokat készítettünk a Pénzügyi
Bizottság tagjaival, árajánlatokat kértünk
és a presbitérium jóváhagyását.

Az Önkormányzat 500e Ft-tal támo-
gatta tervünket. S mi nem késlekedtünk,
június 1-én elkezdtük a munkát. Meg-
emelték a tetôt a kazánházon, mintegy

Közösségi szoba kialakítása Kállósemjénben
20 cm plusz belmagasságot lehetett nyer-
ni. Ezt követôen néhány presbiter elvé-
gezte a tetô megemelését követô szük-
séges falazás. Majd innentôl kezdve csak-
nem július 7-ig folytatódott a munka a
szobában, az elôtte lévô közben lezárt
folyosóvá alakított térben és az épület-
rész külsô falain. A belsô falak és a
mennyezet gipszkartont kapott. A tetô
alá és a gipszkarton fölé üveggyapot szi-
getelés került. Mûanyag nyílászáróval
lezártuk a folyosót. Új ablak és ajtók ke-
rültek beépítésre. Járólappal lett lebur-
kolva a terem és a folyosó. Kívülrôl szi-
getelés kapott a szoba és színében a pa-
rókiához illeszkedô színezést a megújult
épületrész fala. Miután elkészült, birtok-
ba vettük. Meglévô bútorokkal és anya-
gokkal otthonossá tettük.

Azon túl, hogy a mesterek ceruzája
vékonyan fogott a költségek megállapí-
tásánál, sok mindent összefogással, ön-
erôbôl végzett el a gyülekezet. Kômû-
ves, villanyszerelô, burkoló, asztalos is

akadt az önkéntes csapatban és jó né-
hány „segédmunkás”.

Az önkormányzati támogatás és gyü-
lekezeti adománygyûjtés eredményeként
a kiadási tételekkel összeért a bevétel.

Az elkészült teremért adtunk hálát
2012. szeptember 9—én a vasárnap dél-
elôtti istentiszteleten, ahol velünk együtt
örült Horváth Csaba egyházmegyei
gondnok és Dr. Gaál Sándor esperes úr,
aki igehirdetésén keresztül tanított is
bennünket.

Az istentiszteletet követôen közös
ebédre invitáltunk minden részvevôt.
Üstben fôzött ízes babgulyás és a gyüle-
kezet asszonyai által készített remek sü-
temények várták a vendégeket. A közös-
ségi szoba szemrevételezését követôen
megterített asztaloknál fogyaszthattuk el
az ebédet és jóízû beszélgetés kísérte és
követte a kifogástalan étkezést.

Hála az Úrnak azért, hogy elvehettük
Tôle ezt az ajándékot, az épületet és a
hálaadás alkalmát!

Sipos Brigitta, Kállósemjén
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...békességben megfért egymás
mellett az I. Kállósemjéni Feszti-
válon, amely augusztus 24-25.
napjain került megrendezésre. A
Fesztivál idén a Falunapot váltot-
ta fel, amelynek megvalósításá-
hoz 3 024 000 Ft-ot nyerünk az
Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program keretében.

A nap programjában megtalálha-
tó volt a hagyományok, népi érté-
keink mellett, a nap energiájával
mûködtetett jármû a pannonrider, a
szelektív hulladékgyûjtésre ösztön-
zô játék, és egyéb, a megújuló ener-

Szilvalekvár és napenergiás jármû...
giaforrásokra épülô újdonságok.
Úgy gondoljuk, hogy minden kor-
osztály megtalálhatta a számára
megfelelô idôtöltést, hiszen a szín-
padon is igen változatos mûsor vár-
ta az érdeklôdôket. A már hagyomá-
nyosnak mondható fôzôversenyre
idén is 6 csapat jelentkezett és fino-
mabbnál finomabb, bográcsban ké-
szített ételekkel várták a kritikus zsû-
rit. A baranta bemutatót követôen a
Nelson Zenekar, majd az R-Go
Együttes zenélt a színpadon, a na-
pot pedig a hagyományoknak meg-
felelôen tûzijáték és diszkó zárta,
amelyen DJ. Szatmári szolgáltatta a
zenét.

Sipos Brigitta református lelkész nô is megáldotta
az új kenyeret...

...Belicza László polgármester úr pedig megszegte azt
Kitüntetettjeink – Ragány Györgyné és
Molnár Ferenc

Áramtermelés kerékpárral

Az átadott beruházást megtekintette Dr. Vinnai Gyôzô Kormány-
megbízott úr, Tóth Katalin VM parlamenti helyettes államtitkár
asszony, Dr. Budai Gyula VM parlamenti államtitkár úr, és Dr. Szén-
égetô László a Sz.-Sz.-B. Megyei MVH igazgatója


