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Aszályos nyár
Sír az ember szeme, akár merre néz. A több hónapja

tartó szárazság miatt haldoklik a határ. Furulyázik a kuko-
rica, sok helyen szem nélküli a napraforgó tányérja, a kalá-
szosok némelyike pedig el sem éri a kombájnok vágóaszta-
lát. Ilyen esõtlen nyarunk emberemlékezet óta nem volt.
Néha meg-megkecsegtet minket egy-egy frontátvonulás, de
bizony közel két hónapja nem áztatja esõ földjeinket. A
szakemberek, klímakutatók egyértelmû, és egységes állás-
ponton vannak: felgyorsult a klímaváltozás.

Egyébként is nehéz idõszakot élünk. A szomszédos Uk-
rajnában háború dúl, amely közvetve a mi életünket is be-
folyásolja.  Már-már azt gondoltuk, hogy magunk mögött
tudhatjuk a Covid járványt, ám az, a 40 fokos hõség ellené-
re újra felerõsödõben van. Érzékenyen érint mindenkit az a
tény is, hogy folyamatosan emelkednek az élelmiszer árak,
és az is, hogy kevesebb gázhoz, és áramhoz juthatunk ked-
vezményes áron.

Mit tehetünk mi egyszerû emberek ez ellen? – merül fel
sokunkban a kérdés! Néha úgy gondoljuk, hogy semmit, de
minden apró, pozitív cselekedet hozzájárul ahhoz, hogy a
lehetõ legtovább megõrizzük életterünket az utókor számá-
ra. Gazdálkodjunk okosan erõforrásainkkal. Takarékoskod-
junk az élelmiszerekkel, tartalékoljunk a téli idõszakra. Újra
megnõhet a konyhakertek jelentõsége, hiszen ha megter-
meljük a család számára szükséges élelmiszereket, csök-
kenteni tudjuk a kiadásainkat.

Minden nehézség ellenére megpróbáljuk normális meder-
ben tartani az életünket. Önkormányzatunk is azért tevé-
kenykedik, hogy településünk minél élhetõbb és vonzóbb
legyen az itt élõk és az itt letelepedni szándékozók számá-
ra. Hamarosan megnyitja kapuit a bölcsõde. A Petõfi köz-
ben – mindannyiunk örömére – elkészült egy vadonat új
játszótér. Folyik a közmunka program, amelynek köszönhe-
tõen napról-napra tiszta utcákon, tereken járhatunk. A me-
zõgazdaságban dolgozók az önkormányzati konyhára ter-
melnek alapanyagot. Az egyesületek, intézmények, egy-
házközségek zöme nyári tábort szervezett, hogy ezzel is
megkönnyítse a munkába járó szülõk dolgát.

Mindeközben készülõdünk településünk legnagyobb ün-
nepére a falunapra is, amelyet immár 26. alkalommal szer-
vezzük meg. A kétnapos rendezvénynek újra a Kállay-kúria
ad otthont, amelynek elmaradhatatlan részét képezi a fut-
ball emléktorna, az Önkormányzati ünnepség, a színpadi

produkciók sokasága, és a tûzijáték. Ezek
mellett triál bemutató, csupa csoda ván-
dor játszótér, légvár, vidámpark, valamint
különbözõ kiszolgáló egységek gondos-
kodnak majd arról, hogy az idelátogatók
jól érezzék magukat. A részletekrõl ha-
marosan plakátok útján is tájékozódhat-
nak.

Kállósemjén Nagyközség Önkormány-
zat Képviselõ-testületének nevében sze-
retném megköszönni mindazoknak a
munkáját, akik ezért a településért szív-
vel-lélekkel dolgoznak, tevékenykednek.
Jó egészséget kívánunk Nekik, valamint
azt hogy további munkájukat még na-
gyobb siker és elismerés övezze.

Belicza László
polgármester

(Címlapfotó forrása: https://agrokep.vg.hu)
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Oviépület újult meg Kállósemjénben

A közelmúltan megújult az óvoda egyik régi épülete. A
több csoportszobának helyet biztosító épületrészre nagyon
ráfért a felújítás, melyet Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzata a Belügyminisztérium által kiírt és megnyert pá-
lyázatából tudott finanszírozni.

A projekt teljes beruházás költsége: 37.037.222Ft
A pályázati forrás segítségével: hõszigetelési munkála-

tok, tetõcsere, bádogozás, födémszigetelés, fûtéskorszerûsí-
tés, akadálymentesítés, beton és vasmunkák, hideg és me-
leg burkolatok cseréje, villámhárítás, színezés,
lábazatfelújítási munkák, festés munkafázisai valósulhattak
meg. A fûtéskorszerûsítésnek köszönhetõen az energiafel-
használás tekintetében is gazdaságossá válhatott az épület.
Az új gázkazán és vízmelegítõ-rendszer takarékosabb üzem-
módot biztosítanak. Az akadálymentesítés a felújítás elõtt
nem volt kiépítve, az új rámpa a mozgáskorlátozottak köz-
lekedését segíti. A csoportszobák teljes belsõ festést kap-
tak, így azt mondhatjuk, hogy az épület külseje és belsõ
terei is egyaránt megszépültek. A felújításnak köszönhetõ-
en az új bölcsõde mögötti épület újszerû külsõvel és belsõ-

vel – teljes komforttal szolgálhatja a gyermekeket és az ott
dolgozó óvodapedagógusokat.

Bízunk abban, hogy a gyermekek és a pedagógusok egy-
aránt nagy örömmel veszik majd birtokban és kezdik meg
az új tanévet, a megszépült óvodában.

Mudri Imre
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Új játszótéri eszközök érkeztek Kállósemjénbe
Örömmel adunk hírt az új játszótéri beruházásról, me-

lyet összefogásban Pataki Magda férje nevéhez köthetõ
Sarasotai (Florida) Kossuth klub, a Kállósemjéni Diákokért
és Ifjakért Egyesület, illetve Kállósemjén Nagyközség Ön-
kormányzat együttmûködésében valósítottunk meg.

Az új játszótéri eszközöket a kondipark közvetlen köze-
lébe helyeztük el. A kondipark mellett a gyerekek összesen
nyolc darab új eszközzel találkozhatnak, melyek között a
kisebbek és nagyobbak is megtalálhatják a megfelelõ és
kikapcsolódást biztosító játékot.

Kérünk mindenkit, hogy közös érdekünkben vigyázzunk
a köztéri eszközökre, hiszen szeretnénk, ha azok sokáig
szépek és használhatóak maradnának.

Reméljük, hogy a kállósemjéni szülõk és gyermekek örül-
nek a beruházásnak. Kállósemjén Nagyközség Önkormány-
zatának fontos a szabadidõ hasznos eltöltésének megterem-
tése, melynek egyik kiváló eszköze egy szép játszótér léte-
sítése.

Használják egészséggel!
KS Önk.

Tisztelt ebtulajdonosok!
Felhívjuk minden ebtartó kálló-

semjéni lakos figyelmét, hogy 2022.
augusztus 10. – és 2022. szeptember
10. ebösszeírást végzünk. Ennek érde-
kében kérjük, hogy a Semjéni Króni-
kában található adatlapot (kitöltve) az
említett idõszakban - határidõig juttas-
sa el részünkre a polgármesteri hiva-
talba személyesen, vagy postai úton
(Polgármesteri Hivatal 4324 Kál-
lósemjén, Kossuth út 112.), vagy
emailben a hivatal@kallosemjen.hu
címre.

Amennyiben az adatlapot kitöltés so-
rán elrontotta vagy nem kapott újságot,
abban az esetben személyesen a pol-
gármesteri hivatalban, a könyvtárban
kérhet, vagy a www.kallosemjen.hu
oldalon a polgármesteri hivatal, letölt-
hetõ dokumentumok fülön megtalálja
és letöltheti az adatlapot.

Az együttmûködésüket és a határidõk
betartását köszönjük.

Harsányiné Dr. Teremi Sarolta
jegyzõ
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Informatikából a dobogó legfelsõ fokán
Az OKTV Informatika alkalmazás kategóriában a 2021/

2022. tanévben a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium di-
ákja – Orosz Réka Ildikó – végzett
az elsõ helyen.

A versenyen nehéz táblázatkeze-
lés és adatbázis-kezelési feladatokat
kellett megoldani. Jellemzõen ezek
messze meghaladják az emelt érett-
ségi feladatok szintjét. Réka még így
is 99%-os teljesítményt nyújtva sze-
rezte meg az elsõ helyezést.

Már általános iskolás korától inten-
zíven foglalkozik az informatika több
területével is. 10. évfolyamtól az ELTE
és a NYSZC Széchenyi István Techni-
kuma és Kollégiuma által szervezett
tehetséggondozó szakkörön készült az
informatika versenyekre. A tehetség-
gondozó kör vezetõje és egyúttal
Réka felkészítõje Komoróczy Tamás
volt. A korábban megszerzett tudását
itt az adatbázis-kezelés és a progra-
mozás terén magasabb szintû ismeretekkel egészítette ki,
illetve nagyfokú rutint szerzett a versenyzésben.

Az elmúlt tanévben, tizenegyedikesként az OKTV ugyan-
ezen kategóriájában bronzérmes volt, mindössze két pont-

tal lemaradva az elsõtõl (400 pont a
maximum). Õ azonban nem elégedett
meg ezzel az eredménnyel, folytatta
a munkát, s az idei tanévben verhe-
tetlen volt. Így most a maximális 500
felvételi pont birtokában az ELTE-n fog
tovább tanulni a következõ tanévtõl.

Komoróczy Tamás tanár úrnak Réka
felkészítéséért és több évre visszate-
kintõ eredményes munkájáért a KIM
(Kulturális és Innovációs Minisztérium)
“Kiváló versenyfelkészítõ” díjat ado-
mányozott.

(Forrás: https://www.facebook.com/
hellonyiregyhaza)

Kállósemjén Nagyközség Önkor-
mányzatának nevében mi is gratulá-
lunk Rékának ehhez a kiváló ered-
ményhez! Egyetemi tanulmányaihoz
– melyet szeptemberben kezd majd
az ELTE Programtervezõ-informatikus

szakán – további sok sikert kívánunk!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Betontörõ gép Kállósemjénben
A Belügyminisztérium a Kedvezményezett Települések

Gazdaságélénkítõ Programjában való részvételérõl c. tá-
mogatási konstrukció keretén belül megvalósítandó „Beton-
törõ gép és forgó-rakodógép beszerzése és építési hulladék
komplex felhasználása” c. nyertes pályázatunk keretében
sikerült megvásárolnunk a forgó-rakodó gépet, és a beton-
törõ gépet, melyek már meg is érkezetek a településre.

Számunkra a betontörés, betondarálás egy innovatív öt-
letbõl, kezdeményezésbõl indult, melybõl fizikai valóság
lett.

A betontörésbõl származó betontörmelékeket újra hasz-
nosítjuk, hiszen az elõállított betontörmelék kiváló útalap
lesz.

A betontörõgép és ahhoz tartozó forgórakodó mûködteté-
séhez plusz munkahelyeket kell biztosítani, így munkahely-
teremtõ hatása is van az induló programnak.

Bízunk abban, hogy ezekkel a gépekkel, melyekkel az
önkormányzat vagyona is gazdagodott sikeresek tudunk lenni
ezen a piacon, és mindkét gép számára hosszú távon lesz
munka, melybõl származó bevételeket további fejlesztési
célokra tudunk fordítani.

KS ÖNK.

Mit is jelent a helyi gazdaságfejlesztés? Olyan tevékeny-
séget jelent ez a fogalom, mely a helyi társadalomra és gaz-
daságra pozitív hatással tud lenni. Bevételi forrást jelent,
ami segítheti, javíthatja az önkormányzat pénzügyi helyze-
tét. A jelenlegi gazdasági helyzetben erre igen nagy szük-
ség is van.
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Közösségi élet a településen
A Covid járványt követõen ebben az évben már korláto-

zások nélkül tarthattuk meg rendezvényeinket. Bár a kö-
zösségi élet még nem tért vissza teljesen a megszokott ke-
rékvágásba, de érezhetõen egyre nagyobb a látogatottsága
ezeknek az eseményeknek.

 Nagysikerû majálist szerveztünk, amelynek keretében
egy fõzõverseny is lebonyolításra került. A gyerekeket a Móka
duó mûsora szórakoztatta, majd fölös energiájuktól az ugrá-

nyen kézmûves fog-
lalkozással, ugráló
várral, népi- és
ügyességi játékok-
kal, valamint külön-
bözõ kiszolgáló
egységekkel vártuk
az érdeklõdõket.
Nem maradhatott el
a Palacsinta Parti
sem, amelynek idén
is nagy sikere volt.
Köszönjük minden
kedves felajánló-
nak, hogy akár pa-
lacsintával, akár
apró süteménnyel,
hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez.

ló várban szabadulhattak meg. A nagykállói zumbások Ve-
ress Gabica vezetésével egy közös edzést tartottak a höl-
gyek nagy örömére. A rendezvényt Koroknai Árpád musical
énekes mûsora zárta.

Május végén Gyermeknapi rendezvényünkre vártuk a te-
lepülés apró népét. A községi piactéren megtartott esemé-

Az elõttünk álló idõszakban településünk legnagyobb ren-
dezvényére, a falunapra készülünk gõzerõvel. A program
már 90 %-os készültségben van, már mondhatni csak az
utolsó simítások vannak hátra. Bízunk benne, hogy minden-
ki megtalálja a számára ideális szórakozási lehetõséget.

– psza –
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Fontos a parlagfû elleni védelem

É R T E S Í T É S  R Á K S Z Û R É S R Õ L

Kállósemjén Nagyközség Jegyzõje felhívja a Tisztelt In-
gatlantulajdonosok figyelmét, hogy a földhasználó köteles
az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegõ ingatlantulajdonosokkal
szemben a vonatkozó jogszabályok szerint növényvédelmi
bírságot kell kiszabni. A bírság összege bel- és külterületen
a fertõzött terület nagyságától függõen 15.000–150.000.000.-
Ft-ig terjedhet. Külterületen a terület fekvése szerint illeté-
kes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei
kormányhivatal, belterületen a települési önkormányzat jegy-
zõje rendeli el a közérdekû védekezést.

Lakossági panasz megtehetõ a Polgármesteri Hivatalban,
illetve online felületen a Parlagfû Bejelentõ Rendszeren ke-
resztül, amely a https://pbr.nebih.gov.hu címen érhetõ el.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kállósemjéni
Polgármesteri Hivatal a nyári idõszakban fokozottan ellen-
õrzi az ingatlanok, valamint az ingatlanok elõtti közterület
általános gaz- és gyommentesítését.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiekben történõ együtt-
mûködésre a rendezett településkép és az allergiával érin-
tett kállósemjéni lakosok egészségének védelme érdekében.

Harsányiné dr. Teremi Sarolta
jegyzõ

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
és a Védõnõi Szolgálat a korábbi évekhez évhez hasonlóan

n õ g y ó g y á s z a t i  r á k s z û r é s t  s z e r v e z
2022. szeptember 6-7-8. napján

a kállósemjéni nõk részére.

A rákszûrésen részt vehet minden kállósemjéni nõ,
aki elõre jelzi a Polgármesteri Hivatalban, hogy részt kíván venni a szûrésen.

A rákszûrés helye: Egészségház – Védõnõi Szolgálat Kállósemjén
A rákszûrést végzi: Dr. Péli Toóth Judit nõgyógyász szakorvos

A rákszûrés díja: 6.000 Ft, melynek 50%-át az önkormányzat átvállalja, így Önnek 3.000 Ft-ba kerül.
A díjat a vizsgálatkor kell kifizetni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vizsgálat során MASZK VISELÉSE KÖTELEZÕ!

Amennyiben szeretne részt venni a rákszûrésen, kérem, hogy legkésõbb 2022. augusztus 19. napjáig
a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 06-42-255-423-as telefonszámon szíveskedjen jelentkezni.

A rákszûrés konkrét idõpontjáról (nap, óra, perc) a jelentkezés után értesítést fog kapni.

Harsányiné dr. Teremi Sarolta
jegyzõ
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Egyiptomi úti beszámoló Pálvölgyi Ádám tollából

Áprilisban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen, egy tanárom által lehetõségem nyílt részt ven-
ni az egyik magyar-egyiptomi kutatásban. 11 építészhall-
gató szaktársammal, egyiptológusokkal és régészekkel egy
ásatáson vehettünk részt. Három hetet töltöttünk Egyiptom-
ban, Luxor nyugati oldalán, ahol egy kisebb hotel-panzió-
ban laktunk. Szállásunktól körülbelül 20 km-re feküdt a si-
vatagban a Khokha-domb, aminek a déli lejtõjében több ezer
temetkezési hely van. Ezek közül mi három sírral foglal-
koztunk részletesebben, amik közül a legjelentõsebb a
Dzsehutimesz (II. Ramszesz fáraó írnoka) nyughelye.

Ezeket a közel 3300
éves sziklasírtokat,
felszínüket, és a ben-
nük talált leleteket
dokumentáltuk hagyo-
mányos és high-tech
3D módszerekkel. Az
ásatáson több felada-
tom is volt. Elsõsorban
a domboldal 3D mo-
delljét készítettem el,
mértem fel Lidar tech-
nológiával. Ez annyit
jelent, hogy egy esz-
köz infravörös ponthá-
lót vetít a szkennelni
kívánt felületre, má-
sodpercenként több
ezerszer, és ezen pon-

tok pozícióját, változását méri, amibõl egy nagy pontossá-
gú terepmodell vagy 3D scan készíthetõ. Továbbá ugyanez-
zel a technológiával dokumentáltam, a sírok belsõ felépíté-
sét, állapítottam meg sziklavastagságokat, és készítettem
3D objektumokat a helyszínen talált leletekbõl és kõtöredé-
kekbõl. A továbbiakban szeretném ezt a technológiát és al-
kalmazását az építészetben tovább kutatni, és az idei Tudo-
mányos Diák Konferencián részt venni vele.

Mindezek mellett a szórakozás sem maradt el. A három
hetes utunk során meglátogattuk közép Egyiptom legneve-
zetesebb helyeit. Jártunk a hatalmas és gyönyörûen rekonst-
ruált Hatsepszut templomában. Megnéztünk számtalan
gyönyörûen fennmaradt ókori templomot, köztük a Karnaki
templomegyüttest is, ami a valaha épült egyik legnagyobb

templom. Délre utaz-
tunk Asszuánba, ahol
megnéztük a núbiai
múzeumot, valamint
megcsodálhattuk Edfu
és Eszna szinte tökéle-
tes állapotban fennma-
radt festett templomait
is.

Mind civil, mind
építész szemmel néz-
ve hatalmas lehetõség
és élmény volt szá-
momra, egy ilyen pro-
jektben való részvé-
tel. Amennyiben lehe-
tõségem lesz, a jövõ-
ben is részt veszek
majd ilyen ásatáson.

Pálvölgyi Ádám – 2022. 06. 13.
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Megújul a Kállósemjéni Görögkatolikus Templom
Régi álmunk válik végre valósággá, templomunk meg-

újulásával. Két pályázat keretében mind külsejében, mind
pedig bensõleg megújul, megszépül közösségünk õsi mû-
emlék temploma.

tatásáról a mûemlékvédelmi szakemberek döntenek. A
munkálatok az ütemtervnek megfelelõen szépen haladnak.
A templom látványa a felújítás után nem csak megújult ele-
meket fogja szemünk elé tárni, hanem néhány új, eddig meg
nem lévõ szépséget is enged majd látattni. A pályázatban
ugyan nincs benne, de saját erõbõl finanszírozva, gyönyörû
szép toronyóra kerül majd a templom tornyába, mely látvá-
nyával, és a harangok kongásával figyelmeztet majd ben-
nünket az idõ múlására, vagy ahogyan a Szentírás mondja
„ Az idõt jól használjátok fel” (Kol 4,5)

Elsõ lépésként a külsõ felújítása valósul meg a „ROHU456
azonosítószámú „Easing Access to Systemic Discovery of
Our Origins and Resources (Hagyományaink és forrásaink
rendszerszerû felfedezésének támogatása) EASYDOOR” címû
Projekt keretein belül. Április 12-én megtörtént a munkate-
rület átadása, majd pedig elindultak a tényleges munkák.
Az állványozási munkálatok után vakolat leverésére került
sor a templom teljes felületén. A tetõszerkezet javítása után
annak héjazata antracid szürke színû prefa festett aluminium
lemezzel lesz borítva. A toronysisakot május 27-én emelték
le. A régi toronysisak helyett a földön egy teljesen új szer-
kezet kerül megépítésre, melynek elkészülte után, daruval
fogják a helyére emelni. A homlokzaton lévõ valamennyi
nyílászáró ki lesz cserélve, az összes ajtó és ablak. A to-
ronyba kerülõ ablakok már el is készültek és rövidesen be-
építésre kerülnek.

A bejárati ajtó az eredetivel mindenben megegyezõ tölgy-
fából készült lesz. A templom legrégebbi középkori szenté-
lyén több eddig elfedett érdekességre bukkantak. Ezek ré-
gészeti feltárása folyamatban van, az eredeti részek bemu-

A templom tornyán lévõ keresztet és az alatta lévõ göm-
böt aranyoztatni szeretnénk, hogy már messzirõl hirdesse
az Úr dicsõségét. Talán sokak figyelmét elkerülte, hogy a
templom homlokzatán eddig is ott volt két ikonfülke,( régi-
esen vakablak) melyek eddig üresen álltak. Ha az Isten se-
gít bennünket augusztus hónapban Kárpátaljai ikonfestõk fog-
nak a helyszínen ikonokat festeni. Püspök atya javaslatára
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két angyal kerül a két fülkébe, amint fogadja a templomba
érkezõket és óvja közösségünket. Ennek látványtervét és a
felújítás munkáiról néhány képet is szeretnék megosztani.

A templom belsõ egy másik pályázat keretében újulhat
meg az un. TOP-os pályázatban. Ennek munkálatai még nem

EGYHÁZI HÍREK � EGYHÁZI HÍREK � EGYHÁZI HÍREK � EGYHÁZI

kezdõdtek el, még egy kis ideig türelemmel kell lennünk. A
belsõ munkálatok a mennyezeti secok és díszítõ ornamenti-
kák restaurálását, az ólomüveg ablakok felújítását, új kar-
zatfeljáró megépítést, belsõ nyílászárók cseréjét foglalja
magába.

A templom mellett a közöségi házunk is megszépül majd
a Magyar Falu pályázati program keretében, még ebben az
esztendõben.

Várakozással teli idõszakot élünk meg. Minden reggel úgy
lépek ki az udvarra, hogy tekintetem a templomon áll meg,
mintha az éjszaka folyamán valami is változott volna.

Hogy milyen lesz, ha elkészül? GYÖNYÖRÛ! Méltó ah-
hoz, hogy Isten házának nevezzük.

A felújításra szánt adományaikat szeretettel fogadjuk,
kérjük és várjuk, mind a parókián személyesen, vagy átuta-
lással a Kállósemjéni Görögkatolikus Egyházközség szám-
lájára (OTP bank: 11744120–20011655). A megjegyzés ro-
vatban kérjük tüntessék fel: Adomány templomfelújításra.

Szeretettel: István atya

Nyári hittanos tábor a katolikus közösségben
Immár hagyományként éljük meg, és is így várják gyer-

mekeink a nyári hittanos tábort. Az elmúlt esztendõkben a
két katolikus felekezet együtt szervezi hittanosai számára
az eseményekben gazdag hittanos tábort.

sággal indítottuk mindig a napot, aztán jöttek a vetélkedõk,
ügyességi sorversenyek, hittanos kérdések. A délután álta-
lában a kézmûveskedéssel telt el, gyöngyfûzés, gipszfestés,

(Folytatás a következõ oldalon.)

Az idei táborunk közel 60 gyermek és több mint 10 segítõ
közremûködésével valósult meg. Ebben az esztendõben sem
szûkölködtünk az élményt adó programokban.  Közös imád-
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csillámtetkózás, fakorongok festése, rajzolás, színezés, ra-
gasztás vágás. A tábor négy napjából kettõt Kállósemjénben
töltöttünk, a vadászház vendégszeretetét élvezve.

A második napon Máriapócsra zarándokoltunk el kerék-
párral. Nem is volt olyan egyszerû, ez volt a hét legmele-
gebb napja. A földúton néha olyan nagy volt a por, hogy a
kerékpárokat csak tolni tudtuk (mind ezt 38 fokos meleg-
ben). Máriapócs azonban felüdített minket, fatemplom, ba-
zilika, középkori római katolikus templom, és természete-
sen a „Noé bárkája” játszótér.

A tábor harmadik napján buszra szálltunk, és Nyíregy-
házára utaztunk, ahol  a múzeumfaluban elõdeink életébe
nyertünk betekintést. Közkívánatra a Mekiben ebédeltünk,
majd a játszótéren tettük próbára ügyességünket. A nap be-
fejezéseként imádkoztunk az Örökösföldi két új építésû
katolikus templomban. Élményekben gazdag négy napot

tölthettünk el együtt. A gyermekek nagyon ügyesek voltak,
remélem nagyon sok élménnyel gazdagodtak. Köszönet a
vadásztársaságnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a
nagy melegben enyhet adó vadászházat és élvezhettünk

annak gyönyörû, nyugodt környezetét. Hálás köszönet segí-
tõinknek, a nyugdíjas és aktív pedagógusoknak, fiataljaink-
nak, akik szabad idejüket ránk áldozva segítettek bennün-
ket. Köszönet a konyha dolgozóinak, akik testi táplálásunk-
ról gondoskodtak. A tábor a Magyarország Kormánya, az
EKCP-KP-1-2022/3-001023 pályázat támogatásával valósult
meg. Reméljük, tudjuk még folytatni ezt a szép hagyományt,
jövõre ismét HITTANOS TÁBOR.

Szeretettel: István atya
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Imák a mindennapokra

Ima a 15 évesen meghalt
Boldog Carco Acutis

közben járásáért

Kenyérért

Uram! Mi a Te koldusaid vagyunk, azért kér-
jük a kenyeret. Kenyeret kérünk, nem aranyat,
nem a bõség terített asztalát, nem gyémántot.
Kenyeret, amelynek barna héjában ott van a
napsugár, amely a Te áldásodról beszél! Add,
hogy a mindennapi kenyér, amelyet veríté-
künkkel kell megszerezni e nehéz idõkben is
meglegyen, ha megvan - megmaradjon. Ó add
meg nekem a kiszabott kenyeremet, adj hoz-
zá megelégedést,- de ne csak az én kenyere-
met add meg, hanem add, hogy minden test-
vérem asztalán ott legyen a kenyér. Add a föl-
di kenyérhez malasztod kenyerét is! Amen. /
P.L.1942/

Horváth János
címzetes Gáborjáni apát

rk. plébános, kerületi esperes

Teste Assisiben. Õ Londonban született és
Milanoban élt. + 2006. Október. 12. Boldoggá
avatták: 2020. Október. 10. Assisi.

„ Istenünk, mi Atyánk, köszönjük, hogy nekünk
adtad Carlot, mint az élet példáját a fiatalok szá-
mára és a szeretet üzenetét mindenki számára.
Megengedted neki, hogy nagyon megszeresse
Fiadat, Jézust, az Eukarisztia által, ami az õ autó-
pályája volt a mennybe. Neki adtad Máriát, mint
szeretõ anyukát és a rózsafüzér imádkozása ál-
tal az õ gyengédségének megéneklõjévé tetted.
Fogadd el az imádságot értünk. Tekints elsõként
a szegényekre, akiket õ úgy szeretett és segí-
tett. Nekem is engedd meg az õ közbenjárása
által a kegyelmet, amire szükségem van. Tedd
teljessé az örömünket azzal, hogy Carlot a Te
Egyházad szentjei között tiszteljük, azért, hogy
az õ mosolya tükrözze számukra a te neved di-
csõségét. Amen.” Olaszból fordította Németh Ist-
ván doktorandus pap.

„Te tudod, Uram, hogy nem törõdöm
a fegyverekkel.
Egyetlen vágyam: a világnak békét hirdetõ
eszközöd lenni.
Mert tudom, ahol béke honol,
a fegyverek fölöslegessé válnak.
Ahol béke uralkodik, az emberek
képesek egymást szeretni.
Úgy, ahogy te szereted õket.
Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé
a fegyvereket e csodálatos világban. Ámen.”

Teréz anya

Ima
háborús idõkben
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A tanév utolsó hónapjai nagyon élménydúsak voltak a
gyerekek számára.

Ebben a tanévben az 5-8. évfolyam tanulói vettek részt a
Digitális Témahét programjain. Az 5. évfolyamon egy pla-
kátot terveztek. A 6. osztályosok elõször egy kódfejtõ játék-
ban mérhették össze ügyességüket, mely betekintést nyúj-
tott a számítástechnika történetének néhány fejezetébe. A
7. osztályos tanulók szófelhõt készítettek, mely a digitális
világ fejlõdését mutatja be. A 8. évfolyamos diákok elõször
egy szabadulószobában találták magukat, ahol Code pro-
fesszor egy kis nyomozásra invitálta õket, hogy kijussanak
a szobából. A nyomozáshoz szükségük volt az informatikai
ismereteken kívül egy kis angol nyelvtudásra is.

2022. április 12-én a 6. és 7. évfolyamos fiúk a Kereske-
delmi és Iparkamara szervezésében Napkoron a Gémtech
Kft fémipari cégnél tettek üzemlátogatást. Itt megismerked-
tek a cég mûködésével, a vállalat csarnokainak, berende-
zéseinek, szakembereinek munkájával. A program kereté-
ben a Kállay Rudolf Szakképzõ Iskola tanmûhelyét is meg-
látogatták, ezzel is megkönnyítve a jövõ évi pályaválasz-
tást.

A nyíregyházi Sóstói Falumúzeum Kendervászon, lenvá-
szon… címmel versenyt hirdetett a 3-4. osztályos tanulók-
nak Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója al-
kalmából. Iskolánkból 13 tanuló vett részt a versenyen. A
feladatsor megoldása nagyon sok internetes kutatást igényelt,
de diákjaink nagyon lelkesen igyekeztek a kérdésekre a
megoldásokat megkeresni. Mindegyik tanulónk elismerõ
oklevélben részesült.

A 7. évfolyamos tanulók a Lázár Ervin Program keretében
Nagykállóban a Budapesti Filharmóniai Társaság Magyar-
nak lenni elõadásán vettek részt. Az elõadás során a filhar-
monikusok különbözõ hangszereket szólaltattak meg. Az
elõadás a magyarságtudat erõsítését állította a középpont-
ba. A közös kultúra felfedezése, felfedeztetése a diákokkal
különbözõ mûvészeti ágak bemutatásával valósult meg. Az
érdekes elõadást zenei betétek és interaktív feladatok meg-
oldása színesítette. A program keretében a tanulók átélték a
közös kultúra összetartó és megtartó erejét, amely igaz
magyarokká tesz bennünket. A gyerekek nagyon élvezték a
színes elõadást.

Május 4-én tartottuk a Kállay Miklós Általános Iskolában
a Mozgás Napját. Iskolánkban mind a 9 osztály bekapcso-
lódott ebbe a sporttevékenységbe. Az alsós osztályok több
mint 100 tanulóval sorversenyen vettek részt. 10 csapatot
alkottak, s mindegyik csapatban 1-4. osztályos tanuló volt.
Minden csapat kapitánya 1. osztályos tanuló volt, akik na-
gyon élvezték ezt a tevékenységet. A vegyes csapatok na-
gyon sportszerûen versenyeztek, s nem okozott gondot a
különbözõ korosztály megjelenése a csapatokban. A felsõs
tanulók számára különbözõ sportágakban biztosítottunk spor-

tolási lehetõséget. Az 5-6. évfolyamos tanulók közül a fiúk-
nak kispályás fociban fújta a bíró a sípot, a lányok pedig
kézilabdáztak. A 7-8. évfolyamos lányok röplabdáztak, a 7-
8. osztályos fiúk füves pályán hódoltak a sportolási szenve-
délyüknek.

A 7. osztályos tanulók 2022. május 05-én a Lázár Ervin
Program keretében Nyíregyházára a Sóstói Múzeumfaluba
látogattak el. A tanulók a bõrdíszmûves szakmával ismer-
kedtek meg, majd a foglalkozás keretében minden diák sa-
ját magának egy karkötõt készített. A Múzeumfaluban le-
hetõségük volt egy régi kállósemjéni porta megtekintésére
is.

A Magyar Természetvédõk Szövetségének egyik tagja az
éghajlatvédelemmel kapcsolatos interaktív szemléletformáló
foglalkozást tartott a 7. a osztályos tanulóknak 2022. május
13-án. A foglalkozás során a diákoknak a mindennapjaikon
keresztül mutatta be az éghajlatváltozás témakörét. Megis-
merkedtek a gyerekek a fõbb éghajlatváltozással kapcsola-
tos Európai Uniós törekvésekkel, kihívásokkal. A diákoknak
olyan megoldásokat mutatott meg, amelyek segítségével õk
is környezettudatosabbak lehetnek a mindennapokban.

Májusban került sor a Kállay-napok versenysorozat meg-
valósítására. Tanulóink nagyon szépen szerepeltek a verse-
nyeken. A diákok többsége több versenyen is megmérettet-
te magát.

A verseny eredménye:
Sorverseny eredményei 1-4. évfolyam (vegyes csapatok

voltak)
1. helyezés: Fehér csapat, 2. helyezés: Világoszöld csa-

pat, 3. helyezés: Sötétkék csapat
1. évfolyam
Szavaló verseny: 1. Lipcsei Zsófia 1.b, 2. Hutás Zoé Lilla

1.b, 3. Lakatos Sándor 1.a, Ének verseny: 1. Miron Fanni
1.b, 2. Belicza Borka 1.a, 3. Ilosvai Dániel Zsolt 1.a, Rajz
verseny: 1. Csákányos Csenge 1.b, 2. Belicza Borka 1.a, 3.
Magyar Fanni 1.b

2. osztály
Nyelvtan-helyesírás verseny: 1. Szegedi Panna, 2. Hor-

váth Hargita, 3. Nagy Anna, Ének verseny: 1. Nagy Anna,
2. Kántor Bíborka, 3. Horváth Hargita, Szavaló verseny: 1.
Nagy Anna, 2. Horváth Hargita, 3. Kántor Bíborka, Rajz ver-
seny: 1. Papp László János, 2. Nagy Panna Brigitta, 3.
Harsányi Ferenc

3. osztály
Nyelvtan-helyesírás verseny: 1. Udvari Anna, 2. Papp

Glória, 3. Csekk Liliána, Ének verseny: 1. Tóth Dávid, 2.
Rézmûves József, 3. Papp Glória, Rajz verseny: 1. Udvari
Anna, 2. Blazsán Nóra, 3. Papp Glória, Szavaló verseny: 1.
Papp Glória, 2. Udvari Anna, 3. Tóth Dávid

4. osztály
Nyelvtan - helyesírás verseny: 1. Bistei Hanna, 2. Andicsku

Andi, 3. Gulyás Netta, Belicza Boglárka, Ének verseny: 1.
Bistei Hanna, 2. Belicza Boglárka, 3. Vámos Máté, Szavaló
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verseny: 1. Bistei Hanna, 2. Vámos Máté, 3. Belicza Boglár-
ka, Rajz verseny: 1. Gulyás Netta, 2. Belicza Boglárka, 3.
Szántai Dóra

Történelem verseny 5-8.
5 évfolyam: 1. Berki Jázmin, 2. Tóth János, 3. Kormos Lara
6. évfolyam: 1. Bíró Jázmin, 2. Bistei lászló, 3. Rajt Petra
7. évfolyam: 1. Tóth Tamás, 2. Páll Zsófia, 3. Kovács Ketri
8. évfolyam: 1. Lakatos Martin, 2. Vécsei Anna, 3. Ilosvai

Zsófia
Matematika verseny 5-8. évf.
5 évfolyam: 1. Tóth János, 2. Tálas Viki Lorina, 3. Ilosvai

Lili, 6. évfolyam: 1. Bistei László, 2. Sebõk Alexa, 3. Kato-
na Roland és Rajt Petra, 7. évfolyam: 1. Tóth Tamás, 2. Mar-
kos József, 3. Varga Kamilla, 8. évfolyam: 1. Teremi Bálint,
2. Mészáros Flóra, 3. Egri Marcell

Informatika verseny
5-6. évfolyam: 1. Fábián Tamás 6.a, 2. Sebõk Alexa 6.a,

3. Tóth Bence 5.a, 7–8. évfolyam: 1. Vécsei Anna 8.a, 2.
Varga Kamilla 7. a, 3. Markos József 7.a

Ének verseny 5-8. évf. 1. Bukta Réka 7.a, 2. Berki Vanda
7.a, 3. Homoki Kamilla 5.a és  Tóth Tamás 7.a

Anyanyelvi verseny  5-8. évf. 5. évfolyam: 1. Ilosvai Lili,
2. Tóth Bence, 3. Kormos Lara, 6. évfolyam: 1. Bíró Jázmin,
2. Rajt Petra, 3. Tamási Lara, 7. évfolyam: 1. Bukta Réka, 2.
Tóth Tamás, 3. Lakatos Cintia Ibolya, 8. évfolyam: 1. Vécsei
Anna, 2. Mészáros Flóra, 3. Ilosvai Zsófia

Rajz verseny 5-8. évfolyam
5. évfolyam: 1. Homoki Kamilla és Tálas Viki Lorina, 2.

Ilosvai Lili, 3. Berki Noémi, 6. évfolyam: 1. Blazsán Natá-
lia, 2. Nagy Mónika Virág, 3. Sebõk Alexa és Horváth Liza,
7–8. évfolyam: 1. Bukta Réka, 2. Berki Cintia, 3. Papp Ale-
xandra. Különdíjat kapott Blazsán Natália A naplemente címû
alkotásáért

Angol verseny 5-8 . évfolyam:
5. évfolyam: 1. Tálas Viki, 2. Tóth Bence, 3. Homoki Ka-

milla, 6. évfolyam: 1. Tasnádi Valéria, 2. Tamási Lara Viktó-
ria, 3. Rajt Petra, 7. évfolyam: 1. Bukta Réka, 2. Lakatos
Cintia Ibolya, 3. Veres Letícia, 8. évfolyam: 1. Mészáros
Flóra, 2. Vécsei Anna, 3. Teremi Bálint

Szavalóverseny 5-8. évfolyam:
5. évfolyam: 1. Homoki Kamilla, 2. Bukta Bianka, 3. Páll

Petra Boglárka, 6. évfolyam: 1. Bíró Jázmin, 2. Rajt Petra, 3.
Fábián Tamás, 7. évfolyam: 1. Páll Zsófia, 2. Bukta Réka, 3.
Lakatos Cintia, 8. évfolyam: 1. Egri Marcell, 2. Gulyás Kor-
nél, 3. Vécsei Anna

Természetvédelmi csapatverseny  5-8. évfolyam:
1. helyezés, csapattagok: Ilosvai Lili 5.a, Tamási Lara 6.a,

Varga Kamilla 7.a, Ilosvai Zsófia 8.a, 2. helyezés, csapatta-
gok: Páll Petra Boglárka 5.a, Mészáros Vencel 6.a, Páll Zsó-
fia 7.a, Teremi Bálint 8. a, 3. helyezés, csapattagok: Homo-
ki Kamilla 5.a, Nagy Mónika Virág 6.a, Berki Cintia 7.a,
Nagy Balázs  8.a

Futball 5-6 évfolyam:
1. helyezést a Bajnokok csapata, 2. helyezés Falusi FC

csapata. Gólkirály: Katona Roland  6.a osztályos tanuló.
Legjobb védõ Pánger János 6.a osztályos tanuló.

Leány kézilabda 5-6 évfolyam:
1 helyezést az 5.a osztály LEGSZEBB CSAJOK csapata,

2. helyezést a 6.a osztály  FEHÉR TIGRISEK csapata
Röplabda (lány) 7-8. évfolyam:
1 helyezést 7.a osztály GYÕZTESEK csapata, 2. helyezés

8.a 6 GRÁCIA nevû csapata ért el.

Futball 7-8 évfolyam:
1. helyezést a 8.a BAJNOK FC csapata, 2. helyezés 7.a

CSONTDARÁLÓK csapata. Gólkirály: Egri Marcell 8.a osz-
tályos tanuló. Legsportszerûbb tanuló: Borsi Szabolcs 8.a osz-
tályos tanuló.

Május 17-én az iskolában Buborék show volt. A diákok
nagy lelkesedéssel fogadták az elõadást, ahol különbözõ
méretû buborékok szálltak a levegõben. Nagy sikert aratott
a buborékon belül lévõ füsttel telített buborék és a medúza
buborék. A legizgalmasabb azonban az volt, amikor a tanu-
lók kerültek a buborék belsejébe.

2022. május 27-én a rendõri munkába nyerhettek tanuló-
ink betekintést. Intézményünkben elsõ alkalommal volt kom-
mandós-, kutyás bemutató és motoros rendõr. A Jonatán be-
vetési akciócsoport bemutatóját tanulóink nagyon élvezték.
A különbözõ szituációk megoldása ámulatba ejtette õket.
Késõbb az általuk használt fegyvereket közelrõl is megte-
kinthették. A kutyás bemutató alatt tanulóink megismerhet-
ték a kutyák vezényszavait, a kutyák fegyelmezettségét,
képzettségét, és a különbözõ helyzetekben való helytállá-
sát. Különleges élmény volt a gyermekek számára, hogy
felülhettek a rendõrségi motorra. A gyerekek nagyon élvez-
ték a bemutatókat.

(Folytatás a következõ oldalon.)
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2022. május 30-án gyermeknapot tartottunk az intézmény-
ben. A szülõk támogatásával teljes „vidámpark” érkezett az
udvarra. Minden tanuló kipróbálhatta a játékokat, és egész
nap élvezhették az ügyességi eszközöket. Az élõ csocsó volt
a legnépszerûbb, a diákok aktívan kergették a labdát a felfújt
pályán. Az óriás csúzdát is mindenki kipróbálta hol egyedül,
hol párokban csúszva. A kisebbek elektromos dodzsemmel
közlekedhettek a kijelölt pályán. A felfújt elefántról a diák-
társ lerázása néha komoly feladatnak tûnt, néha az elefánton
maradás is igazi próba elé állította a diákokat. A felsõs tanu-
lók közül sokan pingpongban mérték össze ügyességüket.
Lehetõség volt a teqball asztal kipróbálására, melyet egyre
ügyesebben használnak a tanulóink. Köszönjük a Szülõknek,
hogy a gyermeknapi programhoz játékokat biztosítottak, hogy
igazi gyermeknapban legyen részük.

Év vége felé közeledve több osztály is kirándulást szer-
vezett. Az 1. a és az 1. b osztály Máriapócsra látogattak el,
ahol többek között Máriapócs nevezetességét, a Kegytemp-
lomot nézték meg. A diákok tartalmasan töltötték el ezt a
napot.

A 2. a az osztálykirándulást a Nyíregyházi Állatkertbe
szervezte. Az állatkertben olyan sok látnivaló volt, hogy
egy teljes napot tudtak eltölteni, s megismerni a világ álla-
tait. A Zöld Piramis mindig nagy élményt jelent a gyerekek-
nek, fõleg ha a cápa is elúszik felettük.

Az 5. osztályos tanulók Tokajba látogattak el. Tapasztala-
ti úton is bõvítették a természettudományi tantárgy kereté-
ben megtanult ismereteiket. A Kopasz-hegyre tett túra jól
megmozgatta a tanulókat, s a Tiszán való hajókázás felejt-
hetetlen élményt nyújtott.

A 8. osztály Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumába
látogatott el, majd Sárospatokon a Rákóczi várat nézték meg.

A tanév utolsó napján a 8. osztályosokat búcsúztattuk, s
õk is mûsorukkal búcsúztak a diáktársaiktól. A számukra
szervezett játékos feladatokban nagyon kreatívak voltak,
bebizonyították, hogy közösen bármilyen feladatot meg tud-
nak oldani. A közös búcsújuk kicsit szomorúra sikerült, most

Gyermeknap

tudatosult bennük, hogy ez az utolsó napjuk együtt, s emiatt
több könny is megjelent a szemekben.

Június 18-án a 7. osztályosok rendezésében vettünk bú-
csút a ballagóktól.

A tanév utolsó iskolai rendezvénye az ünnepélyes tanév-
záró volt. 1-7. évfolyamos kitûnõ tanulóink könyvjutalom-
ban részesültek, s ezen kívül még nagyon sok tanuló kapott
elismerõ oklevelet az ez évi szorgalmáért, jó tanulmányi
eredményéért.

A ballagáson és a tanévzárón az alábbi tanulók kaptak
díjat:

Kállay Kristóf-díj: Egri Marcell 8.a, Kállay Miklós-díj:
Vécsei Anna 8.a, Loss-díj: Csabai Zoé 3.a, Loss-díj: Kovács
Ketrin 7.a, Felföldi-díj: Mészáros Flóra 8.a, Papp János-díj:
Ilosvai Zsófia 8.a.

A 2021/22-es tanév június 22-én véget ért. A nyári szü-
netre minden tanulónak és munkatársnak nagyon jó pihe-
nést kívánunk, hogy szeptember 1-jén mindenki újult erõvel
kezdhessen neki a következõ tanévnek.

Kállay Miklós Általános Iskola vezetõsége

2021/2022-ben ballagott diákok

Osztályfõnök: Katona Györgyné
1. Borsi Szabolcs
2. Csercsa Meláni Cintia
3. Csordás Milán
4. Domokos Bianka
5. Domokos Eszter Erzsébet
6. Egri Marcell
7. Gulyás Kornél
8. Ilosvai Zsófia
9. Janóczki Márk

10. Lakatos Eugénia Tifani
11. Lakatos Martin

12. Léder Kevin Gábor
13. Mészáros Ervin
14. Mészáros Flóra
15. Nagy Balázs Szabolcs
16. Papp Alexandra
17. Sebõk István Bence
18. Somlyai Márkó Sándor
19. Teremi Bálint
20. Udvari Péter
21. Vécsei Anna
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Nõszirom Egyesület
EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK � EGYESÜLETI HÍREK �

Régen adott hírt magáról a Nõszirom Egyesület a Semjéni
Krónikában, de ettõl függetlenül, ha csendesen is, de folyik
a munka az egyesületben.

Az év elején pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu
programba, közösségi esemény szervezésére. Célunk az volt,
hogy megismételjük a tavaly évi nagysikerû Piknik Mozit,
de sajnos pályázatunk tartalék listára került, így azt nem
tudjuk megvalósítani. Mindeközben elszámolásra került a
tavaly évi pályázat, amelyben egyébként egy imázs film is
készült a településrõl. A filmet megtekinthetik az alábbi
youtube linken: https://www.youtube.com/watch?v=
8lu7R1gZSGk

Tavasszal megszerveztük a már nagy népszerûségnek ör-
vendõ Nõszirom Turi-t. A bevételbõl alapanyagot vásárol-
tunk a községi gyermeknap kézmûves foglalkozásaihoz.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság segítségét, akik
megunt, kinõtt, de még piacképes ruháikat nem a kukába
dobták, hanem felajánlották egyesületünknek, amellyel mi
napról-napra frissíteni tudtuk kínálatunkat. Mindemellett a
felajánlók ezzel a cselekedetükkel önkéntelenül is hozzá-
járultak a klímavédelemhez, és az Ökológiai lábnyom csök-
kentéséhez. A megmaradt ruhanemûket a vásár végén ka-
tegorizáljuk, majd azt átadjuk a görögkatolikus karitász kép-
viselõjének további hasznosításra. Egyesületünk továbbra is
szívesen fogad ruha felajánlásokat, hiszen õsszel ismét nyit
a Nõszirom Használtruha vásár.

Rendszeren részt veszünk az Önkormányzat által szerve-
zett eseményeken, mint a majálison, mint községi gyermek-
napon, és a társadalmi ünnepségeken – Március 15.; Nem-
zeti Összetartozás napja – is.

Nagy szívfájdalmunk, hogy a Covid járvány miatt félbe
maradt a Nõszirom Énekkar munkája, s bár volt egy rövid
próba idõszak, de lényegében a rendszeres próbák még nem
tértek vissza az énekkar életébe. Reméljük, ezen hamaro-
san változtatni tudunk!

Július 23-án egyesületünk tagsága a nyugdíjas klubbal
kiegészülve Bükkszentkeresztre ment kirándulni. Megnéz-
tük a Bükki füves ember, Szabó Gyuri bácsi gyógynövény-
kertjét, majd szinte mindenki vásárolt valamilyen teakeve-
réket a „nyavalyájára”. Csak érdekesség képen szeretném
megjegyezni, hogy az összes gyógynövény megtalálható a

mi környékünkön is, de nem ismerve azoknak gyógyító ha-
tásait, mi közönséges gazként tekintünk rájuk. Ezt követõ-
en rövid túrát tettünk a gyógyító, vagy más néven a Boldog-
asszony kövekhez, ahol kipihenhettük fáradalmainkat,
ugyan is a zegzugos, és keskeny utcák miatt mindenhová
gyalog közlekedtünk.  A hõségriadó ellenére a csapat reme-
kül állta a próbát.

Jövõbeni céljaink között szerepel, hogy új betlehemi bá-
bukat készítünk, hogy a felújított templom elé, már ne azok
a viharvert bábuk kerüljenek vissza.

Pappné Szegedi Angéla
elnök
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Újra arany minõsítést szerzett az Arany Alkony
Nyugdíjas Klub Népdalköre

A nyugdíjas klub elnökének Kocsis Jánosné Ica néninek
sajnálatos halála miatt szükségessé vált az egyesület veze-
tõségének újraválasztása. A tagság bizalmat szavazott ne-
kem, mondván, hogy az eddig elért eredményeket nem hagy-
hatjuk kárba veszni, folytatni kell a 15 évvel ezelõtt elkez-
dett munkát. Kiemelt figyelmet szentelünk továbbra is a te-
lepülésünk hírnevének öregbítésére, valamint kapcsolati
tõkénk bõvítésére.

2022. évben – amíg hivatalosan is bejegyzik a vezetõség-
ben történt változást – elsõsorban az intézmények által szer-
vezett rendezvényekhez csatlakozunk, a nekünk leginkább
testhezálló feladatok elvégzésében segédkezünk, mint pél-
dául a könyvtár által szervezett családi délutánokon a hor-
golt kokárda készítésére tanítottuk az érdeklõdõket, valamint
több mint 300 db kokárda kekszet is sütöttünk a résztvevõk-
nek. Húsvét elõtt horgolt tojást készítettünk, anyák napja elõtt
pedig linzer szívecskéket sütöttünk, melyet a rendezvényen
résztvevõk jó szívvel fogyasztottak el. Ebbõl a sütésbõl jutott
a Ficánka Óvoda gyermekeinek is, akik nagy örömmel és jó
étvággyal fogyasztották a „nagymamik” sütijét.

Április 30-án részt vettünk a községi majálison, ahol a
fõzõversenyen 1. helyezést értek el asszonyaink. Babgulyás
és fánk volt a menü.

Az I. Rózsafa Ifjúsági Nemzetközi Népzenei Találkozó,
amely a Kállay – Kúriában volt megrendezve, mint bemutat-
kozó fellépõ vett részt a Népdalkörünk. A produkciót szakmai
zsûri értékelte, amely nagyon-nagy segítségünkre szolgált, hi-
szen ezzel a dalcsokorral indultunk a Tarpai megmérettetésen.

Május végén a községi gyermeknapra 500 db csõrögét
sütöttek az ügyes kezû asszonyok. A vendégeinknek, mind
gyerekeknek, mind felnõtteknek nagyon ízlett a csõröge,
hiszen pillanatok alatt elfogyasztották a jelenlévõk.

Rendszeres résztvevõi vagyunk az Önkormányzat által
szervezett társadalmi eseményeknek, ünnepségeknek. Ko-
szorút helyeztünk el március 15-én és a Nemzeti Összetar-
tozás Napján az emlékmûveknél, ez utóbbinál Magyar
Jánosné tagtársunk, Szentmihályi Szabó Péter: Adósunk Eu-
rópa c. versét is elmondta.

Népdalkörünk márciustól folyamatosan készült a Vass
Lajos Népzenei és a KÓTA minõsítõ versenyére.  Az ének-
karok minõsítése két évig él, azt követõen újra meg kell
szerezni ezt a címet. A szorgalmas munkának meg lett az
eredménye, mert úgy a KÓTA minõsítésen, mint a Vas Lajos
Népzenei Versenyen arany fokozatot ért el a népdalkörünk.

Sok feladat áll még
elõttünk, mi pedig igyek-
szünk - a felénk támasz-
tott igényekkel együtt-
azokat tehetségünkhöz
mérten a lehetõ legjob-
ban elvégezni, illetve
azoknak megfelelni.

Napjainkat most a fa-
lunapi felkészülés tölti
ki, új dalcsokorral (szat-
mári vidám népdalok)
kedveskedünk majd a
jelenlévõknek.

Pisákné Páll Ilona
elnök

A Nõszirom Egyesülettel Bükkszentkereszten jártunk

Szabó Gyuri bácsi gyógynövény kertjében
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I. Kistérségi Idõsek Klubja találkozó

A kállósemjéni csapat

Egy kis pihenõidõ

Verseny elõtt nem árt ellesni a technikát

Csúcsforgalom a Kállay-kúriában
Az év eddig igazán izgalmasan telt a kúriában, számta-

lan program zajlott, néhány a teljesség igénye nélkül: ab-
lakkiállítás, húsvéti terítési kiállítás, jótékonysági koncert,
minõsítõ népzenei verseny, Múzeumok éjszakája a Ford szü-
letésnapjának megünneplésével, szakmai továbbképzések,
történelmi séták, Levendulás nap, esküvõk, esküvõi fotózá-
sok.

Részt vállaltunk az ukrán menekültek elszállásolásában
február végétõl egészen májusig.

Természetesen tavasztól, minden nap nyitva tart a múze-
um és a történelmi kávézó, hiszen a távolabbról érkezõ egyé-
ni vendégek és csoportok, így minden esetben szabadon szer-

vezhetik programjukat. Vendégeink az idén elsõsorban Bu-
dapest és környékérõl, Csongrád, Szolnok, Hajdú-Bihar és
Borsod megyébõl érkeznek, de a szomszédos települések és
a megyei intézmények is szép számmal látogatják meg a
kúriát. Szép számú külföldi látogatónk is van.

Az idén elõször hazai-és nemzetközi táborozó gyerekek-
nek szállást biztosítunk a nyári vakáció ideje alatt.

Legközelebb augusztus 20-án a nemzeti ünnepen-, majd
a hónap utolsó hétvégéjén, a Falunapon számítunk a helyi-
ek nagyobb számú részvételére.

Mogyorósi Judit
ügyvezetõ igazgató

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ Nagykállói Intézményegysége hagyomány terem-
tés céljából, 2022. június 16-án a Harangodon megszervez-
te az I. Kistérségi Idõsek Klubja találkozót.

A rendezvény lebonyolításában a Nagykállóban mûködõ
Egészségfejlesztési iroda dolgozói is részt vettek.

A rendezvényen a Kistérségben mûködõ intézmények idõ-
sek nappali ellátásában részesülõ klubtagok vettek részt. A
találkozóra öt településrõl (Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén,
Nagykálló, Szakoly), közel 100 fõ érkezett.

A találkozót sportos, ügyességi, és szellemi vetélkedõk
színesítették.

Nagykállóiak babgulyással vendégelték meg a résztve-
võket.

A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el, melynek
végén minden résztvevõnek emléklappal kedveskedtek.

Kóth Jánosné
intézményvezetõ
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Hírek a könyvtárból
A Semjéni Krónika áprilisban megjelent számában már

tájékoztattuk a lakosságot a 2022. évi programjainkról. A
hétvégi (szombati) családi rendezvényeink sikeresek vol-
tak. Nagyon örülünk, hogy a gyerekeket a szülõk is elkísér-
ték a foglalkozásokra, és részt vettek benne.

Az „Észcsiszoló” kvízjátékunk hónapról-hónapra próbára
teszi játékos kedvû olvasóink tudását. Kialakult egy lelkes
kis csapat, akik mindig megoldják a fel-
adatokat. Bátorítunk mindenkit, hogy csat-
lakozzanak a megfejtõk táborához!

Eddigi nyerteseink: Sebõk Alexa (2x),
Gyulai-Kóth Kitti, Kormos Lara Mária,
Lipcseiné Bordás Erika Annamária.

Nyári felhívás: A júliusi-augusztusi hó-
napokra meseíró pályázatot hirdettünk az
„Észcsiszoló” játék keretében. Egy A4-es
lapot kitöltõ mesét kell írni, amelybe a
következõ 5 szót, kifejezést kell beleszõ-
ni: tik-tok, fûnyíró, minecraft, parókás
galamb, egyszer használatos mûanyag.
Az álnévvel, „jeligével” ellátott mûvet
augusztus 31-ig kell leadni a könyvtárban,
vagy elküldeni a Kskonyvtar@gmail.com
e-mail címre. A szakemberek által végzett elõzsûrizést kö-
vetõen az 5 legjobbnak ítélt pályamûvet közönségszava-
zásra bocsájtjuk, amelynek alapján az elsõ három helye-
zettet 10-7-5 ezer Ft-os könyvutalványban részesítjük, de
minden résztvevõt ajándékkal jutalmazunk. Eredményhir-
detés: 2022. szeptember 30-án a Népmese Napján lesz.

2022. Július elsejével 14. alkalommal hirdettük meg nyá-
ri olvasópályázatunkat az általános iskolai tanulóknak. En-
nek keretében érdekes, szórakoztató olvasmányokat dolgo-
zunk fel. A tanulók feladatlapok kitöltésével pontokat gyûj-
tenek egész nyáron, szeptember 30-ig.  Célunk ezzel a szö-
vegértés fejlesztése, az olvasás megszerettetése, a gyere-
kek olvasóvá nevelése. Október elején, az Õszi Könyvtári
Napok keretében tartjuk az eredményhirdetést. Minden részt-
vevõ könyvjutalomban részesül, évfolyamonként az elsõ
három helyezett külön jutalmat is kap. Ebben az évben még
egy különleges élményben is részesülnek a kis olvasók: ju-
talomként ellátogatunk a Móricz Zsigmond Megyei Könyv-
tárba és egy könyvtárbemutató foglalkozáson is részt vesz-
nek. A korábbi években 50- 60 gyerek is csatlakozott  az
olvasópályázathoz, az utóbbi egy-két évben a vírushelyzet
miatt lényegesen csökkent a létszám. Éppen ezért ebben az
évben nagy hangsúlyt helyeztünk a tájékoztatásra. Az elsõ-
másodikos osztályosokat felkerestük és beszéltünk az olva-
sás, a könyvtárba járás fontosságáról. A felsõsöket, valamint
a szülõket szórólapokon tájékoztattuk. A faluújságban és az
interneten is próbáltuk meggyõzni a gyerekeket és a szülõ-

ket is arról, hogy milyen hasznos és szórakoztató is az olva-
sás.

Úgy érezzük, hogy a kitartó próbálkozásunk meghozza
az eredményét. Az idén feltûnõen megnõtt a könyvtárba
járók és az új beiratkozók létszáma. Dicséret illeti a kisis-
kolás tanulók szüleit, akik felismerték, hogy igenis el kell
kísérniük és be kell íratniuk a gyerekeket a könyvtárba, hogy
megszeressék az olvasást és olvasóvá váljanak.

Nekünk, könyvtári dolgozóknak eddig
is fontos volt az, hogy a könyvtárba beté-
rõket ne csak olvasnivalóval lássuk el,
hanem segítsünk minden problémájuk
megoldásában. Nagyon sok kis õstermelõ
van a községben, akiknek jól jön egy kis
szakmai segítség, ha nincs itt a falugaz-
dász. Ügyfélkapu használatában és adóbe-
vallási ügyekben, földügyekben  is tudunk
segíteni. Sokszor van szükség informatikai
segítségre is. Ezen kívül könyvtárunk többfé-

le szolgáltatással segíti a hozzánk betérõket:
fénymásolás, szkenelés, nyomtatás, faxolás,

e-mail küldés, önéletrajz készítés,
internethasználat…stb. Népszerû még a
„könyvtárközi” kölcsönzés” is. Ha valaki

olyan könyvet keres, ami a könyvtárunk állományában nincs
meg, lehetõség van az ország több könyvtárából is megren-
delni azt. Fõleg továbbtanulók, szakdolgozatírók veszik
igénybe ezt a szolgáltatást.

Könyvtárunk „Digitális Jólét Pontként” is funkcionál. Fel-
adatunk a lakosság digitális tudásának bõvítése. Szeptem-
bertõl ezért különbözõ képzéseket fogunk tartani, amivel
segítjük a lakosság elektronikus ügyintézésben való eliga-
zodását.

Igyekszünk minden kezdeményezésnek teret adni. Az
elmúlt tanévben itt, a Pál Gyula Mûvelõdési Házban tartot-
ták a zongoraórákat az általános iskolásoknak, helyet adunk
néha a Kállósemjéni Diákokért Egyesület rendezvényeinek
is. Ide szervezik a véradást, a szemüvegkészítõk is gyakran
jönnek. Használtruha vásárt is tart itt a Nõszirom Egyesület
évente kétszer is. A beteg gyerekeknek mûanyag kupako-
kat gyûjtünk. Az otthon feleslegessé vált használt könyve-
ket sokan hozzák ide a könyvtárba, amit aztán az érdeklõ-
dõk ingyen elvihetnek. Egyetlen jó könyv sem megy ve-
szendõbe, népszerû ez a szolgáltatásunk is.

A nyitvatartási idõnket is úgy alakítottuk, hogy minél töb-
ben igénybe tudják venni a könyvtár szolgáltatásait. Hét-
köznap csúsztatott munkarendben 8-17 óráig, szombaton
délelõtt 8-12-ig tartunk nyitva.

Blazsán Péterné
könyvtáros



2 0 2 2 .  A U G U S Z T U S 21

„Ma sem választanék mást”
– Rangos elismerés Hollósi Istvánnénak

„A
nno...”

… rovatunkban egy majd 50 éves felvételt teszünk közzé, Dr. Vas
Mihály tanár úr jóvoltából. A fotó a kaposvári Diákolimpián készült,
1974-ben. A kép tanulsága szerint a lányok dobogós helyezést értek
el. Közel fél évszázad távlatából, még most is megérdemlik a gratu-
lációt.

A képen szereplõk:

Állnak (balról): Papp Mária, Lip-
csei Erzsébet, Bukta Mária, Terdik Ilo-
na, Vas Mihály edzõ, Asztalos Kata-
lin, Szõke Mária.

Guggolnak (balról): Berki Katalin,
Szûcs Katalin, Pócsik Erzsébet, Papp
Margit.

Április 25-én a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban,
immár 15. alkalommal került átadásra a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete megyei szervezete által alapított „Sza-
bolcs-Szatmár Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért” díj,
melyet idén könyvtárunk vezetõjének, Hollósi Istvánnénak
ítéltek oda.

E rangos – gyûrûvel és emléklappal járó - díjra a szakem-
bert, településünk polgármestere, Belicza László terjesztet-
te fel.

Hollósi Istvánné az érettségit követõen állt munkába a
könyvtárba, de e mellett napi 4 órában az Ifjúsági Házat is
vezette. A szakmát hamar megszerette, így nem volt kérdé-
ses, hogy ezen a területen szeretne tovább tevékenykedni,
ezért elõször Miskolcon középfokú könyvtáros-asszisztensi
végzettséget, majd hamarosan az akkor még nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola könyvtáros szakán,
diplomát is szerzett. A diplomaszerzést követõen is folya-
matosan képezte magát. Elõször ECDL vizsgát tett, majd
felnõttképzési referens képesítést is szerzett.

„Ma sem választanák mást” - mondta az ünnepségen Er-
zsike, amely számunkra is példaértékû és irányadó lehet:
egy életen át szeretni a munkánkat!

Teljes odaadással, kreativitással, és hittel végzi mai na-
pig a feladatait! Az internet gyorsütemû fejlõdése, az infor-
mációk online elérhetõsége bizony megnehezíti a munká-
jukat, de végtelenül hisz abban, hogy a könyvtár legfonto-
sabb feladata továbbra is az, hogy megszerettesse a fiata-
lokkal a könyvek világát.

Meggyõzõdése, hogy: „ a könyvtár minden településen
kincs, értéke túlmutat önmagán, hiszen közösségi térként
funkcionálva sokoldalú szolgáltatásaival jelentõsen hozzá-
járul a lakosok életminõségének javításához,és a kulturális
esélyegyenlõség megteremtéséhez.”

Önkormányzatunk nagy örömmel fogadta, hogy a felter-
jesztést pozitívan bírálta el az egyesület, de ettõl függetle-
nül is nagyon büszkék vagyunk a mi Könyvtárosunkra.

Kívánunk Neki ezúton is jó egészséget, és további szak-
mai sikereket!

– psza –

(Fotó: Pusztai Sándor)

A díjat Tomasovszki Anita a Megyei Könyvtár
igazgartója adta át
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A tavasz közeledtével, s
a járványügyi szabályok eny-
hülésével felpezsdült az élet
intézményünkben. A koro-

navírus járvány nem kímélte
sem gyermekeinket, sem dolgo-
zóinkat, ám szerencsére mindenki
felgyógyult, visszatért.

A vírus ellenére áthidalva a szemé-
lyes kontaktust kihasználtuk a Báthory Anna Református
Óvoda és Iskola felhívását és részt vettünk a „ Mutasd meg
Magad!” videópályázaton. E pályázatra a Napocska cso-
port készített „Fecskét látok…” címmel egy gyermekdalfû-
zést.

Elismerõ oklevélben, aján-
dékban részesültünk, s a Köz-
ségi Majálison is elõadhatták
a gyermekek kis mûsorukat. A
majálison az intézmény dolgo-
zói aktív szerepet vállaltak az
arcfestésben, és csillámtetová-
lás készítésben.

A Föld napjához kapcsolód-
va egy 3 hetes projektet való-
sítottunk meg. „Hulladékból
hasznosat” pályázatot hirdet-
tünk a családoknak, a beérke-
zett munkákat egy mini kiállí-

tás keretében mutattuk
be az udvaron a „Kéz-
mûves Kuckó” alkotása-
ival együtt. A Hortobá-
gyi Nemzeti Park mobil
kiállítása is udvarunkon
volt megtekinthetõ, mely
a tájegységünk természe-
ti kincseit mutatta be,
köztük a Mohos-tavat is.
E kiállítást a Kállay Mik-
lós Általános Iskolával
együttmûködve az alsó
tagozatos gyermekek is
megtekintették. Április
22-én virágültetést szer-

veztünk a szülõk által fel-
ajánlott virágokból, mely-
re meghívtuk az Aranyal-
kony Nyugdíjasklub tag-
jait, így több generáció
szorgoskodott az udvar
szebbé tételében. Szívet
melengetõ pillanatokat
éltünk át, ahogyan a
nagymamák a virágülte-
tés „tudományát” átadták
a legkisebbeknek. Na-
gyon szépen köszönjük a
szülõknek a rengeteg vi-
rágot!

Erdei óvodát szer-
veztünk a Vadászház-
hoz, ahová az egész in-
tézmény kiköltözött
egy napra! Fantasztikus
élmény volt mindenki-
nek! Hatalmasat sétál-
tunk az erdõben, csat-
lakoztunk az „Énekelj
az erdõben!” felhívás-
hoz,  majd ebéd és egy
nagy játék után tértünk
vissza az óvodába. Ma-
darak és fák napján pe-
dig egy interaktív fog-
lalkozáson vettünk
részt a Hortobágyi nem-
zeti Park munkatársai-
nak segítségével.

„Bozsik”-os focistá-
ink szép eredménnyel

szerepeltek a Bozsik Záró Fesztiválon Nyírbátorban.

Anyák napján idén már újra visszatérhettünk a régi ha-
gyományunkhoz, így a gyermekek személyesen egyenként
köszönthették anyukájukat egy kis verssel, ajándékkal.

Májusban minden csoport kirándult, a mini bölcsõdések
a Harangodra, a kiscsoportosok a Vadászházhoz, a középsõ
csoportosok a Kerekerdõ élményparkba, a nagycsoportosok
pedig Tokajba.
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Az óvoda „A”
épületén május kö-
zepén megkezdõd-
tek az energetikai
pályázathoz kap-
csolódó felújítási
munkálatok, me-
lyek nagyban felbo-
rították az intéz-
mény mindennapja-
it. Nem használhat-
tuk a játszóudvart,
egy csoportot ideig-
lenesen a Kállay
Miklós Általános is-
kolába költöztet-
tünk át, s a gyer-
meknapot sem tart-
hattuk az óvoda ud-
varán.

A gyermeknap
hetében a Szülõi
Munkaközösség

sütivásárt tartott az
óvodában, s az eb-
bõl befolyt összeg-
gel a gyermeknapi
rendezvényt támo-
gatta.

Nagyon köszön-
jük a Kállay Kúria
szíves vendéglátá-
sát, így a gyermek-
napi rendezvényün-
ket a Kúria parkjá-
ban tartottuk
ugrálóvárakkal, csil-
lámtetoválással, arc-
festéssel, rendõrségi
bemutatóval, kutyás
bemutatóval, Orsi
koncerttel. Úgy gon-
dolom egy fantaszti-
kus napot töltöttünk el együtt!

Köszönettel tartozunk a Kállay  Kúria vezetõségének, dol-
gozóinak a segítségért, Szabolcsi-Rása Zsófiának, aki az arc-
festést ajánlotta fel a nap során a gyermekeknek, az Általá-
nos Iskola vezetõségének, hiszen a kutyás bemutató az is-
kola programja volt, melyen a nagycsoportos gyermekek is
részt vehettek, s a Szülõi Munkaközösségnek, hiszen az
ugrálóvárak és a koncert költségét õk vállalták!

A gyermekek „A kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány”
segítségével udvari játékokat is kaptak mellyel a nyári na-
pokat tehetik izgalmassá, szórakoztatóvá.

Elballagtak nagycsoportosaink….idén 31 gyermek folytat-
ja mindennapjait szeptembertõl az iskolában. A búcsú min-
dig kettõs érzés, felemelõ és egyben nehéz is…  Kívánunk a
ballagó gyermekeknek és szüleiknek jó egészséget, sike-
rekben és boldog pillanatokban gazdag iskolás éveket!

Ám nem maradunk gyermek nélkül, hiszen idén eddig 25
leendõ ovis iratkozott be az óvodába, s a bölcsõde iránt is
nagy az érdeklõdés.

Az óvodában, mini bölcsõdében nyáron sem áll meg az
idõ. A fõzési szünet után újra gyermekek lepték el az óvoda
udvarát, összevont csoportokkal folyamatosan nyitva tartunk.

Megtörtént a csoportszobák tisztító festése, a fertõtlenítõ
nagytakarítás, csoportok költözése, dekorálás, folyamatban
van a felújítás, felkészülés a következõ tanévre. Az õsszel
tartott jótékonysági bál bevételébõl vásárolt napvitorlák is
telepítésre kerülnek a játszóudvaron. Fogadunk a nyári di-
ákmunka, és az 50 órás közösségi szolgálat keretében diá-
kokat.

A Babóca csoport (mini bölcsõde) ballagó gyermekeit egy
családias bölcsõdei búcsúztató keretében „engedtük el” az
óvodába.

A középsõ csoport (Baglyocska) készül a falunapi ren-
dezvényre, valamint a „Tánc Kuckó”-s gyermekek is egy-
egy produkcióval.

Épülünk, bõvülünk, szépülünk közös munkával, hogy gyer-
mekeink esztétikus környezetben kreatívan, boldogan tölt-
hessék el mindennapjaikat.

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Mészáros
Józsefnek, és feleségének Magdikának, akiknek jóvoltából
tavasszal újabb bútorokkal bõvült  az új bölcsõde épülete.

Szolnoki Mariann
intézményvezetõ
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A Mohos-tó napjainkban

 A Mohos-tó1983-ig védett növények menedéke és ked-
velt kirándulóhely. Azóta folyamatosan romlik az állapota.
A klímaváltozás miatt az értékes fajok száma csökken, a
kipusztulás szélén állnak. Történtek lépések a vízellátás ja-
vítására, de a kút teljesítménye folyamatosan romlott. Fõ-
leg a talajvízszint csökkenése miatt.

Jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park sikeres pályázata
nyomán szûrõtisztítást végeztek és nagyobb teljesítményû

A Mohos-tó úszóláp-szigetekkel 1983-ban

szivattyút alkalmaznak. Automatika szabályozza, de gyak-
ran meghibásodik. A védett növények: vidrafû, csomorika,
nádi boglárka szaporítását és visszatelepítését, valamint a
csatorna takarítását rendszeresen végzem.

A kilátó használata veszélyes, az esõbeálló környéke
gondozatlan. Többet érdemelne a község még mindig jelen-
tõs természeti értéke.

Dr. Vas Mihály

2022-ben a csalán az úr
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Egészség Rovat – Segítõ gondolatok az egészség területeirõl

A lélek immunrendszere
Lelkünk immunrendszerének védelme, folyamatos és tu-

datos karbantartása éppoly fontos, mint testi egészségünk
védelme. Tudjuk és nagyon sokszor tapasztaljuk is – ha akar-
juk, ha nem – ahogyan érezzük magunkat lélekben, úgy
érezzük magunkat fizikálisan is. A test és a lélek szoros
kapcsolata vitathatatlan, egymásra kihatással vannak, lel-
künknek megfelelõ állapotban kell lennie ahhoz, hogy tes-
tileg is rendben legyünk.

Mi a kulcsa lelkünk erõsítésének? Reziliencia, ami a
pszichológiai értelemben vett rugalmas ellenálló képes-
ség. Életünk telis-tele van váratlan akadályokkal, krízisek-
kel, történésekkel, amikre nem számítunk, ezáltal nem is
tudunk rá adekvát módon felkészülni, biztonságérzésünk
meginog. Lelki békénk megõrzése prioritást kell élvezzen
mindenek felett. Hiszen, ha nem vagyunk jól, az kihatás-
sal van életünk minden területére.
Társas kapcsolatainkra, munkánkra,
önnön magunkra. Reziliens az az
ember, aki hamar vissza tudja nyer-
ni egyensúlyát váratlan életesemé-
nyek után.

Hogyan erõsíthetjük, fejleszthetjük
lelki ellenállóképességünket? Tudato-
sítani kell magunkban, hogy az éle-
tünkben, ami állandó, az a változás.
Alakul körülöttünk a világ, változunk
mi és a minket körül vevõ emberek
is. Egyik nagyon hatásos módszer, ha
egy adott élethelyzetet több perspek-
tívából is megvizsgálunk, váltsunk né-
zõpontot, keressük tudatosan azt a
megközelítést, amely a legkomfortosabb számunkra. Sem-
mi nem fekete vagy fehér, gondolkodjunk árnyalatokban.
Rendkívül fontos az önismeret. Ismernünk kell magunkat,
tisztában kell lennünk a bennünk zajló folyamatokkal, fel
kell ismerni saját gyengeségeinket, dolgozni kell rajtuk.
Ezzel párhuzamosan el kell fogadnunk magunkat a hiányos-
ságainkkal együtt, hiszen a nap végén amikor álomra hajt-
juk a fejünket, önmagunkkal maradunk – ezért érdemes

magunkkal jóban lenni. Belsõ monológjainkban ügyeljünk
arra, hogy kedvesek, bátorítóak legyünk, ne ostorozzuk
magunkat, ne záporozzanak a negatív kijelentések. A múl-
tunkhoz is nagyon tudatosan kell hozzáállnunk, abból annyit
pakoljunk a csomagunkba amennyi a jelenünkhöz és a jö-
võnkhöz szükséges. A „mi lett volna ha” kezdetû monda-
toktól kíméljük magunkat, válasz nincs rájuk, elméletekkel
pedig az idõnket pazaroljuk. Sose felejtsük el, a változás
belõlünk kell, hogy kiinduljon, mindenki a saját életéért és
érzéseiért felelõs. Ne a körülmények és a körülöttünk lévõ
emberek határozzanak meg bennünket. Teremtsük meg mi
magunk azokat a feltételeket, amelyek által lelkünk meg-
nyugvásra talál. A szabad akarat ajándékával születtünk,
döntsünk hát a saját javunkra és ne adjuk ki a kezünkbõl a
döntés jogát, de mi se döntsünk mások helyett. Legyünk
kitartóak mindenben, ha valami nem sikerül századjára

majd sikerül százegyedjére; vegyük
körbe magunkat a számunkra fontos
emberekkel – az idõnket õk érdem-
lik meg a leginkább; tûzzünk ki ki-
sebb nagyobb célokat, tegyünk értük
minden nap egy picit. Higgyünk. A
világon bármiben, bárkiben, bárho-
gyan hihetünk. Ezt az olvasóra bí-
zom. A hit tárgya nem releváns ab-
ból a szempontból, hogy mit ad. Min-
den formában erõt és reményt. Nem
hiányozhat egy reziliens ember esz-
köztárából.

Lelki egészségünk egyensúlyban
tartása egy egész életen át tartó fo-
lyamat, azonban az erre való törek-

vésünk törvényszerûen kifizetõdik. Egy Wass Albert idézet-
tel engedném útjára kedves olvasóm:

„Jó emlékezni arra, amin keresztül mentünk. Az ilyen
emlékezésekben erõ van mindig, és bizonyságtevés csüg-
gedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi
megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és méltóságos tisz-
tán, Isteni igazságnak. Mely abból áll, hogy élünk. Mégis
élünk. És süt reánk a nap.”

Dalanics-Sipos Gabriella
EFI mentális egészségfejlesztõ

Egészségfe j lesz tés i  I roda Nagykál ló i  Já rás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. � Telefon: 42/563-850 � E-mail: efi.nagykallo@gmail.com
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Ismét bajnokcsapatunk van!
A tavalyi évet követõen az idén is megnyerte a Megyei

II. osztályú bajnokságot a felnõtt focicsapatunk. 14 pontos
elõnnyel magabiztosan elõztük meg a 2. helyezett Kótaj
csapatát.

Tovább növeli az örömünket, hogy a csoport gólkirályát is
mi adtuk, Hamza Tamás 33 góllal végezett a góllövõ lista
élén. Ifjúsági csapatunk is remek szezont tudhat maga mö-
gött, a 6. helyet szerezték meg fiataljaink. Sok szórakozta-
tó, gólokban gazdag meccset láthatott a közönség, akiknek
nagyon sokat köszönhetünk, többször elmondtuk már, hogy
nekünk van a legjobb szurkolótáborunk, kérjük õket, hogy
tartsanak velünk a megyei I. osztályba is.

Igen a megyei I. osztályba, mivel csapatunk vállalta a
magasabb osztályban való indulást. Ez szinte elvárás volt
velünk szemben, és mi is azt éreztük, hogy kinõttük a me-
gye II-t. Ez már egy magasabb szint, nagyobb elvárások,
gyorsabb, taktikusabb játék. De igyekszünk megfelelni,
amihez már megtettük a lépéseket. Átalakult némileg a
játékoskeretünk.

Távozott: Kóth Ádám (Biri), Bodnár Márk (Herkules Fc
Nagykálló), Szabó Dániel (Herkules Fc Nagykálló),
Marozsán Mihály (Nagykálló SE), Mezõ Attila (Nagykálló
SE), Nagy Zsolt (Nagykálló SE), Petruska Attila (Kótaj), Mé-
száros Tamás (Csenger)

Érkezett: Vass István (Nyírgyulaj), Tóth Béla Bence
(Nyírgyulaj), Gömze Antal (Nagyecsed), Törtei Tamás
(Mándok), Lakatos László (Sényõ Fc), Lakatos Bence (Ibrány),
Kornutjak Volodimir (Huszt Fc Ukrajna), Gyulai József (DVSC-
LA)

Reméljük, az új játékosok minél hamarabb beilleszked-
nek, és hasonló sikereket érünk el együtt, mint az elmúlt
években.

A szezon rajtjára 2022. augusztus 14-én kerül sor, ami-
kor is a Mátészalka csapatát fogadjuk, és szeretnénk, ha
akkor és a hátralévõ két edzõmeccsünkön Nyíradony (júli-
us 31. 17 óra), és Mándok (augusztus 6. 17 óra) ellen is
minél többen biztatnák a csapatot! Várunk mindenkit sze-
retettel!

A magasabb osztály magasabb elvárást is követel. A
Bozsik Programban indítanunk kell U7, U9, U11-es csapato-
kat, a megyei bajnokságban pedig U13-as csapatot!

Mindezek miatt várjuk 6 évestõl 13 éves korig gyerekek
jelentkezését az utánpótláscsapatainkba, ettõl idõsebb gye-
rekek jelentkezését az U19-es ifjúsági csapatunkba. Jelent-
kezni Gáll Lászlónál (06-70-325-3724) és Lipcsei Jánosnál
(06-30-414-6385) lehet! Gyertek, legyetek Ti is bajnokok!
Hajrá Kállósemjén!

Kállósemjén SE vezetõsége

 Újra az NB II-ben játszanak a semjéni kézisek
A 2020-2021-es bajnoki év után a felnõtt férfi és nõi

csapatunk az NB II-es bajnokságban indult. A csapataink
részsikereket értek el a bajnokságban és kivívták, hogy a
2022-23-as évben újra a az NB II-es bajnokágban indulja-
nak. A felnõtt csapataink mellett sikerült az utánpótlás
ifjúsági bajnokságban lány és fiú csapatot indítanunk, ahol

a fiúk a tavaszi szezonban veretlenül megnyerték a baj-
nokságot, aranyérmet szereztek. Ezzel kivívták, hogy a
2022-23-as bajnoki évben magasabb osztályban szerepel-
jenek. Az U14-es fiú csapatunk, akiknek a nagy része

kállósemjéni nevelés, a bajnokságban a 4. helyen vég-
zett. A fiúk levezetésként részt vettek a nyíregyházi strand-
kézilabda korosztályos bajnokságban, ahonnan éremmel
tértek haza. Egyesületünk tovább fejlõdik és a következõ
bajnoki szezonban, több korosztályban is indítunk csapa-
tokat (szivacskézilabda, kisiskolás bajnokság, serdülõ kor-
osztály).

Bécsi János
    edzõ
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Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

E l h a l á l o z t a k

Gólya hozta

Kapus Miklósné (Sári Erzsébet)
Kovács Jánosné (Lakatos Katalin Margit)
Csákányos Mihályné (Páll Anna)
Blazsán Jánosné (Kokas Mária)
Pisák Pálné (Gál Gizella Viola)
Kékesi Györgyné (Páll Erzsébet)
Koresánszki Sándor
Lipkovits Géza

Iván Páll Miklós
Vámos József
Kis Antonyij
Kovács Mária
Lengyel Miklósné (Tóth Erzsébet)
Rinyuné Papp Elvira Erzsébet
Berki Gyuláné (Tóth Mária Anna)
Faragó Veronika (Csákányos Veronika)

Gyõri Flóra

Barcsik
Milán György

Bécsi Gábor Bence

Séra Ella

Cseresznye Péter

Márkus Milán

Belicza Nóra

Szilágyi Rikárdó Valentínó

Házasságot kötött
Szabó Sándor és Tóth Nikoletta

Bodnár Gyula és Terdik Ilona

Bécsi Gábor és Csicsák Enikõ

Gazdag Gábor és Teremi Nikolett

Orosz Szilárd és Patkós Eszter

Ignéczi István és Bukta Mónika

Barcsik György Ádám és
Nótin Alexandra Barbara

Újra látogathatjuk a családokat
2022. elsõ félévében 15 újszülött

született Kállósemjénben. Titkolt ter-
hesség, otthonszülés nem történt. 1
gyermek született veleszületett fejlõ-
dési rendellenességgel.

A járványügyi helyzet enyhülése
miatt a családokat az otthonukban is
látogatjuk.

A védõnõi várandós tanácsadásokra
és a védõnõi csecsemõ és kisgyermek
tanácsadásokra is továbbra is elõzetes
idõpont egyeztetés után lehet jönni.

A Védõnõi Szolgálatot munkaidõben
a 06-42-255-354-es telefonszámon, vagy
mobilszámainkon is el lehet érni. Reg-
gel 8 óra és délután 16 óra között szí-
vesen segítjük a gondozottainkat. Je-
lenleg 22 várandóst gondozunk. A 0-6
éves korú gyermekek száma: 237.

Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálat-
ok továbbra is kötelezõek. A szûrõvizs-
gálatokat a tanácsadóban végezzük.
Elõtte a szülõknek kell idõpontot kérni.

Az elköltözést és a beköltözést a
Védõnõi Szolgálatnál minden esetben
be kell jelenteni.

2022-ben elköltözött 13 kisgyermek.
Õk a 0-6 éves korosztályba tartoznak.
Beköltözött 5 gyermek és családja.

Az iskolában a szûrõvizsgálatok a
tanév végén befejezõdtek. Összesen 29
gyermeknél volt eltérés. A szülõket írás-
ban értesítettem. Az eltérések között
volt magas vérnyomás, szemészeti el-
térés, gerincferdülés, lúdtalp, elhízás.

Településünkön szeptemberben újra
megrendezzük a nõgyógyászati rákszû-
rést. A vizsgálat szervezése folyamatban
van. Kérek minden 18 év feletti nõt, hogy
éljen a lehetõséggel. Évente érdemes
elvégeztetni a vizsgálatot panasz és tü-
netmentesség esetén is. A cél a rákmeg-
elõzõ állapotok idõben történõ felkuta-
tása, felfedezése lenne. Tünetet nem oko-
zó fertõzés is kiderülhet. Ebben az eset-
ben a nõgyógyász megindítja a kezelést.

A rengeteg napi teendõk között gon-
doljunk az emlõszûrés fontosságára is.
Kérjünk idõpontot mammográfiára még
ma!

Palcsákné Gyene Ágnes, Molnár Anikó
védõnõk

Papp Attila és Tuza Tímea
Nyisztor Richárd és Vályogos Mónika

Erõs Sándor és Oláh Nikolett
Szalóki Dávid és Doka Eliza

Balogh Ferenc és Varga Tímea
Sitku Dávid Ignác és Farkas Boglárka
Páll Rudolf János és Sprok Alina
Papp Zoltán és Pálvölgyi Ildikó

Vonza Tibor és Balogh Edit


