
Kedves Gyűjtőtársak!

Ebben az évben is dolgozunk azon, hogy tovább bővíthessük éremsorozatunkat, amelynek darabjai megyénk 
nevezetességeit és történelmi személyiségeit ábrázolják.

Sorozatunk következő darabja:

KÁLLÓSEMJÉN – KÁLLAY MIKLÓS

Az érem elő oldalán az átépített kállósemjéni Kállay-kúria homlokzata látható, míg a hátoldalon Kállay Miklós  
politikus, aki 1942-1944 között Magyarország miniszterelnöke volt.

Az érem tervezője és kivitelezője: Nagy Lajos Imre szobrászművész.

A sorozat darabjai anyagában azonos, kis példányszámban kibocsátott érmek lesznek.

Az érem adatai: 
Méret: 30 mm átmérő
Anyaga: Arany, ezüst, bronz
Finomság: Au: 986/1000, Ag: 925/1000
Maximálisan kiverhető mennyiség, súly:
Az árakat a verdével történt egyeztetés után közöljük.

Megnevezés max. 
mennyiség

súly ár /db

Arany 10 db. 15,5g 240.000.-ft 
(irányár)

Ezüst normál 60 db. 12 g 11.000.-ft

Ezüst piefort 20 db. 24 g 18.000.- ft

Ezüstpatinázott bronz 50db. 2.600.- ft.

Bronz 100 db. 1.500.- ft

Bronz piefort 20 db. 2.500.- ft

Sárgaréz 30 db. 2.000.- ft.

Aranyozott bronz 30 db. 2.800,-ft.

Az érmék várhatóan tavasszal (március vége- április eleje) készülnek el.

Kérünk mindenkit, hogy az igényeit mielőbb megadni szíveskedjen.



Érdeklődni, további felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet:

Jánkfalviné Lénárt Ildikó: 42/ 403-944, vagy +36 30/336-7870; nyirivandor@citromail.hu

A sorozat eddig megjelent darabjai:
       
1. NYÍRBÁTOR - ECSEDI BÁTHORI ISTVÁN (2013. június)
2. TISZADOB - GRÓF ANDRÁSSY GYULA (2014. július)

              3. TUZSÉR - GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT (2015. október
Dr. nagykállói KÁLLAY MIKLÓS politikus,

1942-1944 között Magyarország miniszterelnöke

1887.január 23.-án született Nyíregyházán elszegényedett köznemesi 
család ötödik gyermekeként. Édesapja Kállay András (1839- 1921) 
szabolcsi főispán volt. 
A Királyi Katolikus Egyetemi Főgimnáziumban végezte 
középiskoláit, majd Genfben, Drezdában és Párizsban tanult. 1910-
ben Budapesten szerzett jogi diplomát.
Előbb  kisvárdai  szolgabíró,  majd  1920-tól  a  nagykállói  járás 
főszolgabírója.  1922-től-  1929-  ig  Szabolcs  és  Ung  Vármegye 
főispánja.
Édesapja  halála  után  1922-ben  megörökölte  a  Kállósemjén- 
forrástanyai  gazdaságot.  Itt  kezdett  el  gazdálkodni.  Folyamatos 
tanulással  fejlesztette  gazdaságát.  Tanácsaival  a  kiváló  agrártudós 
Westsik Vilmos segítette.
1929-től  különböző  politikai  tisztségeket  tölt  be  Bethlen  István 
kormányában. 1932- 1935 között földművelésügyi miniszter Gömbös 
Gyula  kabinetjében.  Gömbös  politikájának  radikalizálódásával 
kilépett a kormányból. Ekkor Horthy a Felsőház tagjává nevezte ki.

Gömbös halála után visszatért a kormányba, de a munkába csak jó barátja Teleki Pál miniszterelnöksége  
idején  kapcsolódott  be.  Teleki  öngyilkossága  után  a  kormányfővé  kinevezett,  és  Magyarország  hadba 
lépését  bejelentő  Bárdossy  László  nézeteit  viszont  határozottan  ellenezte.  Visszautasította  és  a  
parlamentben is ellene szavazott az újabb zsidótörvényről szóló előterjesztésnek is. Bárdossy felmentése 
után Bethlen István ajánlotta Kállay Miklóst Horthynak. Horthy csak hosszas kapacitálással tudta rávenni 
Kállayt, hogy elfogadja a miniszterelnökséget. Kállay 1942. március 10-én lett miniszterelnök, és egyben a  
kormánypárt tagja.
Beiktatása politikai változást jelentett az előző kormány hol németekhez, hol angolokhoz való forduláshoz 
viszonyítva.  A  németek  gyanakvásának  az  elaltatása  miatt,  minimális  változtatással,  csaknem  teljes 
egészében  átvette  a  Bárdossy  kormányt.  A korábbi  politikát  külsőleg  megtartva,  tartalmában  viszont 
egyértelművé  vált  a  változás:  -  szembefordulni  a  németekkel,  átállni  az  angolokhoz,  és  abbahagyni  a 
szovjetellenes háborút.
Berlinben már a kezdetektől nagyfokú bizalmatlansággal fogadták a személyét. Fokozatosan adta fel az  
elődje által képviselt vonalat.  Nehezítette helyzetét, hogy Hitler mindeközben folyamatos követelésekkel 
lépett fel, amely három területre terjedt ki:              
 - A 2. magyar hadsereg kiegészítése-újabb magyar katonai alakulatok frontra küldése.
 -  A Harmadik  Birodalomba  irányuló  magyar  szállítmányok-  elsősorban  a  gabona  mennyiségének  a 
növelése
 - A magyarországi zsidókérdés (deportálás, sárga csillag, munkaszolgálat)
Kállay mindhárom területen ellenállt a fokozatos nyomásnak. Téves információkkal Hitler összezavarására 
törekedtek,  közben  pedig  a  háborúból  való  kiugrás  tervein  dolgoztak.  A németek  nem  bízva  Kállay 
személyében, kidolgozták a Margaréta tervet, amellyel céljukat- a Kállay- kormány leváltását és a titkos 
diplomáciai  kapcsolatok  felszámolását  kívánták  elérni.  1944.  március  18-ra  Hitler  tárgyalásra  hívta 
Horthyt,  azzal  a  céllal,  hogy  az  eltávolított  Horthynak  ne  legyen  lehetősége  intézkedni,  miközben 
megszállják az országot. Az ország megszállási tervének kitudódása után Kállay és a miniszterek minden  
olyan iratot megsemmisítettek, amit életveszélyesnek tekintettek, ha német kézbe kerülhet.
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1944. március 20.-án reggel, Kállay a Sándor Palotából a letartóztatására érkező SS alakulat elől, földalatti  
alagúton Horthy rezidenciájába menekült, majd a török követségen kért menedéket.
Amikor az októberben hatalomra került Szállasi Ferenc is a kiadatását követelte, Kállay önként otthagyta a 
követséget és feladta magát a nyilasoknak.
Letartóztatták  Sopronkőhidára  szállították,  ahonnan  Mauthausenbe,  majd  Dachauba  hurcolták 
koncentrációs táborba. 1945. május 4-én kalandos körülmények között szabadult ki a fogságból. 1953-ig 
Olaszországban, Capri szigetén, majd Rómában élt. Innem az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Itt  
hunyt el 1967. január 14-én. New Yorkban temették el. Majd a rendszerváltás után 1993-ban érkezett haza 
Kállósemjénbe,  ahol  végakarata  szerint  testvérei,  és  első  felesége  mellett  a  családi  kriptában  lelt  örök 
nyughelyre.


