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„A kis Jézuska itt van a közelben”
Valahányszor karácsony felé közeledünk, óhatatlanul is eszembe jut
gyermekkorom karácsonya. Alig
vártam, hogy a kis Jézuska meghozza a feldíszített karácsonyfát.
Igen. Sokáig abban a hitben éltem,
hogy a karácsonyfát maga a kis Jézus hozza. Sok év telt el, mire ráébredtem, hogy nem hoz semmiféle

karácsonyfát, mert azt édesanyám
öltöztette fel éjszakának idején. Akkor vajon mit hozott a kis Jézus? Ma
már tudom! Sokkal többet, mint egy
karácsonyfát: magát a szeretetet, a
békességet, a megbocsájtást, és az
együttlét örömét.
Valahogy akkor más volt a karácsony. Nem volt drága ajándék a fa
alatt, nem volt négy-ötfogásos ünnepi vacsora az asztalon, és még a
fenyôfákra is csak szerényebb díszek
kerültek. Emlékszem, nagyszüleimnél fényes papírba csomagolt diók,
és apró almák kerültek a fára. Milyen
nemes egyszerûség! Mégis ez volt a
világ legszebb karácsonyfája, mert
érezhetôen szeretet áradt belôle.
Azt, hogy ilyen szerényen ünnepeljünk, ma már ezt el sem tudnánk

képzelni! Nem is kell, hiszen a világ változik, vele együtt mi is változunk. A baj csak az, hogy sokszor
erôn felül teljesítünk, mert azt
hisszük, hogy attól lesz boldogabb
a karácsony, ha az ajándék nagyobb
és drágább lesz, mint a tavalyi. Felszínessé váltak az ünnepeink. Régen
az emberek tudták mi az, hogy szeretet, tisztelték egymást, megtartották az ünnepeket. Ma a legtöbben
abban látják a Karácsony értelmét,
hogy ajándékot
kapnak, meg jót
esznek, vagy feldíszítenek egy fenyôfát. Pedig egyáltalán nem errôl
kellene szólnia. A
Karácsony a szeretet ünnepe, amikor
együtt van a család
és örülünk annak,
hogy együtt lehetünk. Nem ajándéFotó: Papp György kot várunk egymástól, hanem az
együttlét örömét. Hogy újra önfeledten, ôszintén tudjunk egymással
beszélgetni az elmúlt idôk szép emlékeirôl.
Hozzuk vissza a régmúlt idôk karácsonyát, a szeretetet, a békességet,
az egymás iránt érzett tiszteletet, hogy
méltóan tudjuk magunkba fogadni a
megszületett Jézuskát.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk településünk valamennyi lakosának Istentôl megáldott Békés
Boldog Karácsonyt, és sikerekben
gazdag Boldog Új Évet!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete
nevében:
Belicza László
polgármester

Móra László:

Karácsonyest
Karácsonyestnek fénye hogyha följön,
Elolvad minden, minden bûn a földön
S a tisztaság szül hófehér virágot,
A csillag szór rá biztató világot,
S kik tegnap féltek, dideregtek, fáztak,
Kiket még tegnap százan megaláztak,
Ma elfelejtik tegnapunk vetését,
A fájdalomnak rajtuk nevetését
S szelíden néznek végig a kalácson,
És boldogok, mert megjött szent
karácsony.
Felöltözött ma minden hófehérbe
S az emberek ma szépen összeférve,
Megtérôn várják csengô csendülését,
Fenyôgallyak titkos rezdülését
S mikor a gyertya fellobog a fákon,
Mikor a szívre ráborul az álom,
S a könnynek, jajnak megszokott
helyére
Reáborul a boldogság vetése:
A lelkek fénye rezdül át a rácson...
A lelkek fényét várja szent karácsony.
Oly szép ma minden, minden itt a
földön!
Ma templom lett a ház, kaszárnya,
börtön.
Felöltözött ma minden hófehérbe,
S az emberem ma szépen összeférve,
Karácsonyestnek tiszta asztalánál
Sebet kötöznek szenvedôkön, árván.
Kitárulnak ma szívek, ablakok,
S a földre szálló gazdag angyalok
Megsimogatják mind a lelkeket:
Békesség néktek küzdô emberek!
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Fejlesztések a településen
úttal rendelkezik,
melynek folyamatos állagmegóvásáról, karbanAz Önkormányzati konyha 1984tartásáról és renes megépítését követôen, szinte fodeltetésszerû
lyamatosan beázott. A probléma meghasználatáról
oldásaként, 1997-ben az iskolaépüKállósemjén
lettel együtt, magas tetô került az inNagyközség Öntézményre. Az idei idôjárás miatt a
kormányzatának
konyha tetôszerkezete megrongálókell gondoskoddott, sérülések keletkeztek a tetôszernia.
kezetben és a tartófalazatban is.
A 2014-19 –re
Az Önkormányzat a Konyha épü- meghirdetett Polletének tetô felújítási munkálataival gármesteri ProgAz újonnan készült irattár épülete
egy helyi vállalkozót bízott meg, ram egyik célterüezzel is segítve a helyi vállalkozá- lete „a kül- és belterületi földutak valósítani a Haladás út, Deák F. utca
sok mûködését. A javítás több mint végleges rendbetétele”. Ennek el- (Sziklai Sándor utca), Füveskert utca
2 millió Ft-ba került melyet saját indítója az az infrastrukturális fej- útrekonstrukciós munkálatainak elköltségvetésbôl finanszírozott az lesztés volt, amely településünk leg- végzését. A munkálatok során az aszönkormányzat. A rekonstrukció el- nagyobb külterületi lakóövezetét, a faltréteggel nem rendelkezô útkerülhetetlen volt, mert a zavartalan Péterhalmot érintette. Ez év augusz- részleteket próbáljuk egyenlôre kamûködést biztosítani kellett, hiszen tusában ugyan is elkészült a Bartók vicságyazattal járhatóvá tenni, illet220 fô iskolás, 9 fô óvodás és 172 Béla utca aszfaltozása, amelynek áta- ve ezen területek belvíz elvezetési
fô szociális-, valamint 35 fô normál dóünnepsége 2014. augusztus 22-én problémáit megoldani.
étkezô ellátása történik innen.
volt. Azóta pedig számos pozitív
Várhatóan a jövô esztendôkben
visszajelzés érkezett, a beruházás még több út rendbetételét tudjuk
Bartók Béla utca aszfaltozása
megvalósulásával kapcsolatban. A megvalósítani vagy pályázati vagy
beruházás költségeit saját forrásból saját költségvetési forrásból. Az
Kállósemjén Nagyközség hatás- biztosította az önkormányzat bruttó Önkormányzat dolgozói nevében
köre alá tartozó közigazgatási terü- 5.715.000 Ft összegben.
reméljük, hogy a fejlesztések mindlet igen nagy, 54,52 km2. Ebbôl faBiztosítani szeretnénk a lakossá- annyiunk megelégedésére szolgál
kadóan számos bel- és külterületi got, hogy ez csak az elsô lépés. Nem majd.
feledkeztünk meg
a többi bel- és külPolgármesteri Hivatal
területi lakóöveIrattárának megépítése
zetrôl és a mezôgazdasági földSzintén elengedhetetlen beruházás
utakról sem, hi- volt a Polgármesteri Hivatal udvaszen számos hely- rán, egy irattári helyiség építése,
szín található a te- amely eddig a Kossuth u. 93. szám
lepülésen, ahol alatt található szolgálati lakásban
égetô sürgôsségû kapott helyet. A tavaly évi „Fecskea beavatkozás, lak és Kiállító terem kialakítása”
vagy új járófelület megnevezésû fejlesztés révén ezen
készítése. Remé- épületegyüttes új funkciót kapott,
nyeink
szerint így nem használhattuk tovább iratmég a 2014-es év- tárként. Mivel a hivatal épület helyiBartók Béla út átadóünnepsége
ben sikerül meg- ségeinek száma korlátozott, így ezt
Az Önkormányzati konyha
tetôzetének felújítása
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csak bôvítéssel tudtuk megoldani.
Az építést az önkormányzat a költségek csökkentése és takarékos gazdálkodás érdekében a közfoglalkoztatási munkaprogram révén valósította meg. A szükséges anyagot a
meglévô készlet felhasználásával,
illetve saját forrásból biztosította.
Valószínûleg ezen helyiség már kiszolgálja az irat megôrzési funkciót
mindaddig, amíg a Hivatal a jelenlegi épületben van.
Közfoglalkoztatási program
révén beszerzett nagyobb eszközök
Az idei év folyamán két nagyobb
gépet sikerült beszerezni a közfoglalkoztatás keretében. A VW típusú
platós kis tehergépkocsit a program
saját magának termelte ki. A mezôgazdasági munka keretében a Kállay
Kúria Dûlô mezôgazdasági célú
hasznosítása történik évrôl-évre.
2014 év közepén már világossá
vált, hogy a tavalyi év folyamán
gyors szükséglet kielégítés céljából
vásárolt NIVA típusú személygépkocsi már nem tudja teljes mértékben
ellátni a mezôgazdasági mûvelésbôl
származó munkák elvégzésének feladatát. A program eredményeit megvizsgálva a NIVÁT eladva vásároltuk meg a tehergépkocsit. A nagyobb kapacitásnak köszönhetôen,
így gyorsabb és folyamatosabb munkavégzést tudunk biztosítani ezen
területeken, számolva azzal is, hogy
máshol is tudjuk hasznosítani a gépjármûvet.
Másik nagyobb eszközbeszerzés
a Mulcsozó gép megvásárlása volt.
Az önkormányzat tulajdonában lévô
MTZ típusú traktorra csatlakoztatva
nagyobb hatékonysággal tudjuk kezelni mind a belvízelvezetô árkokat,
mind a külterületi földutakat, mind
pedig a szabadtéri zöldterületeket. A
gépnek köszönhetôen nemcsak
gyorsabban tudjuk a zöldterület-kezelési munkálatokat elvégezni, de az
évfolyamán többször is vissza tudunk térni ugyanazon területekre.

„Kállósemjéni Szennyvíztelep
felújítása és bôvítése”
A pályázatot benyújtotta az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium számára, de a döntési
folyamat az új uniós költségvetési
ciklus kialakítása miatt késedelmet
szenved. Az 1477/2014. (VIII.27.)
Kormány Határozat értelmében Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának „Kállósemjéni Szennyvíztelep felújítása és bôvítése” elnevezésû pályázatát támogatásra alkalmasnak minôsítették, és biztosították az Önkormányzatot, hogy az
ezen projektek 2014–2020-as költségvetési tervezésénél, elôirányzatként figyelembe veszik a pályázati
költségigényünket.
„A Kállay Kúria Versenyképes
Turisztikai Attrakciófejlesztése”

A Kállay Kúria és Wolkensteinkastély felújítását célzó munkálatok
megkezdése sajnos az elôre eltervezetthez képest kis mértékben csúszik. A közbeszerzési eljárás elhúzódására és a téli idôjárásra való tekintettel a munkálatokat az idei év
folyamán már nem tudjuk elkezdeni. Mindent megteszünk azért, hogy
2015-ös év elején azonnal megkezdôdhessenek a kivitelezési munkálatok és amennyiben lehetséges
jövô év ôszére be is tudjuk azokat
fejezni.
Remélem a fejlesztések Kállósemjén Nagyközség minden lakosának hasznára fog válni, és közös erôvel további nagy volumenû beruházásokat tudunk megvalósítani az elkövetkezô esztendôkben is! A jövô
elkezdôdött!
Belicza László
polgármester

HÍRDETMÉNY A BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍLYPÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁLÁSÁRÓL
Kállósemjén Önkormányzat Képviselô-testülete a 2014. november
27-én tartott ülésén elbírálta a
BURSA HUNGARICA felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra
beérkezett
pályázatokat.
A benyújtási határidô 2014. november 7-én járt le, mely idôpontig
összesen 20 „A” típusú pályázat és
1 „B” típusú pályázat érkezett be
papír alapon.
Jelenleg is felsôoktatási tanulmányokat folytató hallgatók kerülnek
támogatásra 2015. január 1-tôl
2015. december 31-ig 10 hónapig,
azaz két egymást követô tanulmányi félévig havi 2.000 forint vagy
5.000 forint összegû ösztöndíj-hozzájárulással:
1. Áncsák Nikoletta
2. Bezdán Elek
3. Bezdán Tímea
4. Domokos Bettina
5. Gacsályi Klaudia
6. Gyôri István Alex

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gyôri János
Gyôri Péter
Hamza Anett
Hornyák Zsanett
Jurecska Kitti
Kiss Ferenc
Kozma János
Matéz György
Matéz Zsuzsanna
Nyeles Nikoletta
Nyisztor Roland
Oláh Ferenc
Séra Norbert
Sztempjén Klarissza

Az összes megítélt támogatás mértéke 2015. évben (két tanulmányi
félév) 550.000 Ft.
Az önkormányzat ezen támogatás
megítélésével szeretné segíteni a
pályázók továbbtanulását.
Kállósemjén, 2014. december 3.
Belicza László
polgármester
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Hirdetmény
Szociális tûzifa támogatás
Kállósemjén Nagyközség Ökormányzat Képviselôtestületének 15/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelet
alapján az Önkormányzat térítésmentesen tûzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki
Kállósemjén községben bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén életvitelszerûen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
Az azonos lakóingatlanban élô személyek közül csak
egy kérelmezô részére állapítható meg a támogatás.
Szociális célú tûzifa juttatást kérelmezhet az a személy, aki:
a) háztartásában együtt élô személyek egy fôre esô
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37050
Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg
42750 Ft), és a háztartás tagja egyikének sincs vagyona.
A rendelet keretében vagyonnak számít: értékesíthetô személygépkocsi, mezôgazdasági gép, motorkerékpár, ingatlan. Nem számít vagyonnak a kérelmezô által
lakott ingatlan.
A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó
jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelôzô hónap
jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelôzô 12 hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
b) a tûzifa támogatásra irányuló kérelmét 2015. janu-

ár 5. (hétfô) napjától 2015. január 19. (hétfô) 16 óráig
a Polgármesteri Hivatal 7. számú (szociális) irodájában
beszerezhetô formanyomtatványon benyújtja.
A fenti határidô elmulasztása jogvesztô.
A szociális célú tûzifa igénylésére irányuló kérelmek
elbírálásánál elônyben részesül az a kérelmezô, aki az
alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:
z egyedülálló nyugdíjas / vagy idôskorúak járadékában részesülô
z 70 éven felüli házaspár
z gyermekét egyedül nevelô szülôhárom vagy többgyermekes család
z a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos
családtag él
z aktív korúak ellátásában részesül.
A kérelmek elbírálása a képviselô-testület hatásköre.
A döntés várhatóan január végén történik.
Bízom abban, hogy e támogatás hozzájárul a szociálisan rászorulók háztartásaiban a téli fûtési problémák
enyhítéséhez.
Kállósemjén, 2014. december 3.
Belicza László
polgármester

Téli közfoglalkoztatás december 1.
napjától – március 31-ig
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2014. december 1.
napjától 2015. március 31. napjáig
a téli közfoglalkoztatás keretében
75 fô foglalkoztatására nyert támogatást, mely program keretében 15
fô kisgépkezelô, 15 fô mezôgazdasági munkás, 15 fô betanított zöldség- és gyümölcstermesztô, 15 fô
betanított gyertyakészítô, 15 fô
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
képzésen vesz részt.

A fenti létszámon túl 2014. december 1. – 2015. február 28. napja között 28 fô hosszú távú közfoglalkoztatott, és 20 fô téli és értékteremtô startmunka programban résztvevô személy állt munkába, akik a
mindennapos téli munkálatokat fogják ellátni.
Szintén december 1. napjától december 31. napjáig 21 fô, és
2015.01.01. napjától február 28.
napjáig 21 fô hosszú távú közfog-

lalkoztatására nyertünk támogatást.
A 144 fô alkalmazására összesen 45 987 045 Ft támogatást nyertünk.
Ez a foglalkoztatás jelentôs feladatokat ró a hivatal vezetésére és
dolgozóira is, mi minden tôlünk
telhetôt megteszünk a település
lakóiért.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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Felkelünk, elindulunk, megtaláljuk
A születés 325 óta kiemelkedik
ünnepeink sorából, mert az adott
és kapott személyes szeretet fontosságáról beszél.
Szeretet nélkül nem élhet tartalmas
emberi életet az ember. Ahogy Isten
Jézusban valóságosan nekünk adta
önmagát, úgy kell nekünk is, ha teljes emberi életet akarunk élni, szeretetben és szeretettel szolgálnunk
egymást.
Ennek elengedhetetlen feltétele a
belsô béke, amely az Istennek adott
dicsôség gyümölcse és következménye.
A legegyszerûbb embereket, a
betlehemi mezôn nyájaikat ôrzô
pásztorokat az Úr dicsôsége ragyogta körül. Az égi fény áradásában
hallották meg az angyalok bátorító
üzenetét:”Ne féljetek!... Üdvözítô
született...”
A kereszténység legfôbb ünnepeit/
karácsony és húsvét/ mindig éjszaka ünnepli. A legkisebb fény is a
vaksötét éjszakában, a legkisebb
csillag is az égen éjszakai utunk során, reménységgel tölt el. Fényt és
világosságot sugárzó ünnep, szeretet-fénysugarat árasztó nyolc nap jön
hozzánk. Mindörökre velünk van és

közel van hozzánk a világ Világossága. Nincs olyan sötétség, amit Ô
ne tudna átjárni. Karácsony nemcsak a legyôzhetetlen Napnak, hanem a reménynek is az ünnepe. Csak
akkor lesz igazi karácsonyunk, ha
nem zárkózunk be a lelki sötétségbe,ha nem csukjuk be szívünk
ajtaját,mint hajdan Betlehem lakói a

szállást keresô Mária és József elôtt.
Elindulunk az égbôl aláhulló fényesség nyomában. Vár ránk a pólyába
takart és jászolba fektetett Szabadító! Krisztus megszületett!
Valóban megszületett!
Horváth János
rómaikatolikus lelkész

Karácsonyi élelmiszer csomag minden családnak!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete a 2014. november 27-ei ülésen döntött arról, hogy Karácsony alkalmából a Kállósemjénben állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezô családok részére tartós élelmiszerekbôl álló csomagot adományoz, mely
szaloncukros is tartalmaz.
Az élelmiszercsomagokat december 15-tôl 18ig fogják a Polgármesteri Hivatal dolgozói kihordani a lakosság részére.

Amennyiben nem találnak otthon senkit, egy értesítést fognak otthagyni a lakásnál, mely tartalmazza, hogy az értesítés ellenében az élelmiszercsomagot mikor vehetik át a Polgármesteri Hivatalban.
Reméljük, hogy a csomagban lévô élelmiszer segítséget fog nyújtani mindenkinek az ünnep méltó
megünnepléséhez.
Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô
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A karácsony igazi ajándéka
Az ünnep közeledtével egyre
gyakrabban találkozunk a karácsonyi fényekkel. Megszoktuk már a bevásárló központok
zsúfoltságát, mert hát ilyenkor
mindenki vásárol, ajándékot
keres.
Azt is megszoktuk, hogy minden
évben vannak, un. sláger ajándékok.
Az üzletek és kirakodó vásárok akciókkal csábítanak bennünket. Sok
mindent megveszünk, ruhát, könyvet, vásárlási utalványt mondván, ha
nem tetszik, majd karácsony után
kicserélik. Átvesszük más népek,
más kultúrák szokásait, mondván,
hogy most ez a divat, közben megfeledkezünk saját ôsi keresztény
karácsonyi hagyományainkról és
szokásainkról. Hol vannak a kántálások, betlehemes játékok az együtt
töltött meghitt karácsony szent esték, ahol nem az ajándék a legnagyobb érték. Az adventban készülünk a gyertyagyújtásokkal az igazi
fény befogadására.
A templom elôtt felállított betlehemmel figyelmeztetni akarjuk magunkat, hogy az Isten fia nem bíborba, nem bársonyba, nem fényes palotába, hanem barmok jászlába egyszerû körülmények között, de szeretettel körülvéve lépett ebbe a világba és nekünk is szeretetben, megtisztult lélekkel kell Ôt fogadnunk.
A Hajdúdorogi Görög Katolikus
Egyházmegye Missziós Bizottsága
egy plakáttal szeretné felhívni figyelmünket a karácsony igazi ajándékára. Ez a plakát a mi falunkba is kihelyezésre kerül. A születés ikonjával üzen nekünk és felhívja figyelmünket a karácsony lényegére és
legfontosabb mondani valójára
Izaiás próféta szavaival :”Velünk az
Isten értsétek meg nemzetek…

A szeretet mindent megold
Egy asszony kijött a házból,
és három, hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron.
Nem ismerte ôket. Így szólt: „Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de
éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit.”
„A ház ura itthon van?”, kérdezték.
„Nem”, válaszolta az asszony. „Nincs itthon.”
„Akkor nem mehetünk be, felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi történt.
„Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be ôket!”
Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket”
„Együtt nem mehetünk be a házba,” felelték.
„Miért nem?” kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett:
„Az ô neve, Jólét,” mutatott egyik barátjára,
majd a másikra mutatva azt mondta,” Ô a Siker és én vagyok a Szeretet.”
Majd így folytatta,
„Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel,
melyikünket akarjátok behívni.”
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott.
A férj megörült. „Ez nagyszerû!!”, mondta.
„Ebben az esetben hívjuk be Jólétet.
Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!”
A felesége nem értett egyet.
„Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?”
A menyük eddig csak hallgatta ôket, és most elôállt saját javaslatával.
„Nem lenne jobb a Szeretetet behívni?
Az otthonunk megtelne szeretettel!”
„Hallgassunk a menyünkre,” mondta a férj a feleségének.
„Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!”
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget,
„Melyikôtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk.”
Szeretet felállt, és elindult a ház felé.
A másik kettô szintén felállt, és követték társukat.
Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert,
„Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?”
Az öregek egyszerre válaszoltak:
„Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be,
a másik kettônek kint kellett volna maradnia.
De mivel, Szeretetet hívtad, ahova ô megy, oda mi is vele tartunk.”
Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!”
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„Maga az Isten adja magát ajándékul a megszületô Isteni gyermek Jézus Krisztus alakjában. Ezt az ajándékot nem lehet kicserélni, nem lehet visszaváltani, mert ez mindannyiunknak személyes ajándék amely
egy életre szól. Ezt az ajándékot
olyan végtelen szeretettel kell elfogadni, amilyen végtelen szertettel az
Isten adja.” Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta
érte”!
„Velünk az Isten!” – Ez a karácsony igazi ajándéka
Orosz István
görögkatolikus lelkész

Szentcsalád-járás, kántálás és
karácsonyi ünnepség Péterhalmon
Péterhalom lakosai összefogva
készülôdnek a szeretet ünnepére.
A „Szállást keres a Szentcsalád”
népi karácsonyváró ájtatosság,
mely sokáig igen népszerû volt a
magyar katolikus hívek körében,
elsôsorban a falvakban, de mára
sajnos kevés helyen találkozunk
e szép hagyománnyal.
Az ájtatosság lényege, hogy a
szállást keresô Szentcsalád tiszteletére 9 család összeáll, hogy december 15-tôl karácsony estéig naponta
felváltva a Szentcsaládnak, vagyis
az ôket ábrázoló képnek vagy szobornak szállást adjanak imádság és
ének kíséretében, emlékezve arra,
hogy Mária egy istállóban hozta világra Fiát, mert Józseffel nem kaptak helyet a szálláson. Nálunk a tavalyi évben rendeztük meg elôször
és úgy láttam, hogy mindenki örömmel fogadta a kezdeményezést. Az
ima után közös agapéval és beszélgetéssel is próbálunk karácsonyváró hangulatot teremteni. Folytatva az
ünnepi alkalmakat, idén már 5. al-

kalommal rendezzük meg a hagyományos közös karácsonyi kántálásunkat szenteste. Sajnos napjainkban már ez a népszokás is egyre
kevesebb helyen él, pedig elôdeink
idejében nem múlhatott el az ünnep
betlehemezés, vagy kántálás nélkül.
2010 óta minden évben december
24-én összegyûl a Péterhalom apraja-nagyja, fiatalok valamint idôsek
egyaránt és a kezünkben gyertyával,

utcáról-utcára járva énekeljük a csodaszép karácsonyi énekeket és az
angyalokhoz hasonlóan hirdetve
Jézus születésének örömét, a karácsony békéjét. Most sem lesz ez
másképp és 16 órától ismét útra kelünk kántálni. Már nagyon készülünk, és reméljük, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan most is sokan
leszünk. Jó látni azt, hogy a résztvevôk létszám évrôl-évre növekszik,
és az emberek jól érzik magukat.
Idén elsô alkalommal hagyományteremtô céllal rendezünk karácsonyi
ünnepséget is a péterhalmi közösségi
házban, melyet a gyerekek adnak
elô. A rövid és meghitt énekes-verses mûsorra szintén szenteste a kántálás után 17:30-kor kerül sor. Ezúttal is minden érdeklôdôt nagy szeretettel hívunk és várunk. Tartsuk
mindnyájan fontosnak ezeket az
ünnepi összejöveteleket, hogy erôsödjenek emberi kapcsolataink, valamint hitünk és Krisztushoz való
hûségünk, aki értünk emberré lett és
világra jött.
Papp Sándor
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Legyen Világosság!
Közeledünk az év legtöbbre tartott ünnepéhez, a Karácsonyhoz.
Sokféle jelzéssel illetjük. Viseli a
szeretet ünnepe elnevezést és
mondjuk róla, hogy a fények ünnepe.

A téli napéjegyenlôség utáni napokban már látványos, ahogy néhány perccel hosszabbodik a nappal. Néhány évszázada kötelességének érzi a keresztyén világ, hogy
másféle világító eszközökkel segítsen a természetes ragyogásnak
ilyenkor, Karácsony táján. Kivilágított házak, bejáratok, fenyôfák, ablakok, kirakatok emlékeztetnek: itt
van az ünnep. Van, akit örömmel tölt
el, van, akit ösztönöz sokféle jóra.
De vannak, akik megijednek attól,
hogy talán ez az ünnep sem lesz
olyan, mint amilyennek szeretnék.
A legtöbb érzô szív meghatódik a
Karácsony gondolatától. De elég ez?
Beérjük ennyivel?
Legyen világosság! Olykor a
külsô cicomát nélkülözô házak lakóinak több világosság adatik, mint
azoknak, akik minden lehetséges
helyre csillogó égôket és világító
díszeket aggatnak. Talán, mert az

elôbbiek a fényt hitükbôl merítik.
A világ teremtése így kezdôdik:
Legyen világosság! Majd, ki tudja
hány ezer vagy millió évvel késôbb
eljött közénk a Világ Világossága,
Jézus Krisztus. Az Ô tisztaságát, az
Általa megmutatott isteni szeretetet,
a Benne megtestesült világosságot
ünnepeljük, ha az ünnepünk valódi.
A világosság akkor igazi, ha lélekbôl árad. Legyen világosság! Elô-

ször a szívekben és gondolatokban!
Legyen világosság családok, országok, népek vezetésében! Legyen
világosság szavakban és cselekedetekben! Legyen arcokra kiülô, szemekbôl sugárzó, lélekbôl áradó tiszta fény az egész földön!
Áldott Karácsonyt!
Sipos Brigitta
református lelkipásztor
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Nálunk is járt a Mikulás!
volt, élvezetes volt. Az elôadás végére megérkezett a várva-várt vendég is, a jó öreg Mikulás is. Minden
gyerekhez volt egy-egy kedves, bíztató szava. Az elevenebb gyerekekkel megígértette, ezután sokkal jobban viselkednek majd.
Másnap, szombaton is nagy feladat volt elôttünk, mert ekkor szerveztük meg a szülôi munkaközösség közremûködésével a „Családi Mikulás
délutánunkat”. A szülôk
sokat és nagyon ügyesen
dolgoztak, a szervezés
megfelelôen sikerült. Azért,
hogy a bevételbôl több pénzünk maradjon karácsonyi
játékokra az óvónôk meglepetés mûsorral kedveskedtek a gyerekeknek. Nagyon vidám, szórakoztatató elôadás volt, a gyerekek
A kis katicák mûsorral kedveskedtek a
nagyon élvezték. A Mikumeghívott vendégeknek
lás itt is biztosította a gyerekeket
arról
mennyire szereti ôket,
Verseket, énekeket tanulnak, festenek, ragasztanak, barkácsolnak, és megérdemlik ismét a csomagot.
Nagyon segítôkész Dinkóné Editdíszítik munkájukkal az óvodát. A
ke,
mert maximálisan segíti az óvodekorálásba besegítenek az óvónénik is ötletes munkájukkal. Nem dát az est sikere érdekében. Finom
volt ez másképpen ebben az évben és bôséges vacsorát szolgál fel a gyesem. Szerveztünk egy bábelôadást rekek és a szülôk részére. Ezzel is
december 5-re, ezzel vette kezdetét hozzájárul a jobb hangulat kialakua „Mikulás ünnepség”. Szép volt, jó lásához. Köszönjük szépen!

Az óvodában egész
évben mozgalmas az élet,
de különösen elmondható ez a
decemberi hónapra. Köztudott,
hogy a gyerekek mennyire várják
a Mikulás érkezését.

A Mikulást már nagyon régen
várták a gyerekek
Az Önkormányzattól is kaptunk
segítséget a vacsorához nyersanyag
támogatással. Ezt is nagyon köszönjük!
Köszönjük a Testületi tagoknak,
a szülôknek, Bokriné Krisztinának
a felajánlásokat. És nem utolsó sorban az SZMK-s szülôknek, mert egy
rendezvény megszervezése óriási
munka, utánajárás. Az est végére
mindenki kellemesen elfáradt, de ez
a fáradtság enyhült, amikor kiszámoltuk, csoportonként milyen
összegbôl tudunk a fa alá játékokat
vásárolni.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta az óvodát:
Ficánka Egységes Óvoda és
Bölcsôde gyerekei és dolgozói

Karácsonyi varázslat és babonák
A karácsonyi ünnep szinte minden mozzanatához fûzôdik valamilyen babona vagy hiedelem a
régi korokból. Nézzünk most párat ezek közül!
Kenyérsütéskor éles késsel keresztet vetettek a tésztára és a kemence szájára. Tüzet nem szívesen
adtak ki a házból, mert attól tartottak, hogy ezzel a család szerencséjét is kiadnák.
Féregûzô nap lévén Baranyában

a mókás férfiak azt javasolták
asszonyaiknak, hogy kora hajnalban ruhátlanul kerüljék meg a házat, és vesszôvel hajtsák el a rágcsálókat. Más területeken elégségesnek tartották a ház védelmében,
ha a féregûzô Szent nevét a küszöbre írták.
Az eladósorban levô lány a hajnali misére való elsô harangozáskor
a harang kötelébôl három darabot
tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor
sok kísérôje legyen.

Az Alföldön volt szokás, hogy a
hajnali misére való harangozáskor
a lányok mézet vagy cukrot ettek,
hogy ettôl édes legyen a nyelvük, s
mielôbb férjet édesgessenek magukhoz.
Régen a házaknál egyetlen kemence volt, amely körül zajlott télen a családok élete. Ezért nagy
becsben tartották, de különféle tiltások is léteztek a kemencével kapcsolatban. Tilos volt a tûzbe köpni, valamint fésülködni, kotlóst ültetni a
kemencepadkán.
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November 21-én Szakolyban Történelemi körzeti verseny volt a Honfoglalásról, melyen egy 4 fôs csapat
vett részt. Hét csapatból a 3. helyezést érték el. A csapat tagjai 6. b osztályos tanulók: Kékesi Klaudia, Sári
Zsanett, Palcsák Gergô, Zelenyák
Dávid.
November 18-án a
KLIK rendszerén belül,
Tudásfórum 3.3 Mûhelymunka címmel, tréningen
vett részt a tantestület
minden tagja, melynek
témája a Szervezetfejlesztés volt.
November 24-26-ig tartottuk a nyílt tanítási napokat, melyre szívesen és
nagy létszámban látogatAz október 23-i ünnepségen a 7. évfolyam
tak el a kedves szülôk,
lányai adtak mûsort

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Ebbôl az alkalomból emlékeztünk meg október 22-én iskolánkban.

Egy nagyon színvonalas mûsort adtak elô a 7. osztályos tanulók, akiket Lipcsey Attiláné tanárnô készített fel. Belicza László polgármester úr ünnepi beszédét követôen az emlékparkba vonultunk, ahol más intézményekkel és civil szervezetekkel együtt,
elhelyeztük az 1956-os emlékmûnél a megemlékezés virágait.
A helyesírási verseny elsô fordulójával megkezdtük a Kállay
Napok rendezvénysorozatunkat.
A második forduló tavasszal kerül megrendezésre, amikor is
szinte minden tantárgyból, több napon keresztül vetélkedhetnek a gyerekek a gyôzelemért.
November 7-én került megrendezésre a Megyei Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny, amelyen iskolánkat
a 6.b osztály képviselte. A gyerekek
a 9. helyezést érték el. A csapat tagjai: Kékesi Klaudia, Sári Zsanett,
Gombos Nikolett, Palcsák Gergô.
A Bolyai Matematika versenyen, –
amely szintén megyei szintû volt- 7.
helyezést ért el az 5. a osztály tanulóiból alakult csapat, melynek tagjai:
Orosz Réka, Rozsnyai Luca, Papp
Marcell, Prokob András Benedek.

kolánkban Adventi muffin vásárt
rendeztek, amelyen sok finomsággal és meglepetés ajándékkal várták
a gyerekeket.
December 5-én látogatott el hozzánk a Mikulás, akit már nagyon
vártak a gyerekek. Minden osztály
saját programot szervezett magának.
Sok osztály maradt a termében és
zenével, tánccal, és vidám játékokkal töltötték el a délutánt. Volt azonban olyan osztály is, aki az intézményen kívül szervezett programot és
moziba ment.
Nagyban folynak az elôkészületek és a próbák a december 19-én
tartandó karácsonyi ünnepségünkre.
Ismét egy színvonalas, meghitt, szeretetteljes mûsorral szeretnénk kedveskedni azoknak, akik majd megtekintik a gyerekek szereplését. Az
ünnepségre minden kedves vendéget sok szeretettel várunk.
December 22-ével megkezdôdik a jól megérdemelt pihenés,
azaz a téli szünet, melyet már nagyon várnak a gyerekek. Szünet
utáni elsô tanítási napunk 2015.
január 5-e, hétfô lesz.
Papp János, intézményünk vezetôje a dolgozók nevében is áldott, békés karácsonyi ünnepeFolyik a mûhelymunka a KLIK által
ket és sikerekben gazdag, boldog
szervezett tréningen, amelynek fô témája új évet kíván mindenkinek.
a szervezetfejlesztés volt
Csurpek Melinda
alsó és felsô tagozaton egyaránt. Ebbôl az alkalomból
betekintést nyerhettek a gyerekek
tanulmányi munkájába.
A mesemondó
verseny december
2-án került megrendezésre.
Sok versenyre
neveztünk, melyek még elôttünk
állnak.
December 4-én
az SZMK tagjai isÉnekszóval várták a Mikulást a gyerekek
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Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület
Egyesületünk 2013 ôszén alakult
10 szülô kezdeményezésével.
Célunk, hogy településünk és a
szomszédos települések tehetséges diákjait támogassuk az óvodás korosztálytól egészen a középiskolás korosztályig. Egyesületünkhöz bárki csatlakozhat, kérheti tagfelvételét, hogy támogassa nemes célunkat.
Számos foglalkozást szervezünk
a diákoknak egész évben. Elsô nyertes pályázatunknak köszönhetôen
több, mint 2 millió forint értékû táblajáték készlettel rendelkezünk. Minden szombaton 14:00-tól a kisebbeknek és 15:00-tól a nagyobbaknak
tartunk táblajáték foglalkozásokat az
egészségház emeletén, mely termet
az Önkormányzat biztosítja számunkra, térítési díj nélkül. A nyári
szünetben 2 napközis táborunk volt,
ahol a diákokat ECDL vizsgára készítettük, illetve táblajáték tábort
szerveztünk az érdeklôdôk számára. Minden rendezvényünk díjmentesen igénybe vehetô az érdeklôdô
gyermekeknek. Szombatonként jelenleg is folyik ECDL vizsgára való
felkészítés, táblajáték és legorobot
programozás.
Legújabb foglalkozásainkat a SAP
Hungary Kft támogatja. A hozzájuk
írt 2 db Digitális Esély pályázatunk
nyert, így a támogatás összege közel 1 200 000 Ft. Ennek keretében
ismét 10 diáknak nyílik lehetôsége,
hogy ingyenes ECDL vizsgát tegyen
4 modulból. A vizsgakártya díjukat,
a felkészítést és a vizsgák díját, az
utazás költségét is ebbôl a pályázatból fedezzük. 11–14 éves diákok jelentkezhetnek a felkészítésre. 100
tanórányi ingyenes foglalkozás vár
rájuk. Másik pályázatunknak köszönhetôen a 6-10 éves kisdiákok
ismerkedhetnek az informatika vilá-

A jövô reménységei
gával. Ôk szintén 100 órában mélyedhetnek el a lego-robot programozásban és a 3 dimenziós tervezésben. Számukra is teljesen ingyenesek a foglalkozások.
Táblajáték foglalkozásaink felkeltették a Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségének érdeklôdését is. Így a jógyakorlat megismerésére és átvételére pedagógusok pályázhatnak, hogy megtanulják tôlünk a foglalkozások szervezését, a
játékok elsajátítását. Folyamatos a
kapcsolatunk a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskolával, a budapesti Sárkány Diáksport Egyesülettel, Ukrajnában Ilosván a nemzetközi dáma nagy mesterével Anatolij
Vajdával, a lengyel Dámaszövetség
elnökével Jacek Pavlickivel. Ôk számos segítséget nyújtanak a nemzetközi dámaversenyekre való felkészítésben. Tavasszal a táblajáték népszerûsítése érdekében nagyszabású
rendezvénysorozat keretében Mátészalkán, Máriapócson és Kállósemjénben tartottunk játszóházat,

ahová a diákokat szüleikkel együtt
nagy szeretettel vártuk. Szintén tavasszal 2 napos budapesti kirándulásra vittünk 20 diákot. Most is szívesen fogadjuk a diákokat szüleikkel együtt a játékfoglalkozásaikon.
Az idén mi is csatlakoztunk azokhoz a szervezetekhez, akiknél a középiskolás diákok teljesíthetik az 50
órás közösségi szolgálati idejüket.
Szeretettel várjuk ôket szombatonként 12:00:-16:00 között, ahol segíthetnek a szakkörök elôkészítési
munkálataiban, illetve a nyári napközis táborok ideje alatt mentori feladatokat láthatnak el.
Az ôszi szünetben 8 diák vett
részt az egyesület színeiben a Magyar nyílt dámabajnokságon. Vécsei
Anna II. helyezést, Egri Krisztina III.
helyezést és Kékesi Sándor szintén
III. helyezést ért el.
Most gôzerôvel készülünk a következô év dáma, gó, gomoku és
lego robot versenyeire.
Egri Józsefné
elnök
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Karácsonyi menü a nagyvilágban
Ahány ház, annyi szokás! – tartja
a közmondás. Így van ez egy szûk
közösségben is, de még inkább
igaz a nagyvilágra. Néha bizarr,
különleges és ínycsiklandozó ételek tárházát nyújtja a karácsonyi
vacsora, amelynek minden országban külön hagyománya van.
Olvasóinkat elkalauzoljuk a világ
több tájára, hogy betekintést nyerjenek abba, hogy más országokban mi kerül az ünnepi asztalra.
Angliáról mindenkinek a sült,
töltött pulyka jut eszébe, amely meghódította a világot. Akkor az igazi,
ha sült krumplival és paszternákkal
tálalják. A tradicionális brit karácsonyi menü elmaradhatatlan kelléke a
puding (elsôsorban a szilva), amelyet kizárólag az óramutató
járásával egyezô irányba szabad keverni, ha azt akarjuk,
hogy vágyaink valóra váljanak. Karácsony Apót húsos
pitével és egy pohár konyakkal illik várni.
A chilei karácsonyi vacsi
jellegzetessége egy muffinra
hasonlító süti, a Pan de
Pascua, amelyet kandírozott
gyümölcsökkel, mazsolával,
dióval és mandulával ízesítenek. A majomfarok (cola
de mono) náluk nem csak
egy állati testrész, hanem a
karácsonyi koktél neve is,
amelynek az aguardiente nevû szeszes ital, tej, kávé, vanília és szegfûszeg az alapja.
A csehek kedvence a ponty
krumplisalátával, a legjobbakat már
elôzô nap elkészítik, és szentestéig
állni hagyják. A hagyomány szerint
a karácsonyi vacsora a nap elsô étkezése, és aki kibírja, hogy elôtte
nem eszik, aranymalacot lát a falon.
Ha december végén Dániában
vendégeskedünk, kipróbálhatjuk az
aebleskiver nevû fánkkülönlegességet, csemegézhetünk sóval vagy
vajjal tálalt sült gesztenyébôl, barna
szósszal nyakon öntött fôtt krump-

liból, mindezt leöblítve a Julebryg
névre hallgató karácsonyi sörrel,
amelynek alkoholfoka 5,6-tól 8,5-ig
terjed. A skandináv országok mindegyikében népszerû a forralt bor
(glogg), valamint a tejberizs, amelyet mandulával, meggyszósszal és
tejszínhabbal hidegen tálalnak.
Franciaországban Jézus és a 12
apostol tiszteletére egy 13 részbôl
álló desszertkülönlegességgel zárják
a karácsonyi menüt. A provence-i
eredetû édesség a következôkbôl
áll: dió, birsalmasajt, mandula, mazsola, calisson, többféle nugát, alma,
körte, narancs, dinnye szôlô, valamint a híres provence-i lepénykenyér, a fougasse. Ezeknek a hagyomány szerint karácsony estétôl egészen december 27-ig az ünnepi asztalon kell maradniuk.
Izlandon a kimondhatatlan nevû

Karácsonyi asztal
hamborgarhryggurt fogyasztják
elôszeretettel, ami egy füstölt sonkára emlékeztetô fôétel disznóhúsból. Ennek birkából készült párja a
hangikjöt, ecetes vörös káposztát
ajánlott fogyasztani melléjük.
Jamaicában természetesen rumos sütit sütnek, és a Karib-térség
nagy kedvencét, a currys kecskét
eszik hozzá.
A kubai karácsony nem lehet
teljes a crema de vie nevû tojáslikôr féleség nélkül, melyet sûrített tejbôl, rumból, cukorszirupból, citromhéjból, fahéjból és tojás sárgájából
készítenek. Jól passzol hozzá a kó-

kusztejbôl, friss
kukoricából, kukoricalisztbôl,
tejbôl, vaníliából,
fahéjból és cukorból készült puding, a majarete. A fôételek közül a „mórok
és keresztények” (moros y
cristianos) dívik, ez a furcsa nevû,
babos-rizses eledel a spanyol keresztények (fehér, mint a rizs) mórok (fekete, mint a bab) ellen vívott
keresztes hadjáratára, a rekonkvisztára utal.
Ha egyszer véletlenül Lengyelországban töltjük a karácsonyt, ne
lepôdjünk meg, ha a 12 apostol tiszteletére ugyanennyi fogást szolgálnak fel, és az asztal alatt a kis Jézus
emlékére egy halom szénát találunk.
Amit éjfélig biztosan nem látunk, az
a hús, helyette éhségünket
céklalevessel (barszcz), a
ponty számos fajtájával,
valamint krumplival, sajttal,
gombával, esetleg savanyú
káposztával töltött barátfülével csillapíthatjuk. A vallásos elôírásokat kevésbé
szigorúan követô családoknál megkóstolhatjuk a
¿urek nevû húsos, tojásos,
tárkonyos ragulevest is.
Édességként szinte biztos,
hogy valamilyen mákos finomságot kapunk, a legelterjedtebb a meleg tejbe és
mákba áztatott palacsinta
szerûség, a ³amaniecés a nálunk is
méltán kedvelt bejgli, a makowiec.
Mexikóban karácsonykor puliszkás pacallevest kanalaznak. A
menudonak érdemes már elôzô nap
nekifogni, a marha gyomrát öt óráig kell fôzni, és természetesen az
erôs chili sem maradhat el. A mexikóiaknak van egy forró édes italkülönlegességük is, a ponche, amelynek alma, nádcukor, aszalt szilva és
a tejocote gyümölcs az alapja, de
felnôttek szívesen bolondítják meg
egy kis tequilával – csak az íze kedvéért.
Az olaszok karácsonyi kuglóf-
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ja a panettone, („Toni kenyere”),
egy könnyû, kelt tésztás, mazsolával készített kalácsféleség. Mazsola
nélküli változata a pandoro (aranykenyér). Népszerû ünnepi fôétel a
parajjal töltött, diós vajjal meglocsolt
ravioli, a gorgonzolás töltött gomba
és a pármai sonkával sült házinyúl.
A tehetôseb orosz családok karácsonykor lazaccal és kaviárral töltött palacsintát (blincsiki) falatoznak.
Porugáliában nincs karácsonyi
menü Bolo Rei (Király torta), azaz
gazdagon díszített, kandírozott gyümölcsös sütemény nélkül.
A román konyha több fogást is
átvett a magyartól, többek közt a
disznósajtot (toba) és a töltött káposztát (sarmale). Karácsonykor
népszerû elôétel a piftie, egy disznó és marhahúsból készült kocsonya zöldségekkel és fokhagymával
ízesítve.
Spanyolországban elterjed karácsonyi étek a mandulaleves és a kemencében sült dévérkeszeg. Aragóniában mandulaszószos máriatövist
esznek sült borjúval és boros ôszibarackkal, Katalóniában a hereleves
és a turrón nevû mandulás édesség dívik, Kasztíliában sült bárányt
vagy malacot fogyasztanak vöröskáposztával, a déli tengerparton népszerûek a halak és a szaloncukor,
Baszkföldön pedig a paradicsomszószos csiga és az édes dióleves.
Szerbiában és sok más balkáni
országban (különbözô néven) elterjedt étel a mézzel összekevert fôtt
búza, a koljivo. Ezt szinte kizárólag vallási ünnepeken és liturgikus
eseményeken eszik (a búzaszemek
Demeter ógörög istent szimbolizálják), néhol szezámmaggal és diófélékkel ízesítik. A szerbek egy gyertyát dugnak a közepébe, amit meggyújtanak, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A népi babonák
korából öröklôdött át a èesnica
nevû szódabikarbónás kenyér,
amelybe ezüstérmét sütnek, az óramutató járásával ellenkezô irányba
háromszor megforgatják, majd a családtagok széttépik, és aki az ezüstöt
kapja, annak különösen nagy szerencséje lesz az évben.
S végül,de nem utolsó sorban,
nézzük, mi kerül a magyar családok asztalára

A magyar asztalok hagyománytisztelô ételsorában három fontos étel
szerepel: a halászlé, a káposzta és a
bejgli. Ezek variációi, illetve a hal
különféle változata tartozik még az
ünnepi ételek közé. A levesek közül szóba jöhet még az illatos borleves, vagy a gesztenyekrém leves. A
sütemények között pedig sok család
asztalára kerül mézeskalács.
Az angolszász hagyományok és
az étkezési kultúra változása miatt
manapság sok helyen pulyka (is) kerül az asztalra. A hálaadás madarát
azonban nem a klasszikus módon,
egészben, hanem csak - mondjuk a
mellét töltve tálaljuk. Ugyancsak a
modernizmus hozta, hogy sok helyen hideg saláták és hideg sültek
szerepelnek az ünnepi menüben. A
nagy közös családi ebédre sok háziasszony készít narancsos kacsasültet és különféle varázslatos tortát.
S végül, de nem utolsó sorban,
nézzük, mi kerül a magyar családok asztalára.
A magyar asztalok hagyománytisztelô ételsorában három fontos étel
szerepel: a halászlé, a káposzta és a
bejgli. Ezek variációi, illetve a hal
különféle változata tartozik még az
ünnepi ételek közé. A levesek közül szóba jöhet még az illatos borleves, vagy a gesztenyekrém leves. A
sütemények között pedig sok család
asztalára kerül mézeskalács.
Az angolszász hagyományok és
az étkezési kultúra változása miatt
manapság sok helyen pulyka (is)
kerül az asztalra. A hálaadás madarát azonban nem a klasszikus módon, egészben, hanem csak - mondjuk a mellét töltve tálaljuk. Ugyancsak a modernizmus hozta, hogy
sok helyen hideg saláták és hideg sültek szerepelnek az ünnepi menüben. A nagy közös családi ebédre sok háziasszony
készít narancsos kacsasültet és
különféle varázslatos tortát, és
zserbót is. Íme, egy kipróbált
és jól bevált zserbó
(Gerbaud) recept, amelynek elkészítése nem okoz
különösebb nehézséget
még a kezdô háziasszonyoknak sem.
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg sima liszt;

25 dkg vaj; 1 tojás + 1 tojássárgája;
1 ek. porcukor; 2 dkg élesztô; kevés (kb.1 dl) tej
A töltelékhez: Gyümölcsíz (lehetôleg sárgabarack); darált dió; porcukor – ízlés szerint

Zserbó
Csokoládémáz: 12 dkg csokoládé; 16 dkg porcukor; 3/4 dl víz; 2
dkg vaj
Elkészítés: A porcukros tejet meglangyosítjuk, és belemorzsoljuk az
élesztôt. A lisztet átszitáljuk és elmorzsoljuk benne a vajat. Hozzáadjuk az egész tojást és a sárgáját, majd
az élesztôs tejet is, és tésztává gyúrjuk. Jól kidolgozzuk, és 3 részre osztjuk. Külön-külön kisodorjuk a lapokat. Egy tepsit (30 x 40 cm) kibélelünk sütôpapírral és belefektetjük az
elsô lapot. Megkenjük barackízzel,
és meghintjük a porcukros dió keverékkel. Betakarjuk a második lappal, amelyet szintén megkenünk barackízzel, és megszórjuk a porcukros dióval. A harmadik lappal betakarjuk, néhány helyen villával megszurkáljuk, és meleg sütôben megsütjük. Amikor kihûlt, bevonjuk csokoládémázzal.
Csokoládémáz készítés: A csokoládét a cukorral és a vízzel sûrûre
fôzzük, majd ha langyosra hûlt, belekeverjük a vajat és a tésztára simítjuk.
Megjegyzés: Tapasztalatom
szerint a zserbó lelkét a bôséges töltelék adja, így ne sajnáljuk se a barackízt, se a diót,
se a porcukrot. 40 dkg dió
minimum kell egy jó zserbóhoz! Bár a recept porcukrot ír, én mindig kristálycukrot használok, és
ezzel is tökéletes íz hatást érek el. Akinek van
jól bevált csokoládémáz
receptje, nyugodtan
használhatja azt is.
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„Adventi hírnök friss fenyôág,
lobog már három gyertyaláng...”
…s mire ezt a cikket olvassák
Kedves Olvasóink, már minden
bizonnyal valóban 3 gyertya lángja ég majd az adventi koszorún.
„Az advent az egyházi év része,
Jézus születésének az ünneplésére (karácsonyra) való elôkészület.
Az advent négy vasárnapot foglal magában, melyek közül a
Szent András ünnepéhez (november 30.-hoz) legközelebb esô,
azaz advent elsô vasárnapja jelenti az egyházi év kezdetét. A hozzá kapcsolódó számos népszokás egyike az adventi koszorú készítése.” (forrás:
Cograf Lexikon)
Községünkben 4
évvel ezelôtt, a Nôszirom Egyesület kezdeményezésére és az
Önkormányzat nagyvonalú támogatásával
állítottunk elôször adventi koszorút, s ezzel
alkalmat teremtettünk
arra, hogy együtt várakozzunk az Úr eljövetelére. Csak köszönettel tartozunk minden
egyes kállósemjéni lakosnak, akik idôt fáradtságot nem
sajnálva, dacolva a néha kegyetlen
és kellemetlen idôjárással, évrôl
évre, újra és újra ott vannak a gyertyagyújtásokon, erôsítve bennünk
azt az érzést, hogy nem volt hiábavaló az igyekezetünk! Köszönet
azoknak az intézményeknek,
egyesületeknek, szülôi közösségeknek, akik mûsorral és meg-

vendégeléssel készülnek egy-egy
alkalomra. Teszik mindezt önzetlenül, jó szóért, köszönömért. Köszönet illeti még egyházaink képviselôit is, akik a várakozás idôszakát még emelkedettebbé teszik
azáltal, hogy megosztják velünk
ünnepi gondolataikat.
Végül, de nem utolsó sorban,
köszönet a koszorúépítôknek, közülük is elsôként Berki Ibolyának! S
miért éppen Ôt emelem ki a sorból,
annak története van, amit röviden
elmesélek Önöknek.

Koszorúépítôk
Ebben az évben úgy hozta a sors,
hogy mire a koszorúalapot kellett
építeni, már véget ért a nyári közmunka program és ott álltam egyedül, segítség nélkül. Legalább is akkor azt hittem, de tévedtem! Azonnali támogatást kaptam a Kállósemjénért Egyesület tagjaitól, akik mindent megtettek azért, hogy idén is
kifogástalan koszorúalapra kerülje-

nek fel a
díszek.
Nem akarom kisebbíteni
az Ô érdemüket, de
amikor
megjelent
az Emlékparkban Berki
Ibolya, csak úgy, mert azt gondolta
elkél a segítség, én alig jutottam szóhoz. Ekkor éreztem igazán azt, hogy
ez a koszorú valóban a kállósemjénieké, s nekem
mindig lesz segítségem, ha van közmunkaprogram, ha
nincs.
Nem szeretném
kihagyni a többieket sem a sorból
ezért megragadva
az alkalmat köszönöm a segítséget
Laskainé Ibolyának, Mészárosné
Krisztinek
és
Ráczné Mónikának, valamint Garai
Lászlónak és Horváth Andrásnak, akik a hideg idô
ellenére derûs jókedvvel pillanatok
alatt elkészítették az adventi koszorú alapját, amelyre délután felkerültek a díszek is, így teljes pompában, készen állt az elsô gyertyagyújtást.
Pappné Szegedi Angéla
„Nôszirom” Egyesület elnöke
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Átköltözött új helyére a
Gondozási Központ
Tisztelt kállósemjéni Lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
(ismertebb nevén a Gondozási Köz-

A Gondozási Központ új
pont) 2014. októberében új helyen
költözött. A volt Kastélykerti Óvodából, illetve az asztalos mûhelybôl
kialakított és felújított
épületben, kulturált
környezetben várjuk
Önöket szolgáltatásainkkal.

rolhatók, vagy igény szerint megrendelhetôk, de pusztán kellemes idôtöltésként is szolgálhat a kiállítás
megtekintése, amelyen Molnár
Jánosné és Gyôri Gabriella hímzései is láthatók. A kiállítás és vásár
egészen december 20-ig megtekinthetô, és igényes karácsonyi
ajándékötletekkel szolgálhat a
kiállítás látogatóinak.
Mindenkit
szeretettel
várunk új
intézményünkben.
épülete
Kóth Jánosné
Szolgáltatási központ
telephelyvezetô

Tájékoztatom továbbá a kézmûves
termékek iránt érdeklôdôk
figyelmét,
hogyCseke
intézményünkJózsef
ben november
K o s z t o nutolsó
yák
hetétôl
ügyes kezû
Jánosné
asszonyok
( Hkézmûves
orváth
termékei
kerültek kiErzsébet)
A kerámiák mellett horgolások, hímzések,
állításra
az Idôsek
Gyurecska
Sándequpage
technikával díszített ajándék dobozok is
Klubjában.
A kiállídor
metekinthetôk a kiállításon és vásáron
tott tárgyak megvásáSzilvási Istvánné (Kozma IloAz anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.
na)
Polyák Pál
Kállósemjén Nagyközség
Parti Jánosné (Páll
Önkormányzatának
lapjaIrén)
Id. Fekete Gábor
Megjelenik
negyedévente
Lipták Györgyné
(Zámbor Ilona)
Felelôs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztôség: 4324 Kállósemjén,Sándor
Kossuth Istvánné
út 112.
(Czimbalinecz Anna)
Elérhetôség: 42/255-423; kronika@kallosemjen.hu
Készült: Mohácsi Art Kft., Nyíregyháza –Darai
Tördelés:
Soltész Attila
Sándorné
(Takács Erzsébet)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta

Lôrincz Gergô Károly
Hajdu Krisztina
Bihari Marcell
Berki Bianka
Varga Pál

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

Házasságot kötött
Bukta Ágnes–Varga Pál

Elhaláloztak
Papp Miklós
Domokos Gáborné
(Csordás Margit)
Tarr Sándorné
(Bodnár Márta)
Nagy Gizella
Nézô Sándor
Vizi Jánosné
(Oláh Erzsébet)
L. Páll Jánosné
(Szilvási Erzsébet)
Márkus Józsefné
(Nagy Ilona)

