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Móra László

Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetszô legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss elôle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ô veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, ôt ha öleled.

Az emberszívek örökélô ôre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Karácsonyi köszöntô

Ezen a szent ünnepen még az erdô
is valahogy más, még a természet is
érzi, különleges napra virradt. A va-
dak is nyugodtabbak, a fák gallyai is
máshogy, lágyabban koppannak
össze a szélben. S maga a szél is más-
képp fúj, mint egész évben.

Valahol már hull a hó, valahol már
fehér a Karácsony. De fehér-e az a
Karácsony, ahol nem készültek fel lé-
lekben a Megváltó fogadására? Nem!
Ahol az emberek leülnek, s átgondol-
ják az eltelt egy évet, s számot vetnek
errôl a 12 hónapról, ott fehér a Kará-
csony, ha hull a hó, ha nem. Mit tett,
mit kapott, és mi történt vele. Mennyit
gondolt Istenre, s magára Jézusra, ki-
rôl a mai szent nap, és este szól.

Nehéz év áll mögöttünk, s talán
még nehezebb elôttünk, de bízzunk
a Jó Isten kegyelmében, s higgyünk
benne, hogy átsegít minket minden
nehézségen, ha ôszintén, tiszta szív-
vel és lélekkel fordulunk felé.

Az adventi koszorún már meggyújtottuk az utolsó gyertyát, s még né-
hány nap és itt a Karácsony. A lakások kitakarítva és feldíszítve, az aján-
dékok becsomagolva, gondolatban összeállítottuk az ünnepi vacsorát,
és már a fenyô is a helyén áll, várja, hogy felrakjuk rá a legszebb dísze-
ket. A szívekben már megszületett az öröm, s mindannyian azt várja,
hogy ezt az érzést megoszthassuk szeretteinkkel.

Használjuk ki hát a hátralévô na-
pokat, teremtsük meg annak a lehe-
tôségét, hogy fehér legyen a kará-
csonyunk.

Ezen gondolatok tükrében kívánunk
minden tisztelt kállósemjéni lakosnak:

Istentôl megáldott Békés Boldog
Karácsonyt és sikerekben gazdag

Boldog Új Esztendôt

Kállósemjén Nagyközség
Képviselô Testülete

A fenti sorokkal kívánok minden tisztelt kállósemjéni lakosnak áldott,
békés és szeretetteljes karácsonyt,

valamint örömökben és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt!

„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”

(Wass Albert: Karácsonyi versek I.)

A fenti sorokkal kívánok minden tisztelt kállósemjéni lakosnak áldott,
békés és szeretetteljes karácsonyt,

valamint örömökben és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt!
dr. Budai Gyula s.k.

országgyûlési képviselô
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Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2011.

december 31. napjától településünkön az ivóvíz és
szennyvízhálózat üzemeltetését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
fogja végzni.

2011. december 31. napjától a szolgáltatásért fize-
tendô díjak az alábbiak:

Ivóvíz szolgáltatásért fizetendô díj:
– lakossági 204 Ft/m3 + ÁFA
– közületi 241 Ft/m3 + ÁFA
Szennyvíz elvezetése és tisztítása szolgáltatásért

fizetendô díj:
– lakossági 254 Ft/m3 + ÁFA
– közületi 323 Ft/m3 + ÁFA
Alapdíj: – ivóvíz: 315 Ft + ÁFA

– szennyvíz: 300 Ft + ÁFA

Felhívjuk a figyelmet, hogy az említett üzemeltetô
váltás miatt várhatóan 2011. év végén minden fo-
gyasztási helyen a jelenlegi és az új üzemeltetô kö-
zös záró leolvasást végez.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Tisztelt lakosságot, hogy a lakossági

kommunális hulladék szállítási díja 2012. január 1.
napjától bruttó 305 Ft/ürítés.

A díjat negyedévente utólag kell megfizetni, a köz-
szolgáltatást végzô Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Kft. által küldött postai csekken.

Változik a növényi eredetû bomló szerves hulladé-
kok elszállítása a téli hónapokban, 2011. december
5. napjától 2012. február 24-ig havonta egy alkalom-
mal történik az alábbiak szerint:

– 2011. december 16.  2012. január 13.  2012. feb-
ruár 17.

A szelektív hulladék szállítás rendje 2012. évben
nem változik, azaz a begyûjtés és elszállítás

– Mûanyag: minden hónap elsô pénteki járatnap
– Papír: minden második hónap elsô csütörtöki já-

ratnap

Természetesen ez a rendezvény nem jött volna létre,
ha az elképzelésünk megvalósításához nem nyújtott
volna segítô kezet és anyagi támogatást az Önkormány-
zat, és nem fognak össze egyesületek és intézmények.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, és mindenkinek
megköszönni azt a segítséget, amellyel hozzájárult ah-
hoz, hogy egy négy héten át tartó színvonalas prog-
ramsorozat létrejöjjön.

Köszönöm:
� az Önkormányzatnak, hogy elkészíttették a koszo-

rú alapját és segítségünkre voltak abban is, hogy a ko-
szorút borító fenyôfát kivágták és a helyszínre szállítot-
ták.

� Nem szeretném kihagyni a sorból azokat az asszo-
nyokat sem, akik nagy segítségemre voltak abban, hogy
a fenyôgallyak az alapra kerüljenek.

� Hegyes Magolnának a fenyôt,
� Bokriné Polyák Krisztina és Vámosné Oláh Krisz-

tina által felajánlott dekorációs anyagokat,
� Kállay Miklós Általános Iskola énekkarának elô-

adását,

Régi szándékát váltotta valóra a „Nôszirom” Egye-
sület, amikor elkészítette az emlékparkban a község
adventi koszorúját, alkalmat teremtve ezzel a közös
ünneplésre, hogy együtt várhassuk a Megváltó szü-
letését.

� Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub népdalkörének
mûsorát és a vendéglátást,

� Bokri Eszternek az énekelôadását és a négy héten
át tartó színvonalas konferálást,

� Csurpek Csenge, Papp Zsófia és Vámos Stella ta-
nulóknak a szavalatot, és nem utolsó sorban

� azon nôtársaimnak a segítségét, akik mindvégig
támogatták az ötlet megvalósulását, és nem riadtak vissza
az énekléstôl és a kétkezi munkától sem.

Köszönetemet szeretném kifejezni a történelmi egy-
házaink képviselôinek, - Sipos Brigitta lelkész nônek;
Horváth János plébánosnak, valamint Kocsis Imre es-
peres parochusnak- hogy a gyertyagyújtások alkalmá-
val megosztották velünk ünnepi gondolataikat, és  az
adventi idôszakban megnyugvást, hitet és reményt ad-
tak nekünk  az elôttünk álló esztendôhöz.

Pappné Szegedi Angéla
 egyesületi elnök

Kocsis Imre esperes parochus meggyújtja a 3. adventi gyertyát

Adventi gyertyagyújtás
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Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi tevékenységérôl
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!

Eltelt egy újabb év, s így az ünne-
pekre készülôdve érdemes vissza-
tekinteni a mögöttünk álló hetek-
re, hónapokra, és számba venni
mindazt a munkát és tevékenysé-
get mely önkormányzati szinten
valósult meg 2011-ben!

A helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990.évi LXV. törvény szabá-
lyozza a helyi önkormányzatok szá-
mára kötelezôen ellátandó feladato-
kat, melyeket önkormányzatunk
maradéktalanul igyekezett és igyek-
szik ellátni az ehhez szükséges for-
rások elôteremtésével.

Önkormányzatunk feladata a he-
lyi közszolgáltatások körében külö-
nösen:

a településfejlesztés, a település-
rendezés, az épített és természeti
környezet védelme,  a vízrendezés
és a csapadékvíz elvezetés, a csator-
názás, a köztemetô fenntartása, a he-
lyi közutak és közterületek fenntar-
tása,  a köztisztaság és településtisz-
taság biztosítása, gondoskodás az
óvodáról, az alapfokú nevelésrôl,
oktatásról, az egészségügyi, a szo-
ciális ellátásról, valamint a gyermek
és ifjúsági feladatokról.

Közremûködik a közösségi tér
biztosításában, a közmûvelôdési,
tudományos, mûvészeti tevékeny-
ség, sport támogatásában; a nemze-
ti és etnikai kisebbségek jogai érvé-
nyesítésének a biztosítása; egészsé-
ges életmód közösségi feltételeinek
elôsegítése, a foglalkoztatás megol-
dásában.

A felsorolásban megtalálhatók
azok a legalapvetôbb feladatok,
amelyek révén biztosítható egy-egy
település mûködése, megvalósítha-
tó mûszaki-technikai infrastruktúrá-
ja, továbbá a lakosság kommunális
és humánszolgáltatásokkal való leg-
alább alapfokú ellátása.

Nem taxatív a felsorolás, tehát nem
adja teljes keresztmetszetét azoknak

a feladatoknak, amelyeket a telepü-
lési önkormányzatok végeznek, il-
letôleg végezhetnek.

A képviselô-testületi és bizottsági
üléseken a napirendek kapcsán leg-
fôbb szempontként érvényesült köz-
ségünk lakosainak érdekében álló
fejlôdés, az elôrehaladás akarása. A
testület 2011. évben 25 ülést tartott,
21 rendeletet alkotott és 151 határo-
zatot hozott. A testületi döntések elô-
készítésében és azok végrehajtásá-
ban, a felmerülô problémák megol-
dásában a Polgármesteri Hivatal ap-
parátusa mûködik közre, mely a ha-
tályos jogszabályok elôírásai és a
képviselô-testület iránymutatása
alapján tevékenykedik.

A Polgármesteri Hivatalban az
ügyintézés- az épületben bekövetke-
zett állagromlás ellenére-zavartala-
nul folyik. Az önkormányzat kapott
támogatást a vis-maior alapból a fel-
újításra, ez azonban nem elegendô
a munkálatok kivitelezésére.

A Polgármesteri Hivatalban folyó
munka sokaságát bizonyítja, hogy a
hivatalban 2011. évben iktatott
ügyek száma: fôszámon 4768 db,
alszámon pedig: 15.268 db.

Kállósemjén demográfiai
helyzetének alakulása az

elmúlt öt évben:

Az alábbi táblázat szemlélteti,
hogy településünkön a népesség szá-
ma folyamatosan csökken. Ennek
okaként megnevezhetjük a születé-
sek számának csökkenését, a halál-
esetek számának emelkedését és azt,
hogy folyamatosan nô az elvándor-
lások száma. Sajnálatos módon ki-
alakult az a tendencia, hogy a fiata-
lok a felsôfokú tanulmányaik befe-

jeztével nem térnek vissza települé-
sünkre. Ezáltal folyamatosan elöre-
gedik a település, melynek megállí-
tására keressük az ésszerû megoldá-
sokat.

Önkormányzatunk feladatai
ellátáshoz szükséges források a

saját bevételbôl és az állami
támogatásokból tevôdnek össze.

A bevételi források jelentôs részét
az állam által juttatott normatív és
megosztott bevételek teszik ki.
Ezentúl az önkormányzat saját be-
vételei  (helyi adók, az átengedett
központi adók, bérleti és egyéb mû-
ködési bevételek,térítési díjak) fede-
zik a kiadásokat.

Önkormányzatunk 2011. évre
vonatkozó költségvetését a 2/
2011.(III.08.) rendeletével fogadta
el.

2011. évben az eredeti bevételi és
kiadási elôirányzat 589.570 eFt volt.

A helyi adók évek óta egyre na-
gyobb súlyt képviselnek az önkor-
mányzat bevételi forrásai között, így
teljesülésük is fokozott figyelmet
érdemel. A helyi adóbevételek
összességében 41.356.000 Ft
összegben teljesültek. A hátralékok
behajtása érdekében minden lehet-
séges eszközt, többek között in-
kasszót is alkalmazva növeltük be-
vételeinket.

Az önkormányzatunk rendszere-
sen kihasználja a pályázati lehetô-
ségeket, minden évben benyújtotta
az önhiki és a mûködésképtelen ön-
kormányzatok támogatására kiírt
pályázatot, amely a forráshiányt kis
mértékben csökkentette. Ilyen jog-
címen 2011.évben 19.989 eFt össze-
gû elnyert támogatásunk van.

(Folytatás a következô oldalon)
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2011. november 30-ig teljesített fontosabb kiadási tételek

(Folytatás az elôzô oldalról)

A szociális feladataink ellátásá-
ra 74.000.000 Ft-ot fordítottunk.

Ez az összeg biztosított fedezetet
többek között a gyermekes családok
gyermekvédelmi támogatására, a
lakásfenntartási támogatásra, a mun-
kanélküliek juttatásaira és egyéb szo-
ciálisan rászorult személyek ellátá-
sára.

A munkanélküli ellátásban része-
sülôk átlagos száma 145 fô.

A településünkön mûködô egye-
sületeket (futball, kézilabda, polgár-
ôrség, egyházak, stb.) az év folya-
mán összesen 8.285.900.Ft összeg-
ben támogattuk.

Településüzemeltetési,- építési,-
mûszaki, kommunális tevékeny-
ségre:

– temetôfenntartásra
468.000 Ft,

– szennyvíz, ivóvízszolgáltatás
9.250.000 Ft,

– közvilágítás
6.600.000 Ft -ot

biztosítottunk.

Közcélú foglalkoztatás

A közcélú munka megszervezése
a települési önkormányzat feladata.
Közcélú munka alatt azon állami
vagy helyi önkormányzati feladat
ellátását kell érteni, amelynek telje-
sítésérôl – jogszabály alapján – a
helyi önkormányzat rendelkezik.

Az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásban résztvevôk szá-
mának alakulása:

– rövid távú közfoglalkoztatott
188 fô

– hosszú távú közfoglalkoztatott
14 fô

– egyéb közfoglalkoztatott:
14 fô

A közfoglalkoztatás keretében
megvalósult beruházások

Mint az fentebb olvasható, idén
több mint 200 fô tevékenykedett
hosszabb-rövidebb idôn át a köz-
munkaprogram keretében. A köz-
munkások a közterületek karbantar-
tásán túl számos felújítási munkában
és beruházásban is részt vettek. A
Kossuth úton segítségükkel épült
meg a csapadékvíz-elvezetô árok.
A Dózsa György úton csapadékvíz-
elvezetô folyókákat raktak le. A
Kastélykertben található kollégium
épület belsô és külsô munkálatait
(festés, takarítás, kômûves-javító
munkák) szintén közmunkások vé-
gezték.

Az egészségház emeleti szintjé-
nek felújítására a pályázat nem biz-
tosított lehetôséget, így az ott felme-
rülô munkálatokat a közfoglalkoz-
tatottak látták el.

Az idei évben közmunkások be-
vonásával - kísérleti jelleggel - me-
zôgazdasági termelô tevékenységbe
is kezdtünk. Mivel a projekt sikeres-
nek bizonyult, várhatóan jövôre is
lesz folytatás.

2011 a pályázati dömping és
egyúttal a nyertes pályázatok

éve volt

A 2011-es év rendkívül sok pá-
lyázati lehetôséget kínált települé-
sünk számára, melyek közül minden
egyes alkalmat megragadtunk annak
érdekében, hogy a településünkön
élôk minél magasabb színvonalú
szolgáltatásokat vehessenek igény-
be, és XXI. századi körülmények
között élhessék mindennapjaikat.

Megvalósult beruházások

2011 ôszére elkészült az egészség-
ház. Hosszan elnyúló pályázati sza-
kaszt követôen 2011 nyarán indult
a régi iskolaépület átalakítása, mely
ôsz végére fejezôdött be. A jogerôs
használatbavételi engedélyt már
megkaptuk, így a védônôi szolgálat
már vissza is költözhetett megszo-
kott helyére. Az orvosi rendelôk ese-
tében azonban a mûködési engedé-
lyek módosítása még folyamatban
van, így itt a költözés még várat
magára. Az épület átalakításához
38.965.360 Ft támogatást igényel-
tünk, és 4.329.485 Ft önerôt kellett
biztosítanunk.

A nyár folyamán az energia-
hatékony gazdálkodás elôsegítésé-
re napkollektoros rendszerek lettek
elhelyezve a Kastélykertben találha-
tó felújított kollégium épületén, il-
letve az egészségházon is. A projekt
megvalósítása pályázati forrás segít-
ségével történt. A napkollektorok a
használati melegvíz-igény kielégíté-
sét szolgálják. A két beruházáshoz
összesen 12.323.146 Ft támogatást
kaptunk, melyhez 2.174.674 Ft ön-
erôt kellett biztosítani.

Az általános iskola diákjai 2011
szeptemberétôl interaktív táblák se-
gítségével sajátíthatják el a tananya-
got. Az intézmény 8 tanterme lett
felszerelve a modern táblákkal,
emellett lecserélésre kerültek a szá-
mítástechnika teremben található
számítógépek is. A beruházás által
100%-os finanszírozás mellett
12.343.000 Ft támogatást kapott a
település.
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Nyár elejére elkészül a
Kastélykerti sportcentrum

Mint arról már korábban beszá-
moltunk az önkormányzat közel 15
millió Ft pályázati támogatást nyert
a Belügyminisztériumtól a kastély-
kertben található sportöltözô és a
mellette elhelyezkedô régi óvoda-
épület egy részének felújítására. A
munkálatok tavasszal kezdôdnek el,
így nyár elejére átadásra kerül a fel-
újított épületrész!

Benyújtott és elbírálásra váró
pályázatok

Az idei évben az önkormányzat,
a fenntartásában mûködô intézmé-
nyek és azok alapítványai, valamint
az önkormányzat által támogatott
civil szervezetek rekord számú,
mintegy 40 darab pályázatot nyúj-
tottak be különbözô tárgyú és témá-
jú célok megvalósítására. Ezeknek
csupán töredéke került elbírálásra az
év folyamán, többségük esetében
végsô döntést csak a jövô év elsô
felére várhatunk.

A legnagyobb volumenû beruhá-
zás az általános iskola energetikai
korszerûsítése lehet, amennyiben
pozitív elbírálásban részesül az arra
benyújtott közel 113 millió Ft-os
pályázat. Szintén pályáztunk kiállí-
tó terem és szolgálati lakás kialakí-
tására, a 2012. évi falunap megszer-
vezésére, komposztáló edények be-
szerzésére a lakosság részére és a
közszolgáltatások segítése érdeké-
ben MTZ traktor és hozzá kapcsol-
ható munkagépek, valamint egy
önjáró fûnyíró kistraktor beszerzé-
sére.

Tervek és elképzelések
– a jövô pályázatai

Számos nagy horderejû projekt
megoldása várat még magára tele-
pülésünkön. Sajnos tudomásul kell
vennünk, hogy az önkormányzat
csupán önerôbôl nem boldogul, ez-

által nem is vállalkozhat nagyobb
beruházások megvalósítására, így
ezek kivitelezése kizárólag abban az
esetben lehetséges, ha ahhoz pályá-
zati forrást is igénybe tudunk venni.

Kidolgozás alatt van és várható-
an 2012 elsô negyedévében benyúj-
tásra kerül a szennyvíztisztító telep
bôvítésének pályázata, melynek
költségvetése közel 350 millió Ft. A
képviselô-testület december 15-én
tartott ülésén hozott döntést a Gon-
dozási Központ áthelyezésével kap-
csolatos pályázat benyújtásáról,
melynek keretében a Kastélykertben
található régi óvoda és technika te-
rem átépítésével, közel 50 millió Ft-
ból kerülne kialakításra egy új komp-
lexum.

Foglalkoznunk kell az óvoda épü-
letének kérdésével. Sajnos az
óvodafelújítás és bôvítés kapcsán
kiírt pályázati lehetôség nem a leg-
kecsegtetôbb számunkra, de keres-
sük a megoldási lehetôségeket. Az
új épület tervezése folyamatban van.

Nem feledkezhetünk meg a Pol-
gármesteri Hivatal épületének áthe-
lyezésérôl/felújításáról sem, bár ez-
zel kapcsolatban jelenleg nincsenek
pályázati kilátásaink.

Az informatikai infrastruktúra fej-
lesztése érdekében az általános is-
kola és a könyvtár is pályázni sze-
retne számítógépek, laptopok be-
szerzésére. Reményeink szerint po-
zitív elbírálás esetén közel 45 millió
Ft pályázati pénzt költhetünk infor-
matikai fejlesztésre.

Fejlôdésünk, elôrelépésünk kul-
csa a költséghatékony mûködés
mellett továbbra is a pályázásban
rejlik, ezért reméljük, hogy jövôre
is az ideihez hasonlóan pályázati le-
hetôségekben és pozitív döntések-
ben egyaránt bôvelkedô évet zárha-
tunk.

Belicza László
polgármester
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…a szolga testét vette fel…

 A karácsonyi reg-
geli dicséret himnu-
szában imádkozunk
ezekkel a szavakkal.
Erre a misztériumra
készülünk, most az
advent közepén és
majd a megtestesü-
lés és a gyermekkor
titkainak liturgikus
megje len í tésekor
befejezzük a kará-
csonyi idôszakot.
Karácsonykor a
mennyei dicsôség

egy újszülött gyengeségében nyilvánul meg. Jézus kö-
rülmetélése az Ô zsidó népéhez való tartozás jele, és
keresztségünk elôképe, találkozása a Háromkirályokkal
/Epifánia/ Izrael Messiás-királyának kinyilvánítása az
összes nemzetek számára. A templomban történt bemu-
tatásakor Simeonban és Annában egész Izrael várako-
zása találkozik Üdvözítôjével. A menekülés Egyiptom-
ba és a betlehemi gyermekgyilkosság jelzi , hogy Krisz-
tus egész élete üldöztetés lesz. Az Egyiptomból való
hazatérés a kivonulásra emlékeztet és Jézust új Mózes-
ként mutatja be: Ô az igazi és végsô szabadító. Az
umbriai Greccioban 1223-ban az elsô élô betlehem állí-
tásakor a diakónus szent Ferencet Isten alázatossága
ragadta meg és beszédének ez volt fô gondolata. Nem
betlehemes játékot tartunk, hanem éjféli misét, vagyis a
húsvéti misztériumot jelenítjük meg, amiben benne van
a megtestesülés és a születés titka is. Ezt ajánljuk fel az
egyház fejével, Jézus Krisztussal a mennyei Atyának
hálaadásul.  Az Ige testté, hússá lesz. Jézus beágyazó-
dott az ószövetségi közösségbe, a törvény alattvalója
lett, hogy az általa hozott szabadságban részesítsen.

Jézus a vakokért, bénákért, siketekért, foglyokért, el-
nyomottakért, jövedelem nélküli emberekért, üldözöt-
tekért, becsapottakért jelenült meg emberi testben. Ô
azóta is mint a szegény Lázár, az ajtó elôtt elterülhet,
bebörtönözhetik, játékszer lehet, nevetség tárgya, aki-
nek el kell tûnnie. Az Ige megtestesülése mindörökké
visszavonhatatlan. „Tapintsatok meg és lássátok! A szel-
lemnek nincs húsa és csontja, mint nekem!”/Lk 24,39/
Krisztus Lelke tesz képessé arra, hogy az Ô életét to-
vább éljük és siettessük a végsô korszak beteljesülését.
Legyen ez a mostani karácsony minden itt élô zarán-
dok testvéremnek ezen az úton egy fontos állomás és
jelentôs bátorítás. Immánuél! Velünk az Isten!

Horváth János

Karácsonyi gondolatok

  Ismerek egy mesét egy királyról, akinek a fogadá-
sára évek óta készült már egy egész város. Minden téli
idôszakban kivilágították utcáikat, hogy a messzirôl ér-
kezô király könnyen odataláljon. Az asszonyok édes-
ségeket készítettek, a férfiak ajándékokat vásároltak,
hogyha megérkezik a király, készek legyenek a foga-
dására.  Hosszas készülôdés és várakozás után megje-
lent végre a király. Gyönyörködött a szépen kivilágított
házakban és terekben. Érezte a friss, omlós sütemények
csodás illatát. Látta a szépen becsomagolt ajándékokat.
Aztán odament valakihez, hogy megkérdezze:

– Miért világították ki a várost?
– Készülünk a király fogadására  válaszolta az egyik

városlakó.
– Miért készült ilyen sok finom édesség?
– A király érkezését várjuk.
– Kinek készült ez a sok ajándék? – érdeklôdött to-

vább.
– A király fogadására miatt van mindez – felelt egy

másik.
  A városban minden készen volt. De a király szomo-

rúan visszament oda, ahonnan jött, mert bár kitûnôen
felkészültek a fogadására, ôt magát viszont senki sem
ismerte fel.

  A mi házaink és utcáink is ki vannak világítva. Az
asszonyok jó illatú és ízletes finomságokat készítenek.
A férfiak felállítják a fákat, a gyermekek feldíszítik, és
kisebb vagy nagyobb gonddal ajándékokat csomago-
lunk egymásnak. Várjuk a karácsonyt, így készülünk
az ünnepre.

Az ünnepen valaki eljött közénk. Érkezését egy ra-
gyogó csillag jelezte, hallelujázó angyali kar és egy vén-
ember prófétáló ajka, akit Simeonnak hívtak. A Király, a
Királyok Királya megérkezett, de nem ismerték fel. De
örömhír, hogy azóta is jön, csak már nem újszülöttnek
öltözve. Jön a bibliai igékben, az Istent dicsôítô énekek-
ben, a megbocsátani tudó szeretetben. Jön békét, örö-
möt, szeretetet, hitet hozva és Isten országát hirdetve.

Ugye, mi fel fogjuk ismerni Ôt?!

Áldott Ünnepet!

Sipos Brigitta



2 0 1 1 .  D E C E M B E R 7

Karácsonyi Szertartások rendje
Görög Katolikus Egyház

December 24-én 1530 órától Kántálás – A község több pont-
járól indulunk a templomtérre,
karácsonyi énekeket énekelve

24 órától Éjféli szentmise
December 25-én 10 órától Ünnepi Szentmise
December 26-án 10 órától Ünnepi Szentmise
December 27-én 10 órától Szentmise
December 31-én 10 órától Hálaadó Szentmise
Január 1-jén 10 órától Szentmise

Református Egyház

December 21.-23. 17 órától Bûnbánati alkalmak
December 24-én 17 órától Szenteste – Istentisztelet
December 25-én 10 órától Gyermek – Istentisztelet

11 órától Karácsony 1. napja
Úrvacsorás Istentisztelet

December 26-án 11 órától Karácsony 2. napja
Ünnepi Istentisztelet

December 31-én 17 órától Óévi hálaadó Istentisztelet
Január 1-jén 10 órától Gyermek Istentisztelet

11 órától Újévi könyörgés

Római katolikus Egyház

December 24-én 24 órától Éjféli mise
December 25-én   830 órától Ünnepi szentmise

1030 órától Ünnepi szentmise
December 26-án   830 órától Ünnepi szentmise

1030 órától Ünnepi szentmise
December 27-én   830 órától Ünnepi szentmise
December 31-én 18 órától Szilveszteri hálaadás
Január 1-jén   830 órától Ünnepi szentmise

1030 órától Ünnepi szentmise
Január 6-án   830 órától Ünnepi szentmise

Köszönet
Horváth János

atyának

Kállósemjén Nagyközség Ön-
kormányzata nagy megtisztelte-
tésben részesült akkor, amikor
Horváth János római katolikus
esperes úr az Önkormányzatnak
ajándékozta a tiszalöki nyaraló-
ját. Nem titkolt szándéka az volt,
hogy olyan családok is jussanak
pihenési lehetôséghez, akiknek
ezt anyagi helyzete nem teszi
lehetôvé.

Továbbá köszönetünket sze-
retnénk kifejezni atyának azért
a közremûködésért is, amely a
Katolikus Karitásszal való
együttmûködést eredményezte.

Kállósemjén Nagyközség Ön-
kormányzata 2010. évben Hor-
váth János római katolikus plé-
bános segítségével csatlakozott
a Katolikus Karitász élelmiszer-
segély programjához. Ennek
keretében 2011.évben két alka-
lommal 554 család részesült
élelmiszersegély csomagban.
Elsô alkalommal olaj, liszt, tész-
ta és kukorica konzerv, második
alkalommal: tészta, liszt, kuko-
rica és borsó konzerv került ki-
osztásra a rászoruló családok
között.

Áldozatos munkájához adjon
a jó Isten továbbra is erôt és
egészséget.

Belicza László
polgármester
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Az a megtiszteltetés ért, hogy e pár sorban papírra vetett gondola-
taimmal együtt emlékezzünk Felföldi János Atyára, aki Isten- és
egyházszolgálatának jelentôs részét Önök között, az Önök lelki ja-
vára végezte. Az Úr kegyelmébôl ennek a szolgálatnak lehettem
segítôje sok éven át a temetések, az ünnepi és a vasárnapi szentmi-
sék alkalmával.

Emlékezés Felföldi János atyára

Sokat tanultunk
tôle s emlékének fel-
idézése útján tanul-
hatunk ma is. Minde-
nek elôtt az életre
szóló elkötelezôdés
és hûség példáját
adja számunkra.
Rendkívüli képessé-
gei alapján nagy kar-
riert futhatott volna
be az élet számos te-
rületén. Mondhat-
nánk, rosszkor szü-
letett, hisz a kom-
munista diktatúra
egyházüldözô politi-
kája megakadályozta, hogy papként
kibontsa sokirányú tehetségét. De
nem tudta kioltani tudásszomját és
a mûvészetek iránti érdeklôdését.
Lehetôségeihez mérten életének
szinte utolsó pillanatáig tanult, ké-
pezte magát saját örömére és hívei
szolgálatára.

Különösen igaz ez az idegen nyel-
vek területén. Biztosan sokan van-
nak e sorok olvasói között olyan fel-
nôttek és fiatalok, akik pótolhatat-
lan segítséget, útmutatást kaptak tôle
nyelvtudásuk megszerzése során.

Biztosan állíthatjuk, hogy soha-
sem unatkozott. Figyelme nemcsak
a teológia, a nyelvek és a többi tu-
domány mûvelésére terjedt ki, ha-
nem nagy odaadással, türelemmel és
szeretettel mûvelte kertjét is. Szinte
egyenként ismerte gyümölcsfái tu-
lajdonságait, csodálatos rózsáinak
színvilágát és illatát. Feledhetetlenek
számomra a két szentmise között tett
kerti séták és beszélgetések, ame-
lyek a teremtett világ szépségén át a
teremtô Istenhez vezettek minket.

Erre a sokszínû, gazdag alapra
építve végezte papi szolgálatát. Le-
nyûgözô volt lényeglátása. Pillana-
tok alatt lesöpörte a lényegtelent, a
hamisat, s csak az igazira koncent-

rálva azt akarta meg-
osztani híveivel, ami
valóban közelebb
visz az igaz Istenhez.
Életének középpont-
ja a szentmise volt.
Nagy lelkesedéssel
sokat tett a liturgia
megújításáért, élôvé
tételéért, a gyerekek
és a hívek bekapcso-
lásáért, aktív részvét-
eléért.

Igehirdetésében
következetesen ra-
gaszkodott alapelv-
éhez: nem kell min-

dent egyszerre elmondani, de leg-
alább egy lényeges gondolatot min-
denki vigyen magával a vasárnapi
szentírási szövegek üzenetébôl.

Minden korosztály természetes
közvetlenségre számíthatott nála.
Így lett a gyerekek számára „TISZI
BÁCSI” vagy „TISZTI”. Utánozha-
tatlan, megismételhetetlen humorral
rendelkezett. Igazi keresztény derû-
vel élte mindennapjait. Izgulni, két-
ségbeesni sohasem láttam, s szá-
momra ez volt rendíthetetlen hitének
legfôbb bizonyítéka. Biztos volt ab-
ban, hogy a nagy döntések az Isten
kezében vannak.

Kevéssel halála elôtt találkoztam
vele utoljára. A megszokott derûvel
fogadott minket, s különösen örült
a jókívánságoknak, amit a
kállósemjéniektôl vittem neki. Több
órán át beszélgettünk. Eljövetelün-
ket követôen átcsoszogott a közeli
templomba gyóntatni.

Ez az utolsó képem róla, ami hûen
tükrözi egész papi életét és szolgá-
latát.

Szent Pál szavaival hisszük:
a jó harcot megharcolta,
a pályát végigfutotta,
s készen várt rá az örök élet koro-

nája!
Konzili Ignác

Karácsonyi
hangverseny
a római katolikus templomban
Tisztelt Kállósemjéniek!

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Önöket december 27-én,
hétfôn (Karácsony 2. napján) délután 5 órától a római

katolikus templomba, ahol LAKNER SÁNDOR
nyírbátori kántor és lánya ELZA ad ingyenes

ünnepi hangversenyt.

Horváth János
    plébános

(a templomot fûtjük!)
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Azt már megtudhattuk, hogy a világ néhány országában miként ünnepelnek az emberek Karácsonykor, de
nézzük, hogy kis falunkban hogyan készülnek a közelgô ünnepre:

Megkérdeztük:
Hogyan készülnek és ünneplik a Karácsonyt?

Kékesi Jánosné:

Minden évben nagyon várom
a karácsonyt, hiszen ilyenkor ná-
lunk gyûl össze a család. Az ün-
nepi asztalra a halászlé mellé rán-
tott hal krumpli  körettel és az el-
maradhatatlan bejgli kerül. A
nap, az ünnep elmaradhatatlan
része az éjféli mise, amelyre min-
den évben elmegyünk.

Humicskó Mihályné

Én ebben az esztendôben a ka-
rácsonyi ünnepeket Németország-
ban töltöm Judit lányommal és
családjával. Már nagyon várom a
találkozást, kíváncsi vagyok,
hogy a kis unokámnak tetszik-e
az ajándék, amit Magyarország-
ról viszek neki.

Balogh Lászlóné:

A gyerekekkel közösen feldí-
szítjük a fenyôfát, és a szépen
megterített asztalnál elfogyaszt-
juk a vacsorát. Az ünnepi asz-
talra töltött káposzta és halászlé
kerül. Vacsora után a gyerekek
egyházi énekeket énekelnek, és
megajándékozzuk egymást.

Tanyik Józsefné:

A karácsonyt mindig családi
körben ünnepeljük. Már most is
alig várom, hogy gyermekeim-
mel és három csodálatos uno-
kámmal együtt körül üljük az
ünnepi asztalt, amelyre a hagyo-
mányos menü, azaz halászlé
kerül. Ebben az évben nagy se-
gítségemre lesz Edit lányom, hi-
szem most Ô fogja elkészíteni
az ünnepi vacsorát. Karácsony

második napját a gyerekeknél töltjük, kihasználva az
ünnep adta lehetôséget, hogy minél több idôt töltsünk
el szeretteink körében.

Oroszné Jakab Ildikó és Orosz Réka:

Nemsokára elkészü-
lünk a lakás díszítésével,
és lassan beszerezzük az
utolsó ajándékokat is.
Hamarosan megvesszük
a karácsonyfát is, amely
- mint eddig mindig -
most is hatalmas lesz.
Ünnepi asztalt terítünk,
amelyre kislányom Réka
minden évben nagyon
szép díszeket készít. A

vacsorát a nagyszülôkkel közösen fogyasztjuk el és nem
maradhat el az ünnep során a szentmise sem.
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Anglia: A gyerekek még idôben
levelet írnak a mikulásnak, amit be-
dobnak a kandallóba, hogy az a ké-
ményen át az Északi sarkvidékre
repüljön. Karácsonyi különlegesség
a mazsolás puding amelybe kis aján-
dékot is szoktak rejteni. Anglia di-
vatot is teremtett. Itt kezdtek el ka-
rácsonykor fagyöngyöt függeszteni
az ajtó fölé.

Ausztrália: Mikulás szánját 8 fe-
hér kenguru húzza. Karácsonyi va-
csorát a szabadban fogyasszák.
Majd lemennek a tenger-
partra vagy krikettet ját-
szanak.

Ausztria: A kis Jézus
hoz a gyermekeknek aján-
dékot és karácsonyfát, akik
izgatottan várják, hogy
megszólaljon a csengettyû,
mert csak ez után léphet-
nek be a gyertyákkal dí-
szekkel és édességekkel
feldíszített karácsonyfát
rejtô szobába.

Karácsony a világ más tájain
– Hol hogyan ünneplik a Karácsonyt?

Dél-Afrika: Itt nyáron van a Ka-
rácsony. Kiadós ebéd után a csalá-
dok meglátogatják a barátaikat, és
karácsonyi dobozokat adnak át egy-
másnak, amelybe rend szerint vala-
mi ennivaló finomság van.

Franciaország: Kisebb gyerekek
kikészítik cipôjüket a tûzhely köze-
lébe, hogy a karácsony este a Miku-
lás beletegye az ajándékot. Nagyob-
bak a felnôttekkel elmennek az éj-
féli misére. Majd hazatérve ülnek az
ünnepi asztalhoz.

Kenya: Még a templomokat is fel-
díszítik szalagokkal, virágokkal, lég-
gömbökkel, zöld növényekkel. Az
ünnepi vacsorát a szabadba készítik
el nyílt tûzön.

Németország: A németek kará-
csonykor nagyon feldíszítik a házat.
Lakások többségében megtalálható
a betlehem is. A gyerekek a kará-
csonyi ajándék listát rajzokkal díszí-
tik és éjszakára az ablak párkányra
helyezik. Tetejére cukor nehezéket
tesznek, hogy a Mikulás biztos meg-
találja.

Norvégia: Karácsonykor csészé-
nyi zabkását hagynak a pajtában,
így akarják a rossz szellemeket tá-
vol tartani a háztól. A feldíszített fe-
nyôfát a családok, kéz a kézben kö-
rültáncolják, miközben karácsonyi
dalokat énekelnek.

Svédország: Karácsony reggelén
a templomokba égô gyertyákkal vár-
ják a híveket. Az ünnepi menü: he-
ring és barna bab. Jó gyerekeknek a
mikulás a Jultomtem, egy manó se-
gítségével osztja szét az ajándékot.

Új-Zéland: Karácsony náluk a
nyár közepére esik ezért ilyenkor a

többség piknikezik a sza-
badban vagy a tengerpart-
ra megy. Általában hideg
sonkát és jégbe hûtött sört
fogyasztanak.

Ukrajna: A gyerekek-
nek az ajándékot a jégapó
3 rénszarvas húzta szánon
viszi. Vele van a hópehely
leány is aki ezüst kék, szôr-
me díszítéses ruhát, fején
pedig korona formájú hó-
pelyhet visel.
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December 16-án tartotta karácso-
nyi ünnepségét a Kállay Miklós
Általános Iskola.

A tornaterem zsúfolásig megtelt,
hiszen a mûsorra most is nagyon
sokan voltak kíváncsiak. Az ünnep-
ség keretein belül került átadásra a
Kállay Kristóf tiszteletére alapított
díj, amelyet ebben az esztendôben
Sári Alexandra 8.b osztályos tanu-
ló érdemelt ki, és Lakatos Sarolta
muzeológus adott át a család nevé-
ben. Az énekkar elôadásával kez-
detét vette a mûsor, majd a két 3.
osztály egy-egy jelenetet adott elô.
Színpadra léptek a 2. évfolyam ta-
nulói is, akik Lucázássa, a Kristály
és a Bóbita mazsorett csoportok pe-
dig egy-egy tánccal készültek az
ünnepségre.

Karácsonyi ünnepség az
Általános Iskolában

A mûsor után az in-
tézmény, minden ta-
nulóját ízletes vacso-
rával vendégelte
meg, amelynek
szervírozásában a
Szülôi Munkakö-
zösség tagjainak
tapasz ta la tá ra
nagy szükség
volt. Vacsora
után került ki-
osztásra az
Önkormány-
zat ajándé-
ka, így
m i n d e n
tanuló egy
c s o m a g
szaloncukor-
ral térhetett haza.

Betlehemes játék a 3.a osztály elôadásában

Finálé
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...készültek azon a karácsonyi
kézmûves foglalkozáson, amelyet
Blazsán Péterné és Hollósi Istvánné
könyvtárosok szerveztek a gyere-
keknek. Igaz ebben az évben nem
tudtak egy egész hetet szentelni a
gyerekek foglalkoztatására, éppen
ezért nagy volt az érdeklôdés az an-
gyalkák és a csillagdíszek készítése
iránt. Sokan nagyon esztétikus mun-
kát adtak ki a kezükbôl, ám a tapasz-
talat még is az volt, hogy  a gyere-
kek türelmetlenebben és inkább a
könnyebb, egyszerûbb munkame-
nettel bíró dísz elkészítésére vállal-
koztak.

Születésnapi ünnepség minden kisgyermek számára nagyon fontos ese-
ménynek számít. Gyerekházunk is kis cipôcskében tipeg-topog, hiszen
november 16-án ünnepeltük 2. életévünket családjainkkal, meghívott ven-
dégeinkkel.

Születésnapi bábjátékkal ünnepeltek a
Törpicur Gyerekházban!

Délelôtti törpbulinkat az édes-
anyák bábjátéka színesítette, amit
már nagyon vártak kicsik- nagyok
és persze az édesanyák. Majd a mese
után a megterített asztalnál elfoglal-
va helyeinket felcsendült a minden-
ki által ismert örökzöld Halász Ju-
dit: Boldog születésnapot! címû
dala, amelyet közösen énekeltünk,
míg a tûzijáték  csillogó fényében
tûnôdtünk. Picurkáink a gyertya el-
fújása után jó ízûen nekiláttak a gom-
ba formájú torta elfogyasztásához.
Gyereknevetéstôl volt hangos a há-
zunk. Gyerekházas dolgozóként
nagyon örültünk, hogy ilyen sokan
ellátogattak és részt vettek ezen a
számunkra fontos napon. Reméljük,
a továbbiakban is találkozunk a kis-
gyermekes családok kedvelt közös-
ségi terében: a Biztos Kezdet Tör-
picur Gyerekházban.

December hónapban is változatos

programokkal várjuk a családokat.
December 6.-án ellátogat hozzánk a
jóságos Télapó. Szülôkkel közösen
bábjátékkal kedveskedünk települé-

Ügyes kezek készítik az angyalkákat

sünk legkisebb lakóinak. Az év leg-
szebb ünnepére, a karácsonyra ké-
szülôdve várunk mindenkit, amikor
is mézeskalácsot sütünk, fenyôfadí-
szeket készítünk, szép karácsonyi

énekeket és verseket tanulunk. Han-
gulatos karácsonyi ünnepséget tar-
tunk december 20.-án a gyerekhá-
zunkban felállított fenyôfa körül.

Csodálkozó tekintetek az ünnepi torta tüzijátékára

Angyalok és
csillagok...
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Nálunk is járt a Mikulás!
Az óvodában egész évben mozgalmas az élet, de

különösen elmondható ez a decemberi hónapra. Köz-
tudott, hogy a gyerekek mennyire várják a Mikulás

ékezését.

Verseket, énekeket tanulnak, fes-
tenek, ragasztanak, barkácsolnak,
díszítik munkájukkal az óvodát. A

dekorálásba besegítenek az óvó-
nénik is ötletes munkájukkal. Nem
volt ez másképpen ebben az évben
sem. Szerveztünk egy bábelôadást
december 6-ára, ezzel vette kezde-
tét a „Mikulás ünnepség”. Szép volt,
jó volt, élvezetes volt. Az elôadás
végére megérkezett a várva-várt ven-
dég is, a jó öreg Mikulás is. A gye-
rekek legnagyobb meglepetésére 2
db. Mikulás csomagot kapott min-
denki.  Az egyik csomagot a szülôk
Mikulása hozta, a másik csomagot
pedig az Önkormányzat Mikulása.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
gyereke és a szülôk nevében is a
kedves gesztust az Önkormányzat-
nak.

Az óvodában néhány éve már
hagyomány, hogy a középsô cso-
port adja a karácsonyi mûsort. Idén

Bokri Jánosné és Vinklerné Kozsla
Éva óvónôk irányításával a Csiga-
biga csoport készült fel az ünnep-

A betlehemes játékot a Csiga Biga csoport adta elô

ségre. A betlehemes elôadás bemu-
tatásával kedveskedtek a szülôknek,
másnap pedig az óvoda gyerekei és
dolgozói részére mutatták be a szín-
vonalas mûsort. Az elôadás hangu-
latát emelte az igényesen elkészített
jelmezek és kellékek sokasága.

Az ünnepi készülôdéshez nélkü-
lözhetetlen a mézeskalács mellyel
szülôk kedveskedtek a gyerekeknek
a mûsor végén. Köszönjük segítsé-
güket.

Karácsonykor a fa alatt nem ma-
radhat el a meglepetés sem. Az adó
1% felajánlásból és a szülôk báli fel-
ajánlásából csoportonként 30.000 Ft
értékben vásároltunk játékokat. Tud-
juk, hogy ez az összeg nem sok, de
minden évben vásárolunk, és pró-
báljuk a gyerekeket a játékok meg-
óvására nevelni, így mindig van já-
ték amivel játszhatnak.

Köszönjük a felajánlásokat, ami-
vel támogatták óvodánkat. Szeret-
nénk minden támogatónknak, szü-
lônek Boldog, Békés Karácsonyt
kívánni!

Ficánka Óvoda
gyerekei és dolgozói

Mikulás járt a Katica csoportban
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A nôi kézilabda csapat az ôszi idényt a 4. helyen zárta, ugyan egyforma
a pontszámmal a 3. helyen végzett csapattal, csak rosszabb gólaránnyal.

Hírek az NB II-es kézilabda csapat
háza tájáról

A csapatnak igen nagy gondja,
hogy nincs saját csarnoka. Nagy-
kállóban mi csak a többi csapat után
jöhetünk számításba, sokszor edzés,
felkészülés nélkül kell a nehéz mér-
kôzéseinket lejátszani.

Ebben a szezonban nagy távolsá-
gokra kell utaznunk. Vannak Békés
megyei ellenfeleink is:
Gyula és Újkígyós (ez
utóbbi 215 km-re), de Fü-
zesabony sem a szom-
szédban van. Ez igen
nagy terhet ró ránk. Az
Önkormányzati busz kicsi,
a bérelt busz meg drága,
így a játékosok és szüleik
segítségével kell megol-
dani az utaztatást. Ebben
nagy segítségünkre van és
mindig számíthatunk Fo-
dor Gyuszira, H. Papp
Miklósra, Herczku Sán-
dorra és Tar Hédire és apu-
kájára.

Sajnos az ifjúsági játé-
kosokkal nagy gond van.
Hiányos a csapat, akik el-
kezdték, már rég nem jár-
nak az edzésekre. A veze-
tés nem tud mit kezdeni ezzel az ál-
lapottal, úgyhogy úgy döntöttünk,
hogy Nyíregyházi gimnáziumokból
töltjük fel az ifi csapatot. A jövôre
nézve a polgármester Úr nem sok
biztatót mondott. 2012. januárjától
csökken vagy teljesen megszûnik a
szervezetek támogatása. Megígérte
ugyan, hogy ahol tud, segít, de ilyen
kilátástalan helyzetben nem lehet ter-
vezni. Még az is elôfordulhat, hogy
megszûnik a csapat, vagy más tele-
pülés hírnevét fogjuk öregbíteni. Fáj-
dalmas szakítás lenne a részünkrôl,

de ha nincs más választásunk, lehet,
hogy meg kell válni a falunktól.

Támogatókra a községünkbôl a
jövôben sem számíthatunk. Hogy
miért, az egy nagy kérdés??!! Mind-
ezek ellenére egyenlôre csináljuk a
dolgunkat .Sok a munka a tavaszi
idény megszervezésével. Elôrelátha-

tóan február elején szervezünk egy
bált. Mindenkit szeretettel várunk!

Ki kell hangsúlyoznom,hogy szû-
kös kis csapat segíti a munkánkat,
de rájuk mindig számítani lehet. El-
sôsorban Önkormányzatunk vezetôi
és a képviselô testület tagjai. Segít-
ségüket tisztelettel megköszönjük.
Nagy örömünkre szolgál,hogy a
Szabolcs Takarék Szövetkezet a csa-
pat mögött áll, és évek óta önzetle-
nül segíti a munkánkat. Köszönet
érte Bede József elnök-igazgató úr-
nak, és Kola János ügyvezetô igaz-
gató Úrnak.

További segítôink:
Papp János iskola igazgató;

Pappné Dr.Vass Anikó gyógysze-
rész; Borsi  Miska bácsi, a legidô-
sebb szurkoló Nagykállóból.
Herczku János Húsbolt tulajdonosa;
Blazsán Péterné Ancika. Herczku
Sándor; Nyesténé Udvari Marika  és
Pappné Szegedi Angéla jegyzô-
könyv vezetôk

A vezetôségi tagok  áldozatos
munkáját is köszönöm. Minden

anyagi ellenszolgáltatás nélkül, sza-
bad idejüket feladva végzik a mun-
kájukat. A hosszú útra legutóbb
Kapitányné Jutka fasírtot és rántott
húst csinált. Egy délelôtt 10 órai in-
dulás és éjjel 1 órai hazaérkezéskor
legalább ennyit tudjunk a játékosa-
inknak biztosítani. És ez csak egy a
11. mérkôzésbôl álló bajnokság alatt.

A tavaszi idény február végén
kezdôdik. A mérkôzések rendjérôl
tájékoztatni fogjuk a tisztelt érdek-
lôdôket.

Herczku Sándorné
elnök

A IV. helyezett csapat



2 0 1 1 .  D E C E M B E R 15

VÁLTSON VÉGTÖRLESZTÉSSEL
FORINT ALAPÚ HITELRE!

A Szabolcs Kivál(t)ó  hitelt azért dolgoztuk ki,
hogy Ön forint alapú hitel

segítségével kiválthassa lakóingatlannal fedezett deviza alapú
kölcsönét, a meghatározott könnyített idôszak alatt rögzített

árfolyamon.
Kinek ajánljuk a Kivál(t)ó  hitelt?

* A Hitelkamat mértéke referencia kamathoz kötött. A
referencia kamat a mindenkori jegybanki alapkamat
mértéke.

** A referencia THM 5 000 000 Ft hitelöszegre, 240 hónapos
futamidôre  lett  meghatározva.  THM mértéke: 9,07-15,27%

Mindazoknak, akik élni kívánnak a 2011. CXXI. törvény általi lehetôséggel, és jelenlegi deviza alapú lakóin-
gatlannal fedezett kölcsönét rögzített árfolyamon át kívánja váltani, de saját forrásból ezt nem tudja megtenni.
A Szabolcs Takarékszövetkezet hitellehetôségével kiszámíthatóvá válhat hiteltörlesztése, árfolyamkocká-
zat nélkül.

Ön abban az esetben élhet a rögzített árfolyamon történt végtörlesztés lehetôségével, ha
– a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam svájci frank esetén
180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, Japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamnál nem volt
magasabb
– 2011.06.30-ig nem mondta fel a hitelfolyósító az érintett szerzôdést
a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevô 2011. december 30. napjáig a végtör-
lesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére benyújtja
– ha a végtörlesztés a benyújtást követô 60 napon belül megtörténik az esetleges áthidaló vagy
gyûjtôszámlahitellel együtt
– a rögzített árfolyammal történô végtörlesztés lehetôségével egyelôre csak a lakóingatlan fedezet terhére
felvett deviza alapú hitellel rendelkezôk élhetnek.
– a hitel felvételéhez, a Takarékszövetkezet által elôírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel

Mennyi idô áll az Ön rendelkezésre a rögzített árfolyamon való végtörlesztésre?
A deviza alapú hitelt nyújtó pénzintézet részére legkésôbb 2011. december 30. napjáig be kell nyújtania a
végtörlesztésre vonatkozó kérelmet, melyet követôen az Ön korábbi pénzintézetének 60 nap áll rendelke-
zésére, az elôtörlesztés elôkészítésére, és a szerzôdés lezárására. A benyújtástól számított 60 napon belül,
önnek is teljesítenie kell a végtörlesztést.
Javasoljuk, hogy amennyiben forint hitelbôl történô kiváltás mellett dönt, az elôtörlesztésre vonatkozó
kérelmének benyújtását megelôzôen tájékozódjon Takarékszövetkezetünk kirendeltségében, a hitel felvé-
telének lehetôségeirôl. A hitelkérelem benyújtását követôen, pozitív döntés esetén kérje csak saját pénzin-
tézeténél a hitel végtörlesztését.

Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, kérjen ajánlatot munkatársainktól
telefonon vagy személyesen.

4324 Kállósemjén, Kossuth u. 104. Telefon: 42/555-060, e-mail: kallosemjen@szabolcs.tksz.hu

I T T H O N   V A G Y U N K,   É R T É K E T   T E R E M T Ü N K !
W W W . S Z A B O L C S T A K A R E K . H U
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Felelôs kiadó: Pappné Szegedi Angéla
Szerkesztôség: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.
Elérhetôség: 42/255-423; kronika@kallosemjen.hu

Készült: Mohácsi Art Kft., Nyíregyháza – Tördelés: Soltész Attila

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Megjelenik negyedévente

A borongós, sötét, hideg napok és
a karácsonyi vásárok ideje. Mi más
deríthet minket jobb kedvre ebben
a szomorkás idôben, ha nem egy
pohár meleg, fûszeres forralt bor!?
A forralt borban az a jó, hogy tradí-
ciója és szezonjellege ellenére szá-
mos helyen fogyasztható: kortyol-
hatjuk egyedül, forró fürdôzés köz-
ben, takaró alatt a meleg szobában,
baráti társasággal, párunkkal a ka-
rácsonyi vásáron a sültkolbász mel-
lé vagy síelés közben pihenésképp.

A forralt bor megfoghatatlan ka-
tegória. A népi hagyományok, az
ôsi receptek, a tájanként eltérô szo-
kások és nevek alapján csupán
egyet állíthatunk biztosan. Mind-
egyik meleg, és mindegyikben van
bor. Hogy azon kívül még mi min-
dent tesznek bele? Fûszerek soka-
ságát, cukrot, gyümölcsöket, sôt
azok levét, magokat, stb. Lehet to-
vábbá vízzel vagy teával hígítani,
de azt sem tiltja törvény, hogy ép-
pen ellenkezôleg különbözô erôs,
ízes vagy édes szesznemûvel dúsít-
sák alkoholtartalmát és hatásosságát.

A forralt borok készítésénél az
elsô és legfontosabb szempont,
hogy kifogástalan minôségû, mel-
lékíztôl mentes bor legyen az alap.
A bor fajtájának kiválasztásának
csak az ízlésünk szab határt, erre
iránymutató szabály nincs. Nézzünk
egy-két receptet, hogy otthon saját
kezûleg is elkészíthessük e nemes
ital meleg változatát.

A klasszikus forralt bor
alaprecept

Hozzávalók: 1 l vörös vagy fehér-
bor, 8 dkg cukor, 1 rúd fahéj, 5 szeg-
fûszeg, két szegfûbors, fél citrom

Forralt bor receptek
Elkészítés: A bort és a többi hoz-

závalót üvegedénybe öntjük, majd
forráspontig hevítjük (ne forraljuk,
mert az árt a bor aromájának), majd
belekarikázzuk a citromot és csé-
székbe öntve forrón tálaljuk.

A pikáns és gyógyító
forralt bor

Nátha ellen nagyon jó a követke-
zô recept, melyet a magyar népi
konyha hagyományozott az utókor-
ra. Zsebkendôt is adjunk hozzá!

Hozzávalók: 1 l vörösbor, 8 dkg
cukornak megfelelô méz, 1 rúd fa-
héj, 5 szegfûszeg, 1 teáskanál erôs
Pista (vagy egy félbevágott cseresz-
nyepaprika, vagy chili)

Elkészítés: A bort és a többi hoz-
závalót üvegedénybe öntjük, majd
forráspontig hevítjük (ne forraljuk,
mert az árt a bor aromájának), majd
belekarikázzuk a citromot és csé-
székbe öntve forrón tálaljuk.

Gyümölcsös forralt bor
Hozzávalók: Fél üveg vörösbor,

fél liter szôlôlé, 3 szegfûszeg, 1 rúd
fahéj, cukor, vagy méz, 1-2 narancs
héja, esetleg a leve is

Elkészítés: A bort a szôlôlével fel-
forraljuk, belerakjuk a fûszereket és
a narancshéj felét. Kicsit állni hagy-

juk, majd édesítjük. Aki szereti te-
het bele a narancs levébôl is. Alma-
karikákkal forrón kínáljuk.

Aszalt gyümölcsös forralt bor

Hozzávalók: 1 l vörösbor, 1 na-
rancs, 3 szegfûszeg, 2 darabka fa-
héj, 1 kiskanál reszelt gyömbér, 5
dkg mazsola, 5 dkg vegyes aszalt
gyümölcs (alma, szilva, meggy), 15
dkg kockacukor, 1 kis pohárka rum

Elkészítés: A narancsot meghá-
mozzuk (a fehér belsejét kikapar-

juk!), kis darabka héjat félrete-
szünk, majd a gyümölcshúst vé-
kony karikákra vágjuk. A fûszere-
ket és a félretett narancshéjat sûrû
vászondarabkába kötjük, és bened-
vesítjük. A mazsolát és az aszalt
gyümölcsöket megmossuk. A bort
zománcozott vagy rozsdamentes
lábasba öntjük, hozzáadjuk a koc-
kacukrot és a fûszereket. Lassú tû-
zön felforraljuk, míg a tetején fe-
hér hab keletkezik (a habot kanál-

lal leszedjük). Hozzáöntjük a rumot,
beletesszük az aszalt gyümölcsöt, a
mazsolát, jól összekeverjük és me-
leg helyen állni hagyjuk, hogy az
ízek jól összeérjenek (kb. 20 perc).
Eltávolítjuk a fûszeres csomagocs-
kát, a poharak aljára egy-egy szelet
narancsot teszünk, és ráöntjük az
aszalt gyümölcsös forró italt.

Az igazán alkoholos (rumos)
forralt bor

Hozzávalók: 1 narancs, 1 citrom,
1,5 l vörös bor, 10 db szegfûszeg, 2
rúd fahéj, 1 rúd vanília, 8 db
kardamom mag, 30 dkg cukor, 2,5
dl rum

Elkészítés: A narancsot és a citro-
mot megmossuk és vékony szeletek-
re vágjuk. Nagy lábasba öntjük a
bort, beletesszük a fûszereket, a cit-
romot, a narancsot, a cukrot és for-
ráspontig hevítjük. A felforralt bor-
hoz öntjük a rumot, majd
flambírozzuk (azaz meggyújtjuk).
Amikor a láng elaludt, azonnal szer-
vírozzuk (a fûszereket és a gyümöl-
csöt nem tesszük a poharakba).


