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Ha közeledik a karácsony...
Ha közeledik a karácsony, mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el.
Várjuk az ünnepélyes szép estét, a
tündöklô fát, a gondtalan együttlétet,
az ajándékokat. Az ajándék szót hallva majdnem mindenkinek egy tárgy
jut az eszébe, amelyet csillogó papírba csomagolva, lelki szemeinkkel
szinte már látunk a karácsonyfa alatt.
Kérdésként merül fel bennem, hogy
miért csak tárgyakban gondolkozik
az ember? Az ajándéknak számos
más megjelenési formája van. Lehet
az egy kedves szó, egy meleg ölelés,
egy mosoly, vagy egy igaz barát.
Mind-mind ajándékok, amelyekkel
nap, mint nap találkozunk. Nagyon
olcsó – hiszen pénzbe nem kerül –,
de mégis óriási értéke van! Kérdés
az, hogy észre vesszük-e?
Az elmúlt hetekben több videót
látni az interneten, amely úgy kezdôdik, hogy valaki segít egy bajba
jutott embertársán, s ezt meglátva
egy harmadik személy elôször rácsodálkozik, majd ô is követi a példát
és segít a következônek, majd az a
következônek, és így tovább. Szinte láncreakciót indít el az elsô ember figyelmessége, jó szándéka,
vagy segítsége az addig mondhatni
közönyös emberekben. Ha mi is
visszagondolunk, hogy mi is történt
velünk az elmúlt hetekben, talán rájövünk, hogy nap, mint nap mennyi

ajándékot kaptunk. Egy udvarias
ajtónyitás; egy köszönés, egy táskacipelés, mind-mind annak tekinthetô. S hogy be tudja aranyozni azt a
napot, amikor ilyen jószívû és jó
szándékú emberekkel találkozunk.
Figyeljünk hát az apró csodákra!
Vegyük észre a szeretetet és aranyozzuk be vele a karácsonyunkat! Legyünk
türelmesebbek embertársainkhoz, családtagjainkhoz és nem utolsó sorban
magunkhoz is. Mert ha belefáradunk,
megkeseredünk az ünnepre való készülôdésbe, nem ér semmit az egész.
Adjuk át magunkat a boldog karácsonyvárás érzésének, amely nem a
tárgyi ajándékok értékétôl függ, hanem
attól, hogy lélekben felkészültünk-e
a születendô gyermek befogadására.
Ezen gondolatok jegyében kívánom, hogy karácsonyunk legyen
örömteli és békével teljes! Az Új esztendôt kísérje Isten bôséges áldása!
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete
nevében:
Belicza László
polgármester

Móra László:

Karácsonyi csengô
Csingilingi, cseng a csengô,
Száll a szánkó, mint a felhô,
Csaknem elszakad a gyeplô,
Csingilingi, cseng a csengô.
Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyôgallyal,
Cseng a csengô, jô az angyal.
Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.
Arany diót, arany csengôt,
Ezüst lepkét, ringót rengôt,
Amilyen még földön nem nôtt,
S csilingelô arany csengôt.
Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.
Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsôséget.
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Visszatér az élet
a miniszterelnöki
rezidenciába
Nem is akárhol: a Nyírség szívében, Kállósemjénben:

Ahol élmény a múltidézés!
Ráadásul, 2016 tavaszától nagy szeretettel vár
mindenkit, akit érdekel Szabolcs megye egykor legbefolyásosabb nemesi
családjának, a Kállayaknak gyönyörû barokk
kúriája és a família évezredes történetét bemutató színvonalas kiállítás.
A tárlat teremrôl-teremre és évszázadról-évszázadra, eredeti tárgyak és
a XXI. századi technológia segítségével mutatja be
a nemzetség, vidékünk és nemzetünk zivataros történelmét.
Akinek mindez nem keltené fel az érdeklôdését, annak ajánljuk figyelmébe 1931-es, kipróbálható Ford A

modellünket. Bô hét évtizeddel ezelôtt az utolsó magyar királyi miniszterelnök, Kállay Miklós is egy ilyennel rótta Kállósemjén és az ország útjait. A családok
számára játékkiállítást, játszószobát, a kastély parkjában korabeli páros és csoportos játékok részére kialakított játszóteret kínálunk. A két világháború közötti boldog békeidôk hangulatának fokozását és a felfrissülést is szolgálja a kúriában kialakított „20-as évek
kávéháza”. A szobrokkal,
emlékmûvekkel szegélyzett Kállay-sétányon és a
közel 5 hektáros kúriaparkban való séta vagy
régi stílusú kerékpárjainkon való kerekezés hivatott teljessé tenni a kállósemjéni „idôutazást”.
Ha pedig valaki ebben a varázslatos környezetben
szeretné családi, baráti vagy munkahelyi rendezvényét
megtartani, nálunk erre is lehetôsége nyílik.

25 éve a
jegyzôi pályán
December 1-én volt negyed évszázada, azaz 25 éve
annak, hogy a jegyzôi állást Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzô asszony tölti be. Ebbôl az alkalomból
köszöntötték munkatársai és kívántak neki munkájához további sok sikert és jó egészséget.

25 szál fehér rózsa, mely mindegyike egy-egy évet
szimbolizál. Így köszönötték Pisákné Páll Ilona
címzetes fôjegyzô asszonyt a hivatal dolgozói
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Start 2015. díj
Önkormányzatunk 2012. óta in- területen tízezer arundo palántát üldít startmunka programokat, melye- tettünk, mely energianövénnyel néket jól átgondolva tervezünk meg. hány éven belül biztosított lesz az
A programok illeszkednek a telepü- önkormányzati épületek fûtése.
lés adottságaihoz, és nagymértékben
A kézmûves termékek gyártását
segítik a települést
2013-ban kezdtük el,
távlati céljaik megvaennek során natúr fa
lósításában. A mezôtermékeket, és ajángazdasági program
déktárgyakat készíkeretében megtermelt
tünk. A varrt, horgolt
zöldségeket az önkorajándéktárgyak, kézmányzati konyhán
mûves termékek, kehasználjuk fel, legrámiák készítésével
fontosabb cél, hogy a
foglalkozó mûhekonyhát amely az islyünk a Dózsa út 25.
kolások, óvodások,
sz. alatti volt orvosi
valamint a szociális
rendelôben van, ott
központ által gondomegtekinthetôek és
zott nyugdíjasok révásárolhatóak a készszére biztosít egyszetermékek, szerdánri meleg ételt, minden
ként a helyi piacon is
Belicza László településünk
nap friss zöldségekkel
árulunk, valamint sapolgármestere és Dudás
lássuk el.
Viktória vette át a miniszteri ját elképzelések alapA belvízelvezetés elismerésrôl szóló díszoklevelet ján is vállalunk ajánprogram során a beldéktárgyak készítését.
vízelvezetô árkok rendbetétele történik, a helyi sajátosságokra épülô
A 2015. évi közfoglalkoztatási
program során legyártott betonele- programjainkért 2015. december 4-én
meket, betonlapokat használjuk fel a Belügyminisztériumban miniszteri
ennek során.
elismerésben részesültünk, mellyel
A bio és megújuló energiafelhasz- elismerték az önkormányzatunk munnálás program keretében egy hektár káját a közfoglalkoztatás területén.

Ezúton szeretném Dudás Viktória,
Fodor Sándorné, Bíró Jenô Kálmán
és Tündik János önkormányzati dolgozók munkáját megköszönni, akik
irányítják a közfoglalkoztatottak
mindennapi munkáját és végzik az
ezzel járó papírmunka elkészítését.

A decemberi kézmûves vásáron
szok szép termék közül válogathattak az érdeklôdôk
Valamint szeretném megköszönni a
2015. évben foglalkoztatott, az idei évi
programjainkban dolgozó közfoglalkoztatottak munkáját, mely hozzájárult
ahhoz, hogy a kitüntetést megkapjuk.
Belicza László
polgármester

Felülvizsgálatra kerül a település Rendezési Terve!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzat Képviselô-testületének határozata értelmében ismét felülvizsgálatra kerül a településünk
közigazgatási területére vonatkozó
Településrendezési Terv. A terv felülvizsgálatának folyamatába minél
szélesebb körben szeretnénk bevonni a lakosságot.
Kérem a Tisztelt lakosokat, hogy
gondolják át rövid és hosszú távú
terveiket, legyen az lakás-, mezôgazdasági vagy vállalkozási céllal
kapcsolatos építkezés, illetve ilyen
céllal kapcsolatos átalakítás, módo-

sítás, mivel ezen építési munkálatok
kizárólag az aktuálisan érvényben
lévô településrendezési tervvel összhangban végezhetôek.
A rendezési terv módosítása több
éves folyamat, ezért különösen fontos
lenne, hogy az egyes övezeti besorolások, illetôleg az ingatlanokra vonatkozó konkrét építési szabályozás a lakosság igényeinek figyelembe vételével, lehetôség szerint azok beépítésével kerüljön meghatározásra.
A Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási idô alatt
bármikor megtekinthetô.

Mind az övezeti besorolással,
mind a telekalakítással kapcsolatban
felmerülô problémáikat, javaslataikat szóban vagy írásban jelezzék a
polgármesteri hivatalnál.
A Rendezési terv felülvizsgálata,
módosítása jelentôs kiadással jár az
önkormányzat számára, ezért nagyon fontos, hogy a lakosok széles
körének érdekeit szolgálja és élhetô település legyen az itt lakók számára.
Kállósemjén, 2015. december 07.
Pisákné Páll Ilona
Címzetes fôjegyzô
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Mikrobusz beszerzése
A szociális és kulturális alapellátások biztosítva vannak, de pontosan a szükséges mennyiségben és minôségben. Ettôl függetlenül nagy az igyekezet a különbözô szociális, kulturális és közösségi szolgáltatások elvégzésére, de ez a szûkös anyagi körülmények következtében igen nehéz.
A szükséges intézkedéseket és a település lakóinak
szükségleteinek kielégítésére szolgáló szakmai programot az Önkormányzat összeállította. Ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszköz kapacitásunk és gép-

nyújtana a program az Önkormányzati feladatok ellátásában szociális, kulturális, közösségi és sport területen,
hiszen mind az önkormányzat mind pedig a civil szervezetek ezen tevékenységeket valósítják meg a településen.
Kulturális téren pedig a fejlôdésünk határtalan lehetne, hiszen számos olyan kulturális és hagyományôrzô
rendezvény van, melyre nem tudásunk hanem csak
anyagi erôforrásaink kapacitás hiánya miatt nem tudunk
részt venni, és megjelenni. Ezek közül kiemelendô a
Dr. Erdész Sándor Könyvtár kulturális munkája, hiszen
a „Kállósemjéni Szociális és Kulturális Szolgáltatás” elnevezésû szakmai program, erre is kiterjedne. Az arra
hajlamosakat, különbözô könyvtári és könyvtárközi versenyekre szeretnénk eljuttatni, legyen az író, olvasó,
értelmezô és betûzô verseny. Illetve a kulturális esteken
történô részvételi lehetôségek biztosítása is fô funkció
lenne a programon belül.
Az Önkormányzatunk a mikrobusz beszerzésen keresztül további támogatásokat szeretne nyújtani a
kállósemjéni lakosságnak, és bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni a most beszerzett
haszongépjármû.

Az új Opel Vivaro
kocsi állományunk igen szerény volt. A jelen pályázat
keretében beszerezésre került gépjármûvel a programban megfogalmazott szolgáltatás elvégzése biztosított.
A szolgáltatás egyik célja a kistérségi és helyi közlekedési szolgáltatásban való részvétellel az ország egyik
leghátrányosabb szegmensében található kistelepülés
életminôségének javítása, az ott elérhetô szociális szolgáltatások megvalósulásának segítése, színvonalának javítása. A másik célja a „Kállósemjéni Szociális és Kulturális Szolgáltatás” programnak, hogy egyrészt a település kulturális, közösségi és társadalmi életének és tevékenységének támogatása érdekében segítséget nyújtson az Önkormányzat által mûködtetett kulturális intézmények mûködéséhez és rendezvények létrehozásában,
szervezésében illetve a térségben, a megyében illetve
országos szinten megrendezésre kerülô rendezvényekre történô eljutás segítésében. Másrészt ugyanezen célja van a településen aktívan mûködô egyesületek országos szintû társadalmi szerepvállalásának elôsegítésében, rendezvényekre, elôadásokra, versenyekre történô eljuttatásában, ahol Kállósemjént a civil szervezetek méltó módon tudnák képviselni.
A szolgáltatás megvalósításával jelentôs segítséget

Tájékoztatás a
biohulladék-szállítás rendjérôl
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatása szerint

2015. november 30-ától 2016. március 27-éig
a biohulladék (zöldhulladék) szállítása havonta
csak egy alkalommal történik, a szokott napokon
(péntek) az alábbiak szerint:
–
–
–
–

2015.
2016.
2016.
2016.

december 18.
január 15.
február 12.
március 18

Kállósemjén, 2015. december 01.
Pisákné Páll Ilona
Címzetes fôjegyzô
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Tiszteletdíj
A tavalyi önkormányzati választásokat követô alakuló ülésen elhangzott, hogy az önkormányzati
képviselôknek és bizottsági tagoknak lehetôséget biztosítunk arra,
hogy az újságban közzétegyék, ha
tiszteletdíjukat felajánlják társadalmi
és civil szervezeteknek vagy a község javát szolgáló eseményekre.
Harsányi Ferenc alpolgármester
az ülésen jelezte, hogy nem kéri
költségtérítése számfejtését, a tiszteletdíját pedig számfejtés után felajánlja. Ezt meg is tette, és az elmúlt
idôszakban a következôre fordította:
2014. IV. negyedév: Kállósemjén
és környéke Galamb és Kisállattenyésztôk Egyesülete
2015. I. negyedév: A Gondozási
Központtal együttmûködve, az általuk is javasolt rászoruló emberek között került szétosztásra

2015. II-III. negyedév: - Nôszirom Egyesület (200 000 Ft)
– Görög Katolikus Egyház (200
000 Ft) közösségi ház felújítás
2015. III-IV. negyedév: – Római
Katolikus Egyház (200 000 Ft) plébánia kerítés építés
Kállósemjéni Sport Egyesület átigazolások
A következô idôszakra is vannak
már kérések, de a teljes ciklus alatt
igyekszik minden szervezetet támogatni.
Rétközi András képviselô-testületi tag csak néhány dolgot emelt ki
a támogatások sorából. Illetményébôl a májusi zenés ébresztôt, a régiség-gasztronómiai és motoros börze közönségcsalogató programjait
(nyaklánc és vattacukor készítés),
valamint a településen megrendezett
fogathajó versenyt is támogatta.
Ezen túl biztosította a futballcsapat

egész éves mészhidrát szükségletét,
és támogatta az egyházak mûködését is.
Somos Zoltán a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság meghívott
külsô tagja hasonlóan az elmúlt 5
esztendôhöz, 2015-be sem vette fel
illetményét. Kérésére az Önkormányzat évrôl-évre a táncház mûködtetésére fordítja a teljes összeget.
Csoma Zsolt szintén a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tagja, 50-50 ezer forinttal támogatta történelmi egyházaink mindegyikét terveik megvalósításában.
Képviselôink és bizottsági tagjaink közül többen nem kívántak
élni a nyilvánosság lehetôségével,
de ettôl függetlenül ki-ki belátása/szándéka szerint támogatta az
egyházainkat, a településen mûködô civil szervezeteket és egyesületeket.

HIRDETMÉNY A BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍLYPÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL
Kállósemjén Önkormányzat
Képviselô-testülete a 2015. november 26-án tartott ülésén elbírálta a BURSA HUNGARICA felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra
beérkezett pályázatokat.
A benyújtási határidô 2015.
november 9-én járt le, mely idôpontig összesen 13 „A” típusú
pályázat és 1 „B” típusú pályázat érkezett be papír alapon.
Jelenleg is felsôoktatási tanulmányokat folytató hallgatók ke-

rülnek támogatásra 2016. január 1tôl 2016. december 31-ig 10 hónapig, azaz két egymást követô tanulmányi félévig havi 2 000 forint, 3
000 forint vagy 5 000 forint összegû ösztöndíj-hozzájárulással:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Áncsák Nikoletta
Elek Ádám
Gacsályi Klaudia
Gyôri János
Jurecska Kitti
Kiss Ferenc
Kozma János
Matéz Zsuzsanna
Papp Sándor

10. Papp Viktória
11. Sztempjén Klarissza
12. Sztempjén
Krisztián József
13. Vágner Viktor
Az összes megítélt támogatás
mértéke 2016. évben (két tanulmányi félév) 370 000 Ft.
Az önkormányzat ezen támogatás megítélésével szeretné segíteni a pályázók továbbtanulását.
Kállósemjén, 2015. december 3.
Belicza László
polgármester
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HIRDETMÉNY
Szociális tûzifa támogatás igénylésérôl
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat térítésmentesen tûzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kállósemjén Nagyközségben 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.) háztartásban együtt élô személyek egy fôre esô jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagja egyikének sincs vagyona.
A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelôzô hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve a 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 2016. január 5. napjától 2016. január 18. napjáig a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában beszerezhetô formanyomtatványon nyújthatja be. A fenti
határidô elmulasztása jogvesztô.
A szociális célú tüzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál elônyben kell részesíteni azt a kérelmezôt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint :
– aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítô támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben) részesül
– idôs korúak járadékára jogosult
– települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülôk közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülôk)
b.) a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott :
– hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermeket nevelô család.

Bízunk abban, hogy e támogatás hozzájárul a szociálisan rászorulók
háztartásaiban a téli fûtési problémák enyhítéséhez.
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Adventi gondolatok
Az advent szót háromféle értelemben is használjuk. Adventi idô
volt az ószövetség korában az a
szakasz, amelyben a megígért
Messiást várták. Az is adventi várakozás, amikor készül egy-egy
emberi lélek, hogy Krisztust befogadja, amikor várja a hozzá lehajló Istent. És adventi
váradalomban él Jézus mennybemenetele óta az egész keresztyénség, mert a nagy ígéret beteljesedését, Ura visszajövetelét várja.
Az elsô, ószövetségi advent beteljesedett. Akit vártak, eljött, hiszen
Krisztus megszületett. A második,
egyes hívô lélek adventje valóra
válik, amint kinyitja a szívét Jézus
elôtt és Jézus kész megszületni abban. A harmadik: az egyház adventje, a visszatérô Krisztus várása, mert
még mindig tart az az állapot, amelyben Jézus Krisztus szavai szerint az
Ô követôi „hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér
vissza uruk a menyegzôrôl, hogy
amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki.”
Erre a harmadik adventre fordítsuk most a figyelmünket. A Bibliának az a híradása, hogy Jézus dicsôségesen és hatalmasan visszatér még
egyszer a földre, nem elhanyagolható kijelentése a Szentírásnak, hanem éppen a csúcsa, a kiteljesedése. Az egész keresztyén élet efelé tart,
erre van betájolva, irányítva, ez a lényege, hogy Krisztus visszatérését
váró és arra készülô élet. Jézus legtöbb tanítása erre a jövôre utal. Az
Úr nagy és félelmetes napjáról szól.
Krisztus mennybemenetele után az
ámuló tanítványokhoz ez volt Isten
elsô kijelentése: ugyanúgy jön majd
el, ahogyan láttátok elmenni. Az
apostolok legfôbb tanítása, a Biblia
legtöbb kijelentése és ígérete erre az
idôre, Jézus visszajövetelének idejére szól. Az Újszövetség 280 fejezetében csaknem 300-szor olvasunk

errôl. Sürget a felkészülésre,
a készen létre. Akkor, Jézus
visszajövetelekor támadnak
fel a halottak. Akkor történik
meg a nagy ítélet élôk és holtak felett. Akkor teljesedik be
az, amiért 2000 éve könyörög így az egyház: „Jöjjön
el a te országod!” Akkor,
Jézus visszajövetelének a dicsôségében lesz vége a Sátán, a bûn, a halál uralmának.
Akkor, Krisztus visszajövetelekor törölnek le minden
könnyet és szenvedést a világból. Akkor kezdôdik el a
Jézus által is említett nagy vacsora, ünnepség.
Sokkal tudatosabban kell
megélnünk az adventi készülôdést! Hiszen az nemcsak a
közelgô Karácsony hírnöke,
hanem a világ Gazdájának és Tulajdonosának a visszavárása. Ez a nagy
találkozás, a keresztyénség és a dicsôségében megjelenô Krisztus találkozása egy olyan ünnep a Biblia
híradása szerint, ami felülmúl minden emberi várakozást, elképzelést.
Jávor Pál ádventi imádságával fejezem be a gondolatsort:
Úr Jézus Krisztus, fokozd fel
bennem ebben az ádventi idôben az

utánad való vágyat, és nyugtalanítsd
a szívemet, amíg csak Hozzád nem
juthatok. Ismerem ígéreteidet. Bízom abban, hogy találkozhatom Veled már most, a földi élet idején. Kérlek… erôsítsd hitemet, és készíts fel
az örök üdvösség elfogadására. Jövel Uram Jézus! Ámen.
Sipos Brigitta
református lelkipásztor

Karácsonyi kántálás és
Péterhalom lakosai újra összefogva ünnepi alkalmakkal készülôdnek a szeretet ünnepére. Idén
immár 6. alkalommal 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 közös
éneklés sokakban felidézi azokat az
idôket, amikor a 70-es és 80-as
években a Péterhalom még egy virágzó kistelepülésnek számított és a
régi idôs emberek élükön a fôszervezô Ferenczi Tóni bácsival házról
házra járva ismételték a karácsonyi
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Jön az Elküldendô
Isten Fia jött, a minden idôknél
elôbb való, a láthatatlan, a felfoghatatlan, a test nélküli, a kezdettôl
való kezdet, a világosságból való
világosság, az élet és a halhatatlanság forrása, az Atya végzése és terve. Ô maga jött a képmásához, az
emberhez, testet öltött magára.

szentévének mottója: „Irgalmasok,
mint az Atya!”. A szentév logójában
a jó Pásztor vállára veszi az elesett
embert és összesimuló arcukon
egyik szemük összekapcsolódik.
Így „közös szemükkel” egymást
szemlélik: Krisztus az ember szemével, az ember pedig Krisztus szemével. Krisztus a sötétségbôl a világos-

A bûn kivételével vállalt mindent, ami emberi. Szûztôl fogantatott, akinek testét és lelkét a
Szentlélek tisztának megóvta.
Önmaga szegénnyé lett, hogy
másokat gazdaggá tegyen. Kiüresítette önmagát, egy idôre lemondott dicsôségérôl. Juhaiért
majd életét adva, maga a Pásztor kereste fel az eltévedt bárányt. A tévelygôt megtalálta, a
vállára is emelte, akárcsak a keresztfát, és magához fölemelve
visszavitte a mennyei életbe. Keresztelô János, a mécses után
megjött a fény, a teljes Világosság, a szó után az Ige, a vôfély
után a Vôlegény. Az Egyházatyák így szemlélték a születés
misztériumát. Ma ugyanezt tanítjuk.
Karácsony ünnepére már megnyílnak az Irgalmasság rendkívüli Szentévének kapui minden egyházmegyében. Az Irgalmasság rendkívüli

ságba vezeti az elesett embert. Csak
egyedül Ô ismeri a hazafelé vezetô utat az atyai házba.”Istenrôl csak
az írjon, aki közelében él.”Az adventi, várakozással teljes utak a jászol-

hoz vezetnek. Közelében lehetünk
az Ô sokféle jelenléte módja miatt.
Nekünk is az egyszerû pásztorok
nyomában, mert bennünk él, az
örömhír,az Irgalmasság Misszionáriusaivá kell válnunk. Karácsonyi
kéréseink is kívánságaink legyenek
konkrétak és egyetemesek, legkevésbé sem magunk körül forgók.
Hadd idézzem egy lészpedi
csángó legényke levelét:” Drága Angyal! Magam csángó
gyermekecske vagyok. Megreménykedni akarom, hogy ebben az esztendôben is kapok karácsonyra valami szép dolgot.
Semmi baj, ha leánykás holmi
lesz a csomagban, akkor jó lesz
a testvéreimnek. Az se baj, ha
emberes, vagy asszonyos dolgok lesznek benne, mert azokat
odaadom édesapámnak, vagy
édesanyámnak. Nekik is karácsony lesz. Ha babáknak való
játékot küldesz, akkor majd ôrzöm, mert lesz még egy testvérem. Szülessen, mint a kicsi
Jézus. Ôt is erôst fogom szeretni. Dicsértessék Jézuskának szent
neve! Szeretettel: Józsika.”
Erôt adó Ünnepeket!
Horváth János
kerületi esperes-plébános

ünnepi mûsor Péterhalmon
dalokat ezzel tették még szebbé és
meghitté az ünnepet. Ebbôl a régi
lelkesedésbôl merítve, most sem lesz
ez másképp és 17 órától ismét útra
kelünk kántálni. Már nagyon készülünk és reméljük hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan most is sokan
leszünk. Jó látni azt, hogy az emberek örülnek ennek a hagyománynak
és jól érzik magukat. A tavalyi év új
kezdeményezésének sikerét látva
idén második alkalommal 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 18:30kor kerül sor. Ezúttal is minden érdeklôdôt nagy szeretettel hívunk és
várunk! Tartsuk mindnyájan fontosnak ezeket az ünnepi alkalmakat,
hogy erôsödjenek emberi kapcsolataink, valamint hitünk és Krisztushoz való hûségünk, aki értünk emberré lett és világra jött.
Papp Sándor
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Karácsony régen és ma
Az év végéhez közeledve, a „ karácsonyi” fények felgyulladásával,
az áruházak akcióinak megjelenésével van egy korosztály, amelynek gyakran eszébe jut, hogy a karácsony nem ilyen volt régen. Elkezdünk nosztalgiázni, hogy bezzeg az én gyermekkoromban…
Milyen is volt régen? A karácsonyhoz a következô kifejezések kapcsolódtak: szeretet béke, nyugalom,
család. Ezek a kifejezések az emberekben érzéseket ébresztettek és így
hangolódtak, készültek az ünnepre.

Nem az volt a lényeg, hogy: milyen
ajándékot adjak? Mennyi értékben?
Kinek adjak? Mit is adjak?
Az volt a fontos: mindenki érezze,
hogy Krisztus megszületett és mindenkit szeret. Ezt az érzést kell tovább
ápolnunk és minél több embernek
elvinni. Krisztus megtestesült, belépett a mi földi világunkba, belépett
az életünkbe. „Velünk az Isten”
Ma a karácsonyi készület az egyik
legstresszesebb idôszaka az év végének. A bevásárló központok megtelnek türelmetlenkedô, tülekedô,
olykor agresszív, bámészkodó, keresgélô emberekkel. Na persze nem
az Isten és istenit keresgélô, hanem

ajándékot vadászó emberekkel.
Rendôröket kell állítani az üzletekbe, hogy egy plazma tévé miatt ne
verekedjenek össze. Ez a szeretet?
Ez az öröm? Ez a békesség, Ez a
karácsony? Nem hinném! Ez az un.
„pláza lelkû” karácsony.
Nekünk lehetôségünk van, hogy
változtassunk ezen, ha nem is az
egész társadalomban, de legalább a
családomban, a közösségemben, a
szeretteim körében.
A mi készülôdésünket és karácsonyunkat a költô szavai hassák át, legyen ilyen karácsonyunk!
Orosz István
kerületi esperes-parókus
Ady Endre:

Karácsony – Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
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Karácsonyi népszokások Magyarországon
Karácsonyi magyar népszokások
Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétôl a hagyományoknak megfelelôen kezdetét
veszik a különféle népszokások,
amelyek szorosan kötôdnek a
szent ünnephez.
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves
szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnep várásának
(Luca napja; Luca-búza; Mendikálás; Kántálás; Betlehemezés; Pásztorjárás; Ostyahordás;
Pásztorok karácsonyi vesszôhordása;
Regölés; Borszentelés; Aprószentek
napja) izgalmait. Az
elmúlt évtizedekben
kissé elhalványult
ezen szokások jelentôsége. Szerencsére
napjainkban egyik
másik szokás ismét
újjáéled, meghittebbé varázsolva a szent
karácsony ünnepét.
Ezek közül nézzük
meg alaposabban,
hogy mit is jelent az
Molnárkalács
Ostyahordás.
Az ostyahordás
középkori eredetû felvidéki népszokás, mely igen sokáig fennmaradt.
December 23-án vagy néhány nappal elôtte a tanító, kántortanító az
iskolás gyermekekkel (néhol a ministráns fiúk mehettek csak) minden
családnak megfelelô számú ostyát
küldött.
A menet élén járó fiú mondta el a
beköszöntô strófát, mely így hangzott:
„Amikor az Úr Jézus világra született, elôször mi hozzánk hasonló
gyermek lett, mint mennyei mester
tanított sok jóra, itt az ostya színében testét nekünk adta. Hogy Jézus
született, ilyen ajándékokat hordtak
a pásztorok: sajtot, báránykát. Mi is
abból a célból hoztuk a hófehér ostyákat.”
Fehér asztalkendôvel bekötött tányéron, családok és színek szerint
szétválogatva vitték a házakhoz, el-

mondták a köszöntôjüket, énekel- kult ki az a szokás, hogy a pap katek, majd szétosztották az ostyát. rácsony böjtjén híveinek látogatása
Minden família annyit kapott, ahá- során a megszentelt ostyát vitt a
nyan ott éltek, plusz még hármat – házakhoz, s ezért pénzt, ajándékot
egyet a karácsonyfára, egy másikat, kapott. Az ostya egy átmérôjû kehogy szögezzék föl a mestergeren- rek lapocska (felvidéki nevén
dára figyelmeztetésül – maradjon oplátky, oplatek), amelyen a sütôvavelük egész esztendôben karácsony sak különbözô mintázata alapján a
békessége –, s a harmadikat pótlá- betlehemi csillag és a szenteste bibsul az esetleg összetört ostyák he- liai eseményei idézôdnek fel.
Tésztáját ostyasütôvasakkal tiszlyett. Cserébe a tanítónak lisztet,
babot, tojást, kolbászt, hurkát mi- ta búzából sütötték, s kellett bele egy
egymást küldtek, az ostyát vivô kis cukor. Attól sárgás színt kapott.
gyermekek pedig pénzt, almát, Direkt színezték is. A színek: fehér,
aszalt gyümölcsöt kaptak. Tehát zöldágas fehér, piros, kék, sárga. A
adománygyûjtô szo- lila, az Krisztus szenvedésére emlékás volt a lelki tartal- keztetett, ha piros, akkor Krisztus
mak mellett. Szerény vérére, s ha fehéren hagyják, akkor
fizetés-kiegészítése pedig Szûz Mária tisztaságára.
Az ostyahordás az egyházi iskovolt ez kántornénak,
lák térhódításakor vált a tanító fels a kántornak.
A borsodi paló- adatává. Ez az ostya fontos része a
coknál az ostyát a karácsonyi vacsorának és a karákántor abból a mag- csonyböjti ebédnek. Sok helyen
ból sütötte, amely az ugyanis mézes ostyával kezdôdött
ôszi vetéskor kima- az étkezés. Egy-egy darabot a csaradt, és erre a célra a lád minden tagja a karácsonyi morgazdák elküldötték zsához is tett belôle. Még az állatokneki. A legénykék nak is sütöttek ostyát, abba petrezsemég éjfél elôtt elvit- lyemlevelet is tettek.
Az ostya jelentôsége: Az ostyából
ték a házakhoz a fehér, piros és sárga az ünnepi vacsora elôtt a család minszínû ostyát, amire den egyes tagja kapott egyet, s még
zöld levélkét vagy az étkezés elôtt a népszokás szerint
sütôk mintája zöld ágacskát helyez- egymástól bocsánatot kértek az
tek. Verset is mond- egymás ellen elkövetett vétkeikért.
tak, amely az ostyák színének jelen- A megbocsátás jele, hogy akitôl botôségét magyarázta. A szobában az csánatot kértek, az egy darabkát leostyát az asztalra terített szalvétára tör a bocsánatkérô ostyájából. A sort
az apa kezdte meg mint
tették, majd elénekelték
a család feje, ôt a felesépéldául az „Én nagy vige követte meg, majd
gasságot, s örömet hirdeviszont. A legkisebb
tek…” kezdetû éneket.
gyerekek sem maradtak
Az ostya nem az Euki, s még az apa és az
charisztia bemutatására
anya is bocsánatot kért
szolgál. Az ostya mérete
gyermekeiktôl, nem
különbözik a Szentmicsak a gyermekek szüsében bemutatott ostyáleiktôl, nagyszüleiktôl.
kétól. Nagyobb. A koMicsoda szép szokás!
raközépkorban a mainál
Ostyasütô forma
(Forrás: http://netnagyobb ostyákkal miséztek. Késôbb ezeket a régi ostya- folk.blog.hu/2013/12/20/karacsosütô vasakat már csak a karácsonyi n y i _ n e p s z o k a s o k _ 7 _ a z _ o s t y a ostyasütésre kezdték el használni. Ez hordas)
Az ostyasütés Borsodnádasdon
is bizonyítja, hogy az ostyahordás
középkori hagyomány. Az ostya a ma is élô hagyomány, ahol évrôlmegszentelt kenyeret jelentette, ame- évre megrendezik a „Molnárkalács
lyet a mise alatt azok vettek maguk- Fesztivált” és felkerült a Hungarihoz, akik nem áldoztak. Ebbôl ala- kumok listájára is.
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Karácsonyi varázslat!
Közeleg az év legszebb és egyben
legfontosabb ünnepe, a Karácsony. Ebben az idôszakban minden családnak megvannak a saját
hagyományai, egyvalami azonban
a legtöbb esetben azonos: szentestére egy tündöklô karácsonyfa ékesíti majd az otthonokat.
De tudjuk-e, hogy honnan is ered
a karácsonyfa története, egyáltalán
mibôl alakult ki ez a hagyomány?
Az alábbiakban olyan megdöbbentô tényeket gyûjtöttünk össze a karácsonyfa kapcsán, amit a legtöbben
még csak nem is sejtettek korábban!

Elzász tartományában ôrzik, Sélestat
városában. E szerint a dokumentum
szerint 1520-ben állítottak elôször
fenyôfát a település templomának
szentélyében. A karácsonyfát két
alma díszítette, mely Ádámot és
Évát, illetve a paradicsomi tudás fáját jelképezte. A két dísz tehát az elsô
emberpárra utalt. A 18-19. században azonban már nem csak almákat
aggattak a fenyôfákra, megjelentek

Az elsô magyar
karácsonyfa
A karácsonyfa történetérôl számtalan különbözô forrás maradt fent.
Ami biztos, hogy egy német eredetû szokásról van szó, ahol a népesség a téli napforduló okán állított elôször díszes fákat otthonaikban. A hagyománynak tehát eredetileg semmi köze sem volt a keresztény valláshoz, az egyház csak jóval késôbb, a 15-16. században vette át.
Az elsô karácsonyfákat a hivatalosított történelmi adatok szerint az
1500-as évek végén, az 1600-as
évek elején állították Németországban, és csakhamar meghódította
egész Európát. Az elsô magyar karácsonyfa története a 19. századig
nyúlik vissza, egyes források szerint
1824-ben, Aszódon került felállításra, de csak mintegy 100 esztendôvel késôbb vált olyan népszerûvé,
hogy országszerte általánosságban is
jellemzôvé-, mondhatni tradícióvá
vált a családok körében.

A szaloncukor, mint
hungarikum
Egy fenyôfa csak és kizárólag
akkor válik karácsonyfává, ha díszeket aggatunk rá! A karácsonyfa feldíszítése igen régre nyúlik vissza. Az
elsô fenyôfa dekorálással kapcsolatos írásos emléket Franciaországban,

ugyanis az aranydiók, a habcsók és
a mézeskalács is. A fenyôfára akasztott dió a jövô nemzedékébe vetett
hitet vetíti elôre.
Az évek során aztán a díszítés
egyre fényûzôbbé vált, és Magyarországon egy igazi különlegességgel, a szaloncukorral egészült ki,
aminek a története az elsô magyar
karácsonyfák megjelenéséig vezethetô vissza. A hazai cukrászok
ugyanis kitalálták, hogy selyempapírba csomagolt finomságokkal még
vonzóbbá tudnák tenni a fenyôfákat,
így a 19. század elsô felében forgalomba kerültek az elsô szaloncukrok, amelyek azóta is csak és kizárólag a magyar karácsonyfákat díszítik, külföldön ugyanis nem szokás ilyen édességeket aggatni a fára.
Évente több mint 2 millió karácsonyfát állítanak Magyarorszá-

gon. Az Európai Uniós átlaghoz
mérten Magyarországon kiemelkedôen sok fenyôfa fogy el az ünnepi
szezonban azért, hogy a családok
így tudjanak hódolni a karácsony
hagyományának.

Karácsonyfák a legek
tükrében
– A világ eddigi legdrágább karácsonyfáját 2010-ben állították fel
Abu-Dhabi egyik bevásárlóközpontjában. Ezen a fenyôfán mindössze 181 darab dísz kapott helyet,
ám többségük különféle drágakövekbôl és nemesfémekbôl állt, így a
teljes dekoráció összértéke 2,5 milliárd forintot tett ki.
– A rekordok könyve regisztrálta
már a világ legmagasabb és legöregebb fenyôfáját is! Elôbbi címet
1950-ben zsebelhette be egy csodálatos Douglas fenyô Seattle városában, aminek 67,36 méretes magasságát azóta sem tudta felülmúlni
egyetlen karácsonyfa sem.
– A világ legidôsebb fenyôfáját
ezzel szemben Angliában regisztrálták, egy 125 éves mini-fenyô képében, ami mindössze 30 centiméter
magas, és tulajdonosai évtizedek óta
minden karácsonykor feldíszítik.
– Regisztráltan a legtöbb karácsonyfaégô az RLT Chari Tree nevet viselô fenyôfán volt 2006-ban.
A fenyôfára összesen 150 000 izzósort aggattak fel.
Végezetül pedig egy érdekesség
a karácsonyhoz, illetve a karácsonyfához kötôdô hagyományokkal, valamint misztériumokkal kapcsolatban! Amennyiben a Jézuska egyetlen este alatt végezni akar a világ
minden otthonában a karácsonyfák
felállításával és az ajándékok elhelyezésével, akkor másodpercenként
822 otthont kell felkeresnie, amihez
legalább 1046 kilométeres sebességgel kellene száguldoznia másodpercenként. Hogy miként lehetséges
mindez? Természetesen a karácsonyi varázslattal!
(forrás: http://www.technokrata.hu/lifestyle/2014/12/02/karacsonyfa/)
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Karácsonyi gyümölcskenyér
A gyümölcskenyér egy olyan sütemény, amelyet minden évben karácsonykor szokás elkészíteni. Természetesen az év során bármikor megsüthetô, és így egy csipetnyi ünnepi hangulatot és mennyei illatfelhôt
lehet teremteni vele a lakásban.
Most azonban, hogy közeledik a
karácsony, nem árt beszerezni egy
olyan gyümölcskenyér receptet,
amely garantáltan elnyeri majd a
vendégsereg tetszését. A következô
gyümölcskenyér elkészítésével, még
a kezdô háziasszonyok is könnyedén elboldogulnak.
Lássuk, hogy milyen hozzávalókra lesz szükség:
– 40 dkg finomliszt
– 40 dkg margarin
– 34 dkg porcukor
– 8 darab egész tojás
– 1 csomag sütôpor
– 5 dkg dió

– 5 dkg aprított, sótlan mogyoró
+ a díszítéshez
– 5 dkg aszalt füge
– 5 dkg aszalt datolya
– 10 dkg aszalt szilva
– 10 dkg zselécukor
– 1 narancs lereszelt héja
– 1 tasak vaníliás cukor
A gyümölcskenyér elkészítésének
menete:
Elôször, a margarint, a vaníliás
cukrot, illetve a porcukrot alaposan
ki kell keverni, egészen addig, amíg
az egyveleg habossá válik. Ezután
a tojások sárgáját is hozzá kell adni
a margarinos-cukros keverékhez.
A felaprított mogyorót, diót, aszalt
gyümölcsöket, – amelyek arányán
igazából ízlés szerint változtathatunk
is – el kell kevernünk a sütôporral
elegyített liszttel, valamint a narancs
lereszelt héjával. Ezután, a tojások
fehérjét kemény habbá kell verni.
A habot keverjük hozzá a margarinos-lisztes masszához, végül pedig

belekeverjük a lisztes-aszalt gyümölcsös keveréket is. Amikor az összes
hozzávaló össze lett dolgozva, már
csak annyi dolgunk van, hogy elô-

melegített sütôben, körülbelül 180
fokon süssük készre a süteményt.
Nagyjából 45 perc szükséges ahhoz, hogy teljesen átsüljön a gyümölcskenyerünk. Amikor a süti elkészült, meg kell várni, amíg kihûl,
majd ezután, olvasztott csokoládéval
kenjük le az oldalait, a tetejét pedig
szórjuk meg a sótlan, apró darabokra tört mogyoróval. Ebbôl a mennyiségbôl nagyjából 2 nagy ôzgerincformányi gyümölcskenyeret tudsz elkészíteni. Jó étvágyat hozzá!

Nemeserdô Lovas tanya és Vendégház
A közelmúltban nyitotta meg kapuit a Kállósemjéntôl alig 7 kmre található Nemeserdô Lovas tanya és Vendégház, amely teljes kikapcsolódást nyújt az oda érkezô vendégeknek.
A vendégház tulajdonosa Mikó
Gábor, aki kérdéseinkre válaszolva
elmondta, hogy, induló vállalkozásként a fejlesztés célja elsô körben
falusi vendégház és lóistálló építése
volt. „Szerettünk volna egy stabil és
gazdaságosan mûködô vállalkozást
létrehozni, mely az új munkahelyteremtésen kívül az ide látogatók
örömteli kikapcsolódását is szolgálja. Terveink, elképzeléseink megvalósításához az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen
sikerült pályázati forrásokhoz jutnunk. A beruházás részben saját erôbôl, részben pályázati forrásból került megvalósításra.
A beruházás keretében egy három
szobás 6 fô kényelmes ellátására al-

kalmas akadálymentesített vendégházat építettünk, közösségi térrel/étkezôvel, wellness résszel, egy 9 ló
befogadására alkalmas akadálymen-

den igényt kielégítô modern, teljesen felszerelt vendégház várja. Szállóvendégeink díjmentesen használhatják a wellness részt, lehetôség van
hagyományos finn szauna igénybevételére, és lovaglásra is. A vendégház konyha/étkezô résszel rendelkezik, de igény esetén együttmûködô partnereink segítségével
biztosítani tudjuk a falusi gasztronómiai jellegzetességek elkészítését és kisebb rendezvények lebonyolítását.
Szeretettel várunk mindenkit, aki
6 fô kényelmes elhelyezését szolgálja
egy kicsit elszakadna a hétköznapa Nemeserdôn található Lovasudvar
ok nyüzsgésébôl.
és Vendégház
Facebook-oldalunkon (Nemestesített öltôzôvel/mosdóval rendelke- erdô, Lovastanya és Vendégház),
zô lóistállót, valamint egy uniós elô- telefonon (30-390 7598), és eírásoknak is megfelelô játszóteret is mailen (gabormiko1@gmail.com)
várjuk kedves leendô vendégeink
létrehoztunk.
Tiszta levegôjû csendes tanyavi- megkeresését.”
Áldott karácsonyi ünnepeket és
lág révén mindenek elôtt nyugodt
környezetet és kellemes kikapcsoló- boldog sikerekben gazdag újévet
dást tudunk biztosítani a hozzánk kíván a Nemeserdô Lovastanya és
látogatóknak. A vendégeinket min- Vendégház.
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Visszatekintô
Ilyenkor az év végéhez közeledve
mindenki visszatekint az elvégzett
munkára, a maga mögött hagyott
útra. Hasonló képpen tett Kocsis
Jánosné is, a Nyugdíjas klub vezetôje. Ne ijedjenek meg kedves
olvasóink! Nem az egész éves
munkájuk felsorolása következi,
hiszen arra kevés volna ez az egész
újság, csupán csak azokról az eseményekrôl számolunk be, amelyekrôl eddig még nem adtunk hírt.
Nézzük tehát, hogy az elmúlt 5
hónap milyen tevékenyen zajlott a
nyugdíjas klub életében.
Július utolsó hétvégéjén megrendeztük a hagyománnyá vált Szépkorúak Találkozóját és az azzal szerves egységet alkotó Anna Bált. A
kistérség (7 település) nyugdíjas
klubjai vettek részt a rendezvényen.
Minden nyugdíjas klub egy kis mûsorral kedveskedett a többi vendégnek. Voltak, akik énekeltek, voltak
akik táncoltak is mellé, s volt olyan
is, akik a Ki-Mit-Tud?-ra készített
mûsorszámukat adták elô. Ezt követôen vacsora, majd tombolasorsolás
következett, utána pedig remek hangulatban, táncmulatsággal zártuk az
estét.
A lekvár fôzés az idén sem maradt el. Meggybôl, barackból és szilvából fôztünk kb. 250 üveggel. A
Nemzeti Vágtára is vittünk értékesíteni, de maradt még itthon is a karácsonyi vásárra.
Mint az elmúlt évben, az idén is
folytattuk a horgolást az ÓRIÁS
TAKARÓ-hoz. Ebben az évben 250
db 50 cmx50 cm nagyságú négyzetet horgoltunk (országosan összesen
9800 db készült), melyet aug. 29.én a többi résztvevôvel együtt a
csákberényi futballpályán állítottuk
össze óriástakarónak. A 2376 négyzetmétert kitevô takaróhoz összesen
9504 db 50x50 cm-es négyzetet
használtunk fel és közel két tonnát
nyom a hozzá felhasznált fonal összsúlya. nagy élményt nyújtott, hogy

Felülnézetbõl az óriástakaró. Jövõre talán az egész futballpályát beborítják a kis négyzetek
ott voltunk a helyszínen, hogy részesei voltunk az összeállításnak. 6
db-ot horgoltunk össze egy takarónak, melyet rászoruló gyerekek kapnak meg. A csákberényi program
egyben egy nagy kirándulás is volt.
Augusztus 28-án indultunk, Tatán
szálltunk meg, útközben felmentünk
a Turulhoz Tatabányán, majd megnéztük Tata nevezetességeit is. Az
estét bográcsozással töltöttük. Másnap Csákberény, ahonnan késôn tértünk vissza. 30-án vasárnap a csodálatos fertôdi kastélyt látogattuk
meg, ahonnan óriási élménnyel tértünk haza. Köszönjük az Emberi

Erôforrás Minisztériumának a támogatását, a pályázati úton nyert
összegbôl tudtuk megvalósítani a
fenti programokat, az utazás, szállás költségeit. Köszönjük a Nagyközségi Önkormányzat segítségét,
hogy mindig mindenben segítik
munkánkat. Hálásak vagyunk Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzônek
a sok-sok segítségért, biztos hátteret jelent számunkra. Végül köszönöm a lelkes csapatomnak a kitartó
munkát, és a jó hozzáállást.
Kocsis Jánosné
klubvezetô

Adomány a szakolyi Ápoló Gondozó
Otthon lakóinak
December elsején Önkormányzatunk segítségével több zsáknyi
ruhát juttattunk el a szakolyi Ápoló Gondozó Otthon lakóinak.
Adományunk a tavasszal és
ôsszel szervezett ruhavásárból
maradt vissza, és ezt ajánlottuk fel
a gondozottaknak. Nem ez az elsô
alkalom, hogy ruhaadományt küldünk Szakolyba, hiszen eddig is
hasonló képpen cselekedtünk. Az
otthon lakói és dolgozói nagy
örömmel fogadják a küldeményt,

hiszen nagy segítséget jelent ez
számukra.
A Nôszirom Egyesület a vásár
bevételét a már hagyományossá
vált tavaszi „Amatôr kispályás
labdarúgótorna” megszervezésére kívánja fordítani.
Köszönjük mindenkinek, akik
terveink megvalósítását elôsegítették azzal, hogy fölöslegessé
vált ruháikat felajánlották az
egyesületnek árusításra.
Pappné Szegedi Angéla
elnök
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Nemrég még arról adtunk hírt,
hogy megkezdôdött a tanév, most
pedig már lassan a téli szünetet
várják a gyermekek.
November 13-án Ôszbúcsúztató
diszkót szervezett a DÖK a tanulók
kérésére. A program szervezését, lebonyolítását Rozsnyai Ágnes tanárnônek köszönhették a gyerekek. Mindenki fantasztikusan érezte magát.
Novemberben megkezdôdtek a
karácsonyi ünnepség elôkészületei,
hogy az idén is a hagyományokhoz
hûen ünnepelhessünk.
November utolsó hetében tartottuk az osztály- és fogadóórás szülôi
értekezleteket. Nyílt tanítási napokat
is szerveztünk, melyre szép számmal látogattak el a szülôk és betekintést nyerhettek gyermekeik tanulmányi munkájába.
A karácsonyi ünnepség december
18-án lesz 16 órai kezdettel, melyre
nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.
November 30-án muffin napot tartottunk a szülôk szervezésének köszönhetôen. Köszönjük a sok szép
különleges finomságokat.
December 6-án látogat el hozzánk
a Mikulás, akit már nagyon várnak a
gyerekek. Ezen a délutánon minden
osztály külön programot szervez.
Az alsó tagozatos gyerekekkel
Nyíregyházára látogatunk el a Sóstói Mikulásfaluba, ahol rengeteg színes program vár bennünket.
A felsô tagozatos osztályok közül,
néhányan az iskolában szerveznek
bulit, vannak, akik Nyíregyházán tesznek sétát a karácsonyi forgatagban.
Fontos feladatunk a 8. osztályos
tanulók pályaválasztásának elôkészítése. Tanulóinknak biztosítjuk,
hogy a középiskolákban nyílt tanítási napokon vegyenek részt.
Természetesen továbbra is legfontosabb célunk, hogy diákjaink minél jobb tanulmányi eredményt érjenek el.

A téli szünet december 19-én kezdôdik, a szünet utáni elsô tanítási nap
2016.január 4.
Januárban a jól megérdemelt pihenés után hamarosan következik az
elsô félév vége. Január 22-én kapják tanulóink kezükbe félévi bizonyítványukat.
Január 29-én lesz iskolánkban a
farsangi mulatság.

A Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület tagsága újabb miniszteri ösztöndíjassal gyarapodott.
Vécsei Anna 2. osztályos tanuló, a
táblajátékok és azon belül is elsôsorban a nemzetközi dáma terén
nyújtott kimagasló teljesítményéért
és eddig elért eredményeiért miniszteri ösztöndíjban részesült. Az
elismerô oklevelet november 20-án
(pénteken) vehette át az Emberi
Erôforrás Minisztériumának konferencia termében. Az ösztöndíjnak
köszönhetôen külön edzéseken
vehet részt, hogy minél jobban támogatni tudjuk tehetségének kibontakoztatását.
Ezt megelôzôen az egyesületbôl
2015. november 1-7 között 8 gyermek vett rész a Hollandiában megrendezett Nemzetközi Dáma Világ-

Február 6-án ismét megrendezésre kerül a Jótékonysági bál, melyre
sok szeretettel várunk mindenkit, aki
szeretne kikapcsolódni.
Papp János, iskolánk igazgatója a
dolgozók nevében is áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új évet kíván mindenkinek.
Csurpek Melinda

Vécsei Anna ösztöndíjas testvérével Erikával, aki mindenden
segíti kishúga elômenetelét
bajnokságon. A gyerekek elfáradva, de nagyon sok élménnyel gazdagodva tértek haza.

A verseny mellett jutott idô arra is, hogy szétnézzenek a fôvárosban,
Amszterdamban is
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Veszélyben a Mohos-tó!
A klímaváltozás hatásai egyre jobban érzékelhetôk. A térség talajvízkészlete tovább csökkent. Az
hômérséklet nô, az aszályos idôszakok hossza és száma emelkedik. Ennek következményei a mezôgazdaságban jól mérhetôk.
A kevés megmaradt természeteshez közeli tó, mocsár láp és üde rét
kiszárad, gyomosodik, eltûnôben
van. Azért használom a természetközeli szót, mert a talaj-, víz-, és levegôszennyezés mindenhová elért.
Így „ôseredeti” természetes élôlényközösségek már nincsenek Magyarországon. A mûvelésbôl kimaradt,
kis szigetszerû élôhelyek természetessége csorbult, de ha ezek is megszûnnek pótolhatatlan veszteség ér
bennünket. Sajnos az emberek nagy
része még ma is értéktelen területként tekint rájuk. Pedig bennük húzódnak meg azok a fajok is melyek
aktívan részt vesznek a szabályozó
folyamatokban, a talajélet fenntartásában és a biológiai védekezésben.
Visszatekintve a múltra a Nyárjastavon az 1980-as évek elején tündérrózsa és vidrafû virágzott. Ezért
lett védett. Ma ugyanott áthatolhatatlan csalános található. A Mohostó partján táborozva még fürödhettünk az átlátszó, tiszta vízben. Ma
ez lehetetlen, a nádas terjedése és a
vízszint csökkenése miatt.
A halmozódó csapadékszegény
évek miatt a talajvízszint vészesen
lecsökkent. Két éve a határunkban
található csatornák szárazak. Az
1990-es évek száraz idôszaka súlyosabb formában ismétlôdni látszik.
1996-ban a Nyárjason -194 cm, a
Mohoson -125 cm talajvízszintet
mértem a legmélyebb pontokon.
2015-ben a Nyárjason ugyanitt -230
cm-t! Ezek szerint a Mohoson -162
cm lenne, ha nem lenne kútvizes
pótlás. Azonban a kúttal az utóbbi
években gond van. Mûszaki okok
miatt 40–50%-os teljesítménnyel

dolgozik. Javításával a Hortobágyi
Nemzeti Park nem siet. Sürgetésemre tavasszal a mesterek felvonultak,
vizsgálgatták, telt az idô és a központ úgy döntött, hogy most már
kockázatos leállítani a szivattyút,
mert esetleg az elhúzódó javítás közben a tó kiszárad. Ôszre halasztották. Közben a gyenge teljesítményû
kút nem tudott megbirkózni a
hosszú, aszályos nyárral. A vízállás
végig 40-50 cm között maradt a legmélyebb 3 hektárnyi területen. Ennek következtében az úszóláp nagy
része hónapokra leült az alzatra és
úszóképességét biztosító gyékény
gyökérzete nagy területen a tófenékhez rögzítette. Ez azért probléma,
mert ha csapadékosra változna idôjárásunk vagy helyreállna a kút mûködése, akkor sem biztos, hogy teljes egészében felemelkedik. Az ôszre ígért javítás, az erre félretett pénz
„elolvadása” miatt, tavaszra halasztódott.
Nem tudom megérteni, hogy miért mostohagyerek a Mohos-tó. A
hortobágyi szikes pusztákból tengernyi van. Oda megy a támogatás.
Úszólápokból nagyon kevés. Ez a
kútjavítás nem kerülne egy millió Ft-

ba sem. Itt kész mûszaki megoldás
van. Kút szivattyúval és megfelelô
hosszúságú csôvezetékkel. Húsz év
alatt a kútvizes pótlás segítségével
sikerült az eredetinél nagyobb úszólápot kialakítani. Nagy területet borít a tôzegpáfrány. A tündérrózsa,
vidrafû nádi boglárka és csomorika
visszatelepítése sikeres volt. Most
pedig hagyják tönkremenni! Debrecen messze van… Sok az íróasztal… A problémák helyben látszanak legjobban, még sincs beleszólásunk Önkormányzatunk több részfeladatot megoldhatna a nemzeti
parkkal egyeztetve. Például hozzájárulhatnánk a kút javításához. Az
esôbeálló környéki rétet rendszeresebben kaszálnánk. Részt vehetnénk
a védett terület szegélyerdejének
gondozásában. Ez a tájidegen fafajok eltávolítását jelentené. Mohoskört alakíthatnánk, mely a védett területrôl évente eltávolítaná a szemetet és felújítaná, kezelné a mesterséges madárodúkat. Ennek útját, módját ki kellene dolgozni, mert a
Kállay-kúria mellett a Mohos-tóra is
szükségünk van Kállósemjén jó hírének megtartásában.
Dr. Vas Mihály

17

2015. DECEMBER

„Ahány ház, annyi szokás”
December végén szinte a világ
minden táján megünneplik a Karácsonyt. „Ahány ház, annyi szokás”tartja a mondás, amelyet úgy is fordíthatnánk, ahány ország, ahány
nemzet, annyi féle képpen ünneplik
a karácsonyt. Most egy kicsit részletesebb bepillantást
nyerhetünk, hogy hogyan ünnepelnek az emberek a Mikulás hazájában, azaz Finnországban. Az írás egy Magyarországon született, de
már évek óta Finnországban élô hölgy- Judit Mäkinen - tollából
származik, amelynek
egy rövidített változatát
osztjuk meg most
Önökkel.
„A karácsonyi nagytakarítás
ugyanúgy hozzátartozik a finn karácsonyhoz, mint a fenyôfa és a hagyományos karácsonyi ételek. A karácsony táján végzendô nagytakarításba minden benne van, az ágynemûszellôztetéstôl a padlók felmosásán keresztült az ezüst evôeszközök és más ezüst vagy rézedények ha van ilyesmi a házban - megtisztítása, a függönyök és az ablakmosás,
is- ha nincs nagyon hideg.
Karácsonyi ételek: Protestáns
országban nincs böjt, a leggyakoribb
karácsonyesti étel a sonka – olyasféle, mint a húsvéti sonka Magyarországon. Általában háromféle körítést készítenek hozzá, ezek olyanok, mint a pürék és sárgarépából,
marharépából és burgonyából készülnek. Többféle saláta is az asztalra kerül, hagyományosan nem
zöldsalátáról van szó, hanem eltett
zöldségekbôl kevert salátákról. Az
egyik legáltalánosabb ilyen saláta
apró kockákra vágott céklából, savanyú - uborkából és fôtt krumpliból, valamint heringbôl áll, finnül a
neve: rosolli. Ehhez tejszínhabbal
készült “mártást” szoktak csinálni,
amit cékla lével rózsaszínûre színeznek. A desszert sokféle lehet, aprósütemények vagy a hagyományos,
tejben fôtt rizskása fahéjjal és cukor-

ral. Aki megtalálja az abba elrejtett
mandulát, annak egész évben szerencséje lesz. Az utóbbi években itt
is egyre többen esznek pulykát, de
a hagyományos karácsonyi étel a
sonka, melynek illata december 23án - a sütés napján - az egész utcá-

Finn karácsonyi asztal
ban érzôdik. Lassan kell sütni egészben, viszonylag alacsony hômérsékleten, maximum 100 Celsius fokon.
A sütés ideje annyi óra ahány kiló a
sonka. A kész sonkát bekenik mustárral és zsemlemorzsával hintik
meg, majd még egy rövid idôre a
sütôbe teszik, hogy a morzsa megbarnulva szép színt adjon a sonkának.
Gyertyagyújtás a temetôkben:
December 24.-én itt délután 2-felé
már szinte teljesen sötét van. A finn
családok karácsonya sokszor azzal
kezdôdik, hogy elmennek a temetôbe és szeretteik sírján gyertyát
gyújtva emlékeznek arra, hogy a
karácsony a családi ünnepek között
a legnagyobbak közé tartozik. Ilyenkor a havas sírokon pislákoló fények
látványa a felejthetetlen élmények
közé tartozik, és arra utal, hogy nem
mentek el örökre azok, akiket szerettek, az emlékezés itt tartja ôket
közöttünk.
Karácsonyi szauna: Mint minden
nagy ünnep elôtt a finn család szaunával kezdi az ünneplést. A karácsonyfa feldíszítése után, mielôtt a
Mikulás (Joulupukki) jönne és kiosztaná az ajándékokat szokás a szaunában tisztálkodva készülni az ünnepre.
Karácsonyi békenyilatkozat:
Különleges finn szokás a Karácso-

nyi Béke nyilatkozata, melyet dec.
24.-én déli 12 órakor olvasnak fel
nyilvánosan Turkuban. A régi piactéren az un. Brinkkala ház erkélyérôl ünnepélyes keretek között felolvasott régi szöveget többezres tömeg
hallgatja. Ez a szokás a középkorra
vezethetô vissza és része
volt a finn törvényhozásnak. Turku, Finnország
régi fôvárosa és Finnország az egyetlen skandináv ország, ahol ez a hagyomány évszázadok
óta fennáll.
A karácsonyi béke
idôszaka a középkorban
20 napig tartott és Tamás
napján, december 21.-én
kezdôdött.
A Karácsonyi Békenyilatkozat
az én fordításomban így hangzik:
Holnap, ha Isten is úgy adja,
Lesz Urunk és Megváltónk
Kegyelemteljes születésének
ünnepe.
Ez okból most általános Karácsonyi Béke nyilváníttatik
Ösztönözve mindenkit arra,
hogy ezt az ünnepet
Az ünnephez illô ájtatossággal
töltse,
Valamint különben is csendesen
és békésen
Viselkedjék, mert az, aki ezt a
békét megszegi és
A Karácsonyi Békét illetlen
viselkedéssel zavarja,
Terhelô bizonyítékok mellett lesz
bûnös
Azon büntetés kiszabására,
melyet a
Törvények és rendeletek a mindenkori vétségre és bûnre kiszabnak.
Végezetül kívánunk városunk
minden lakójának Örömteli Karácsonyi Ünnepeket.
A fenti nyilatkozat felolvasása
után a téren összegyûlt tömeg hajadonfôtt elénekli a Finn Himnuszt!
Bármilyen hidegben és bármilyen
hóviharban is hajadonfôtt!
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Családi Mikulás délután
A Ficánka Óvoda dolgozói és szülôi munkaközössége immáron negyedik alkalommal szervez Mikulás
délutánt a Zöldfa étteremben. A rendezvény nagy népszerûségnek ör-

A szülôk egy kis színjátékkal készültek a délutáni bulira

vend a szülôk körében, hiszen gyermekeikkel együtt tölthetik ezt az
emlékezetes délutánt. A mikulás délután bevételébôl a meglévô játékkészletet kívánják bôvíteni.

Kézben a Mikulás csomag

A Galambász Egyesület az idén sem tétlenkedett!
Kállósemjén neve már nagyon
sok dologgal összeforrt, számos
olyan civil szerveztünk van, amelyekre büszkék lehetünk, öregbítik községünk hírnevét. Ezek közül az egyik legfiatalabb a Kállósemjén és Környéke Galamb és
Kisállattenyésztôk Egyesülete.
Egyesületünk tavaly alakult, de
már túl vagyunk két kiállításon és
számos börzén.
Nagyon jó érzés egy olyan csapat
tagjának lenni, mint a mi Galambász
Egyesületünk. 25 tagunk van, fôként
Kállósemjéniek, de Nagykállóból,
Kislétáról, Pócspetribôl, Nyírbátorból, Nyíracsádról, Nyírábrányból,
Nyírkércsrôl és még a határon túlról
Szatmárnémetibôl is vannak tagjaink. Nem csak a galambok, díszbaromfik szeretete tart minket össze,
hanem mondhatom azt, hogy van
egy 10–15 fôs magja az egyesületnek, akik már lassan barátoknak
mondhatják egymást, jól érezzük
magunkat, és alig várjuk, hogy gyûlésünk legyen, hogy találkozzunk.
Ennek köszönhetô az is, hogy a

térségben egyedüliként tudtunk
olyan kiállítást szervezni, mint az
idei volt, ahol 488 galamb és 64
díszbaromfi került kiállításra. A
Kállay Miklós Általános Iskola torna termében 2015. 11. 19–11. 22.
között került megrendezésre a kiállítás ahová az ország különbözô területeirôl és a határon túlról Szatmárnémetibôl, valamint Nagykárolyból
is érkeztek kiállítók. A 11 tagú bíráló bizottság is nagyon értékesnek titulálta a rendezvényt, a nagy fajtaszám és a darabszám miatt is. Elismerés számunkra az is, hogy a nagy
városok, mint például Nyíregyháza
a széthúzás miatt nem tud hasonló
rendezvényt összehozni. Azt gondolom, hogy amíg ilyen egységesek és
lelkesek vagyunk, addig sok hasonló sikeres kiállítást tudunk még szervezni. A média is folyamatosan beszámol a rendezvényeinkrôl, a Kelet-Magyaroszágban is benne voltunk, valamit a Kölcsey TV híradója és a Víg-kend címû mûsor is bemutatta a Kállósemjéni Galambász
tevékenységet.
Az idén felvételt nyertünk a Magyar Galamb és Kisállattenyésztôk

Országos Szövetségébe is, a V297es sorszám alatt, ami szintén elismerés, hiszen szigorú kritériumoknak
kell megfelelnie egy egyesületnek,
hogy felvegyék, de nekünk ez is sikerült.
Aktívan részt veszünk minden rendezvényen ahová meghívnak minket, már voltunk a balmazújvárosi
kiállításon, ahol 3 tenyésztônk díjat
is kapott, a békéscsabai országos fiatal kiállításon, ahol egy tenyésztônk országos gyôztes lett, megyünk
a dabasi országos kiállításra, a fehérgyarmati helyi kiállításra, a nagykárolyi és a szatmárnémeti egyesületek kiállításaira.
Végül pedig megköszönném az
Önkormányzat és a Kállay Miklós
Általános iskola támogatását, hogy
mellénk álltak, és segítették a kiállításunk megrendezését, valamint bármilyen kérésünk van segítôkészen
állnak mellénk.
A börzénk pedig régiségbörzével
kiegészülve minden hónap második
vasárnapján a téli hónapokban is várja
a kereskedôket és a vásárlókat!
Harsányi Ferenc
elnök
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Több év kihagyás után ismét
Megye II. osztályú csapatunk van!
Ismét a Megyei II. osztályú bajnokságban játszik focicsapatunk,
mivel sikerült elérni a célt, és feljutottunk abba az osztályba, amely
a községünk méretének, és a több
éves tradíciónak is megfelel.
A Megyei III. osztályú bajnokságban a 2. helyen végzett csapatunk, de
a Megyei Labdarúgó Szövetség kedvezô döntésének, és felkérésének köszönhetôen vállaltuk a magasabb osztályban való indulást. Ez azért külön
öröm számunkra, hiszen így elindíthattuk az U19-es utánpótláscsapatunkat, amelyben közel 20 helyi fiatal
rúgja a labdát. Még sokat kell fejlôdniük, de meccsrôl meccsre összeszokottabban és jobban játszanak.
Felnôtt csapatunk a 10. helyen végzett az ôszi szezonban, de ha jobban
koncentrálunk, és nem rontunk el
olyan meccseket, mint a Napkor,
Nyíribrony vagy az Encsencs elleni,
akkor akár a 6-7. helyen is végezhettünk volna. A csapat vázát a Megyei
III. osztályú csapatunk alkotja, a helyi játékosok mellett, igyekszünk olyan
„idegen” játékosokat igazolni, akik
erôsítést jelentenek. Ez az ôsz folyamán nem sikerült 100%-ig, és így
akikkel elégedetlenek voltunk tôlük
meg is váltunk, mint például az
edzônktôl Balázsi Pétertôl. Az ôszi
bajnokság utolsó 4 fordulójában Lipcsei Jánost hívtuk segítségül, aki már
az ifi csapatunkat is irányította, és vezetésével, kiváló hajrával sikerült 7
pontot gyûjtenünk. Ezzel az eredménnyel oly annyira elégedettek voltunk, hogy a folytatásra is Ôt kértük
fel, amit Jani el is fogadott. Nem titok,
szeretnénk elôre lépni, és szeretnénk
,ha régi fényében tündökölne a
Semjéni csapat, ezért tervezünk erôsítést, a támadó szekciónkat szeretnénk fôként megerôsíteni, tárgyalásban vagyunk 3-4 játékossal, akik ha
igent mondanak, akkor reméljük megcélozható az 1-8. hely valamelyike.
Szót kell még említenem a környezetrôl ahol játszhatunk. A pálya minôsége még hagy kívánnivalót maga
után, de a környezet a Kállay Kúria

felújításának köszönhetôen gyönyörû lesz, élmény lesz itt meccset nézni és játszani. Ezt az ellenfeleink is
megjegyezték és mi erre nagyon
büszkék vagyunk.
Nagyon örülünk nem csak mi vezetôk, hanem a meccsekre kilátogató több száz szurkoló is, hogy a község vezetése a csapat mellé állt. Itt
szeretném megköszönni a Képviselô Testület minden tagjának, és Polgármester úrnak, hogy lehetôvé tették, hogy magasabb osztályban indulhassunk, „normális csapatok”
ellen játszhassunk, és mi ezt az ered-

ményekkel igyekszünk majd meghálálni.
Köszönjük Rétközi András, Bokri
István, a Flóra Patika és a Zöldfa étterem támogatását, akik termékeikkel,
szolgáltatásaikkal segítették csapatunkat, illetve a Kölcse Gabona Kft.
(Kölcse) és az Agricolae Kft (Fehérgyarmat-Jánkmajtis) nagy összegû
támogatását, hogy a több milliós
TAO pályázatunkat feltöltötték.
Várunk minden szurkolót tavasszal is a meccseinkre!
Harsányi Ferenc
KSE megbízott vezetô

FELHÍVÁS!
A Nôszirom Egyesület énekkara hívja és várja mindazokat a dalos kedvû asszonyokat és lányokat,
akik szabadidejüket szívesen töltenék énekléssel. Ajánljuk figyelmébe azoknak is, akik egy kis kikapcsolódásra
vágynak, hiszen garantáltan egy jó
kedvû társaság
várja
ôket.
Az
énekkar már
3 alkalommal adott karácsonyi koncertet a kállósemjéni templomokban, de felléptünk az Elszármazottak találkozóján és az idôsek napja
rendezvényen is. Távlati célunk,
hogy „átlépjük Kállósemjén határát” és megmérettessünk egy kórustalálkozón is. Akik szeretnének
velünk tartani ezen az izgalmas
úton, azokat nagy szeretettel várjuk a próbákra. Itt szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy zenei
elôképzettség nem szükséges, a
legfontosabb az, hogy szeressen
énekelni! Mindenféle elkötelezettség nélkül meg lehet nézni egy-egy
próbát, és aztán meghozni a döntést, hogy szeretnének-e csatlakozni az énekkarhoz. Nagy örömünk-

re szolgál, hogy a közelmúltban
egy fôvel gyarapodott a kórus
létszáma,(Szilágyiné Ladik Szilviával, aki sajnos betegség miatt lemaradt a fotózásról) amely azt bizonyítja, hogy a munkájába bárki,
bármikor be
tud kapcsolódni, ha szeret énekelni.
A szakmai
vezetônk:
Rózsa Zoltán
ének- zenenépzene szakos pedagógus, aki szívvel-lélekkel igyekszik, hogy tudását átadja nekünk.
Az énekkar heti rendszerességgel próbál, minden csütörtökön
este 6-tól 8-ig a Pál Gyula Közösségi Házban. Énekkarunk önköltséges alapon mûködik, így havi
2.000 Ft tagsági díjat szedünk,
amelybôl kiadásainkat fedezzük.
Minden érdeklôdôt nagy szeretettel várunk! A legközelebbi próba idôpontja felôl (2016. januárjában) a könyvtárban lehet érdeklôdni Hollósi Isvánnénál vagy
Pappné Szegedi Angélánál.
Pappné Szegedi Angéla
kórus tag
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Köszöntöttük szépkorú lakosunkat!
Nemes szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek csupán
tiszta szív és sok-sok szeretet!„
Pázmány Péter
Az év során Belicza László polgármester úr Haraszti Mihályné Kozma Erzsébet részére 90. születésnapja alkalmából, az idôsek iránti tisztelet és hála jeléül adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt em-

léklapot virágcsokor kíséretében és
kívánt jó egészséget, további békés,
boldog éveket.
E szép, kerek évfordulót ünneplô
Haraszti nénit ajándékcsomaggal
köszöntötte Pisákné Páll Ilona címzetes fôjegyzô és Fodor Sándorné
anyakönyvvezetô is.
Fodor Sándorné
anyakönyvvezetô

Belicza László polgármester az
ünnepelttel

60 évvel ezelôtt tett házassági
fogadalmát erôsítette meg Szôke
János és felesége Pisák Mária a
görögkatolikus templomban

Új autót kapott a polgárôrség is
Oláh Mihály
és felesége
Vanczák
Ilona ebben
az évben
ünnepelte
házasságkötésük 50.
évfordulóját

Séra József és felesége
Kosztonyák Erzsébet
december 4-én ünnepelték házasságkötésük 50.
évfordulóját

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
jó egészséget és hosszú boldog életet kíván
minden ünnepeltnek!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólya hozta

Léka János

Hepp Benett
Koresánszki Sándor Miklós

Kedves Szülôk!

Elhaláloztak
Szántó Sándorné Dankó Veronika
Horváth Edéné Páll Erzsébet
Bihari György
Belme Jánosné Tóth Erzsébet
Lipcsei Ferenc
Az anyakönyvi híreket Fodor Sándorné állította össze.

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 0630/4622-469-es telefonszámon. Ebben az esetben természetesen lefényképezem a babát.

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente
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

Házasságot kötött
Padócz Mónika–Orosz Miklós Ferenc
Nagy Ildikó–Papp Zsolt

