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Karácsony közeledtével
Az év vége, az új esztendõ közeledte
mindig arra késztet bennünket, hogy kicsit számot vessünk a mögöttünk álló idõszak eseményeirõl. Nehéz dolog ez, ha
egy egész település életével kapcsolatban szeretnénk ezt megtenni. Talán egyik
járható útja ennek, ha tükröt tartunk önmagunk, pontosabban településünk elé.
Kik is vagyunk mi, milyen település
Kállósemjén és milyen jelentõs események határozták meg számunkra a 2016os esztendõt? Mit mesélnénk magunkról
egy idegennek, ha ellátogat hozzánk?
Kállósemjén… Egy nagyközség a
Nyírség szívében, városok ölelésében,
karnyújtásnyira a megyeszékhelytõl.
Állandó lüktetésben az õt keresztülszelõ fõútvonalnak, a közeli autópályának
és az itt élõ embereknek köszönhetõen. Nagyközségként ugyanakkor kellemes családias övezet.
Hétköznapokon számos intézmény és
számtalan helyi vállalkozás szorgoskodik méhek módjára. Intézményi ellátottságunk által iskola, egységes óvoda és
bölcsõde, gyerekház, gondozási központ
áll nyitva a lakosság elõtt. Háziorvosok,
fogorvos, védõnõ, gyógyszertár gondoskodik a helyben élõk egészségi állapotáról. Emellett azon ritka települések közé
tartozunk, ahol felekezeti béke honol. A
görög és a római katolikus valamint a
református egyház egy-egy temploma
tekint le büszkén a településre. Három
templom mellett három kastély õrzi õseink hagyatékát. A Gyulaházi-kúria, a
Wolkenstein-kastély és a gyönyörûen felújított Kállay-kúria remek helyszínt biztosítanak egy kellemes sétához, egy történelmi kiállítás megtekintéséhez vagy
csupán egy kellemes beszélgetéshez a
kávéház teraszán miközben a gyerekek
remekül szórakoznak a játszószobában.
Nálunk a 2016-os évben sem állt meg
az élet. Egész évben rendezvények
sokasága követte egymást a gyereknaptól a jótékonysági bálokon át a falunapig. Szabadidejükben pedig civil közösségek töltötték hasznosan óráikat
közösségi tereinkben. Érdeklõdési körének megfelelõen bármely korosztály
megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot. Csatlakozhatott a kézmûves

mûhelyhez, énekelhetett népdalkörben
vagy kórusban, focizhatott, építhetett
lego robotot, játszhatott táblajátékot,
megtanulhatott szõni, horgolni vagy
éppen lekvárt fõzni.
Ezek vagyunk mi, a településünk, az
itt élõ emberek. A fenti számvetésben
mindannyiunk munkája benne foglaltatik. Csak közösen, együttes erõvel

betlehemet vagy sétáljunk egyet a téli
pompájában tündöklõ Kúria parkban.
Ezen gondolatok jegyében kívánom,
hogy településünk minden lakosa számára legyen békés, örömteli a karácsony.
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete nevében:
Belicza László
polgármester

BETLEHEMBEN
Szikrázó alkonyesti csillagok már
Jelentgették a kora éjet,
Mikor fáradtan Mária és József
Betlehembe megérkezének
Gazdája a vendégfogadó háznak
Kint állt telt háza kapujába
S a szállástkérõ vándorokat durván
Továbbkergette, meg nem szánta.
Áldott terhével Mária leroskadt,
Ott közelén a vendégháznak..
És megesett a szíve-lelke rajta
Az istállóbeli szagának
És akkor éjjel nagy fényes csodákkal
Lõn tele az egész természet.
A vendéglõ gazdája kínos-ébren
Gyötrõdte át az egész éjet.

érhettük el fejlõdést településünkön,
közösen tehetünk azért, hogy jó legyen
itt élni és a kállósemjéniek büszkék
legyenek arra, hogy ide tartoznak.
Karácsony közeledtével álljunk meg
mindannyian egy pillanatra, vessünk
számot az elmúlt esztendõben történtekrõl. Hagyjuk magunk mögött a rohanást, a méhek módjára történõ szorgoskodást és vonuljunk vissza szeretteink körébe. Készüljünk együtt az ünnepekre, adjuk át magunkat a karácsonyvárás hangulatának. Örüljünk
annak, ami megadatott számunkra, ne
vágyjunk mindig többre, nagyobbra,
szebbre mint amink van. Szánjunk idõt
egymásra, egy jó szóra, egy kis odafigyelésre. Fedezzük föl családunkkal,
rokonainkkal együtt ünnepi díszbe öltözött településünket, a feldíszített községi fenyõfát, az adventi koszorút, a

Nem bírt aludni. A busás bevétel
Valahogy a lelkére lázadt:
Hasztalan számolt, nem tudott olvasni
HARMINC EZÜST PÉNZNÉL továbbat.
S az istállószolgának akkor éjjel
Csodálatos álmai voltak
Kárpitjai a kéklõ menny-íveknek
A jászolfákig lehajoltak.
A szarufákról fényözön sugárzott...
A négy fal nõttön-nõtt föl az égnek..
S hajnalra-kelve remegõ szivében
Még visszhangzik az angyal-ének,
Az istállót fényes templomnak látja
– Barmai nagy-csendesen állnak
És tátja álmélkodva folytatását
Az éjjeli álomtátásnak.
S míg jönnek a pásztorok és a bölcsek
Ó a jászol belsõ végében,
Maga se tusa, mért, csak boldogan ott
Sír, sír rejtelmes örömében.
Szabolcska Mihály
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Kállósemjén utcái és település részei:
Ady Endre u.
Alkotmány u.
Arany J. köz
Arany János u.
Bánkiszék u.
Batthyány u.
Béke u.
Bem u.
Csentrét u.
Damjanich u.
Deák Ferenc u. (volt Sziklai Sándor u.)
Dózsa Gy. u.
Fazekaskert u.
Füveskert u.
Gábor Á. u.
Haladás u.
Hunyadi J. u. (volt Ságvári E. u)
Ifjúság u.

Jókai u.
József A. u.
Kállay Ödön u. (volt 45-ös u.)
Kinizsi u.
Kiss E. u.
Klapka u.
Kossuth út
Kölcsey u.
Mezõ u. (volt Mezõ Imre u.)
Nagy S. u.
Petõfi köz
Petõfi u.
Petri u.
Rákóczi u.
Szabadság tér
Széchenyi u.
Táncsics u.
Temetõ u.

Toldi u.
Török Ignác u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.
Településrészek:
Péterhalom
Alpár Ignác u. (volt Alpári Gyula u.)
Bartók Béla u. (volt Kilián u.)
Iskola u.
Kodály Z. u (volt Zalka Máté u.)
Újszõlõskert
Újszõlõ út
Forrástanya
Nemeserdõ
Németháza
Újfalurét
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HIRDETMÉNY A BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselõtestülete a 2016. november 24-én tartott ülésén elbírálta
azokat a pályázatokat, amelyek a BURSA HUNGARICA
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra nyújtottak be.
A benyújtási határidõ 2016. november 15-én járt le, mely
idõpontig összesen 13 „A” típusú pályázat érkezett be papír
alapon.
A Képviselõ-testület határozata alapján 2017. január
1-tõl 2017. december 31-ig, 10 hónapon keresztül, azaz
két egymást követõ tanulmányi féléven át az alábbi, jelenleg is felsõoktatási tanulmányokat folytató hallgatók
kapnak havi 2.000 Ft, vagy 5.000 Ft összegû ösztöndíjtámogatást:
1.
2.
3.
4.

Áncsák Nikoletta
Gyõri István János
Gyõri János
Gyõri Péter

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Matéz Zsuzsanna
Miterli Mirjam
Papp Olívia Angéla
Papp Sándor
Sitku Nikoletta
Sónyák János
Sztempjén Klarissza
Sztempjén Krisztián József
Vágner Viktor

Az összes megítélt támogatás mértéke 2017. évben (két
tanulmányi félév) 320.000 Ft.
Az önkormányzat ezen hozzájárulás megítélésével szeretné segíteni a pályázók továbbtanulását.
Kállósemjén, 2016. december 7.
Belicza László
polgármester

Tájékoztatás az apai elismerõ nyilatkozatról
Apai elismerõ nyilatkozatot akkor szükséges tenni, ha
az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig eltelt idõ, vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben - és apasági vélelmet keletkeztetõ
reprodukciós eljárásban sem vett részt. Ebben az esetben
a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozattal magáénak ismerte el.

nek kezdetétõl tehetõ. Az apai elismerõ nyilatkozatot személyesen lehet megtenni.
Az apai elismerõ nyilatkozat teljes hatályához szükséges
az anyának a hozzájárulása is.
Az apai elismerõ nyilatkozatot településünkön a meg nem
született gyermekekre vonatkozóan az anyakönyvvezetõnél lehet megtenni.
Az apai elismerõ nyilatkozat elkészítéséhez az alábbi
iratok szükségesek:
– mindkét szülõ részérõl érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (jogosítvány nem fogadható el!)
– mindkét szülõ részérõl lakcímkártya
– szakorvosi igazolás a fogamzás feltételezett és a szülés várható idõpontjára vonatkozóan
– amennyiben az anya elvált családi állapotú, akkor szükséges a bíróság által kiállított, a házasság felbontásáról szóló jogerõs döntés.
– ha az anya özvegy, az elhalt férj halotti anyakönyvi
kivonata
Az apai elismerõ nyilatkozat elkészítése kb. 30-40 percet
vesz igénybe, az eljárás ingyenes.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében, lehetõségük van elõzetesen idõpontot egyeztetni a 42/555-011-es telefonszámon.

Apai elismerõ nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idõsebb férfi tehet.
Apai elismerõ nyilatkozat a gyermek fogamzási idejé-

Pappné Dzsunyák Beatrix
anyakönyvvezetõ
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F E L H Í VÁ S
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
A téliesre fordult idõjárás miatt fokozottabban figyeljünk
egymásra. Sokakat veszélyeztet a kihûlés akár saját otthonukban is. Több idõs- és nehéz anyagi körülmények között
élõ ember nem mindig tudja biztosítani önmaga számára a
meleget a lakásában.
A szomszédok figyeljék egymást, ahol ez a probléma felmerülhet. Ahol a kéménybõl nem jön füst, ahol a kapu zárva
van, nem mozdul/nak az ott élõ lakó/k, ne hagyjuk annyiban!
A tragédiák kellõ törõdéssel, odafigyeléssel megelõzhetõk. Mindannyiunk felelõssége ilyenkor, hogy jobban odafigyeljünk az egyedül élõkre, idõsekre és más okból rászorulókra, krízis helyzetben lévõkre.
Sokak számára a téli ünnepek magányosan szomorúsággal, átmeneti depresszióval járnak, melyek tragédiákhoz
vezethetnek.
NE KÉSLEKEDJÜNK A SEGÍTSÉGGEL, és a
SEGÍTSÉGKÉRÉST SENKI NE HALOGASSA!
Szükség esetén hívható tefonszámok:
Gondozási központ
(Munkanapokon: H-Cs: 7,30-16,00; P: 7,30-13,30)
255-490
Polgármesteri Hivatal
(Munkanapokon: H: 7,30-17,00; K-Sz: 7,30-16,00; P: 7,3013,00
255-423

Elgondolkodtató!
Az elmúlt napokban az internetet bújtam, némi ötletmerítés céljából, amikor is rátaláltam az alábbi írásra.
Már az elsõ mondata megragadott, de amikor a gyermekrõl szóló részt olvastam, már akkor tudtam, hogy ezt az
írást meg kell, meg fogom osztani Önökkel! Olvassák, és
elmélkedjenek el minden egyes mondatán, s megértik mily
fontos emberi érzés a szeretet.

Karácsonyi szeretethimnusz
„Ha a házamat fenyõágakkal, gyertyákkal, égõkkel és
csilingelõ harangocskákkal díszítem fel, de a családom
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendezõ.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket
sütök kiló számra, ízletes ételeket fõzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek elõ, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnõ.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs
bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem.

Segélyhívó:

112

Mentõk:

104

Rendõrség:

107

Caritas lelkisegély telefonszolgálat:

06 80 505 503

Az idõs emberek segélyvonala: (Minden nap: 18.0021.00-ig):
06 80 200 866
Lelki segélyszolgálat (20.00-7.00-ig):

06 1 317 2555

Nõvonal:

06 80 505 303

A Gondozási Központ dolgozói nevében áldott, békés
karácsonyt és boldog újévet kíván:
Kóth Jánosné
intézményvezetõ
Tisztelt Kállósemjéni Lakosok!
Mint azt már biztosan mindenki tudja a Gondozási Központ épülete a Kállay-kúria parkjában, a kúria szomszédságában található. A Központ csak gyalogosan közelíthetõ meg
a következõ irányokból:
– a Haladás utca felõl – reggel 8.00-tól–16.00 óráig
– a Kölcsey utca felõl(a Fõkapun keresztül) – reggel 8.00tól–16.00 óráig, és
– a Kossuth utca felõl (Multifunkcionális épület melletti
kapun keresztül) - reggel 8.00-tól–16.00 óráig
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a
templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy mirõl szól a
karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja
a házastársát.
A szeretet barátságos az idõ szûke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól
kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillõ asztalterítõ van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek
már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban
tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktõl kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik
ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
A szeretet ajándéka megmarad.” (forrás: www.siofokplebania)
– psza –

5

2016. DECEMBER

A karácsony eredete és jelképeinek története
A nagy jelentõséggel bíró téli ünnep minden nyelvben
más és más nevet kapott...
A magyar Karácsony szó jelentése szláv eredetû, a szláv
korcsun szóból ered, amely lépõt, átlépõt jelent. A szó jelentése utal az új esztendõbe való átlépésre. Ugyanígy az
angol Christmas Jézus Krisztus nevére utal. Ezzel szemben
a német Weihnacht és a holland Kertsmisse szent éjt jelent,
tehát a szavak jelentése egyházi eredetû. A francia Noel,
az olasz Natale, a spanyol Navidad, valamint a walesi
Nadoling a latin Natalis szóból erednek, melynek jelentése
születés. A karácsony megnevezésére létezik még a skandináv Jul kifejezés. Nem lehet tudni pontosan mit jelenthetett, de nagy valószínûséggel a télnek azt a szakaszát, amelyet ma is a téli ünnep idõszakának tekintünk.

A történet
Mindenki ismeri a Karácsony vallási eredetét, hisz napjainkban a legelterjedtebb magyarázata az ünnepnek. Tekintsük át röviden mirõl is szól.
Majdnem kétezer évvel ezelõtt élt Izrael egyik kis városában, a galileai Názáretben, egy leány, Mária. Egyik éjjel
megjelent elõtte Gábriel arkangyal és tudtára adta, hogy
hamarosan gyermeke fog születni, aki Istennek fia lesz.
Mária megijedt, hiszen nem értette milyen tervei vannak
Istennek vele, de az angyal megnyugtatta, mondván, hogy
ez így helyes, ennek így kell lennie. Máriát nemsokára feleségül vette József. Népszámlálás céljából, a családnak el
kellett hagynia Názáretet és a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe mentek. Amikor megérkeztek Betlehembe sehol sem
találtak helyet és mivel Mária érezte, hogy közeleg a szülés ideje egy istállóba húzódtak be. Így született meg a kis
Jézus, akit a jászolba fektettek. A közeli mezõn lévõ pásztorokat egy angyal értesítette Isten fiának születésérõl. A
pásztorok elindultak, hogy megcsodálják a kisfiút. Eközben
három bölcs is útnak indult. Számukra a betlehemi csillag
jelezte az Úr Jézus születését és azt a helyet ahol megtalálhatják az újszülöttet. A pásztorok a bölcsekkel együtt rátaláltak a szent családra, térdre borultak elõttük és ajándékkal halmozták el õket.

Az ünnep keletkezése
Az ünnep 325 és 335 között keletkezett Rómában. Célja
az volt, hogy lezárja a Jézus Krisztussal kapcsolatos vitákat
és népszerûsítse a niceai zsinat határozatát, amely szerint
Jézus Isten és ember egy személyben. Jézus születésének
ünnepe új tartalmat kapott és a húsvéti böjthöz hasonlóan,
elõkészületi idõt csatoltak az ünnephez (lásd Advent).

Jelképek
Angyal
A Karácsonynak számos ünnephez hasonlóan vannak jelképei. Egyike ezen jelképeknek az angyalok. Az angyalok,
a Bibliában az Úr küldötteként keresik fel az embereket. A
keresztény mûvészet az angyalokat kezdettõl fogva férfiként jelenítette meg, antik római viseletben. Eleinte az an-

gyalok nem viseltek szárnyakat, a IV. századtól jelennek meg a szárnyas angyalok, majd a késõ reneszánsztól a szárny ismét eltûnik a
vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a három legnépszerûbb: Michael,
Gábriel, Ráfael. Mikhaél az ítélkezõ, a gonosz legyõzõje, a
mennyei seregek vezére, a középkor harcias szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az õszpontot vigyázza. Gábriel a hírhozó. Névnapja március 24-én van, a tavaszpontot
vigyázza. Ráfael a gyógyító és az õrangyalok között az elsõ.
Gyertya
A Biblia alapján a Logosznak, a Világ
Fényének szimbóluma, a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe. A gyertya a
szentháromságot testesíti meg a láng, a
kanóc és a viasz egysége folytán.
A magyar néphit úgy mondja,
hogy a mennyországban mindenkinek van egy égõ gyertyája, ameddig az lángol, addig
él az ember. A gyertya végigkíséri az embert az életen, a keresztelõ alkalmával éppoly jelentõs, szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál.
Forrás: www.szatmar.ro
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A fagyos éjszakán, sivárságban, Õ értünk
született meg
Örömrõl szól Jézus, a Megváltó születésének ünnepe. Kilenc hónappal
korábban Gábor angyal örvendezésre
szólította fel a názáreti Máriát. Júdea
pusztájában a születést követõen az Úr
angyala ugyanezen szóval beszélt a
pásztoroknak a nagy örömrõl. Bár a
karácsony nekünk öröm, Jézus számára azonban szenvedésének kezdete
volt. Micsoda szegénység, egyszerûség
vette körül. Késõbb, tudatosan is ezt az
utat járta, amin a föld lakóinak nagyobbik része él ma is. Nem véletlenül rendelte Ferenc pápa Krisztus Király vasárnapja elé a Szegények emlékezetét. Jövõre már így lesz. Szent Ferenc
azon az 1223-as greccioi szentestén,
mint felszentelt diakonus, ahol megjelenítette Betlehem eseményeit, nem
másról, mint Isten alázatáról tanított.
A fagyos éjszakán, sivárságban, Õ értünk született meg. Akarja, hogy
higgyünk irántunk érzett szeretetében.
Megtanít a világ megvetésére. Születésétõl fogva egészen átadta magát nekünk. Láthatták, érinthették, hallgathatták és mi szolgálhatjuk, vigasztalhatjuk, szerethetjük egymást, ahogy Õ
szerette a kiválasztott tizenkettõt, kik
az alkalmatlanságukat eléggé megmu-

tatták. De nem azé, aki akarja, sem
nem azé, aki fut, hanem a könyörülõ
Istené. Az õ elinduló, majd egy emberöltõvel késõbb rogyadozó lábainak nyomában járva, nekünk már nem szabad
magunkra gondolnunk, nekünk Istenre
kell gondolnunk, Isten dolga, hogy ránk
gondoljon. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Így vetjük magunkat a ráhagyatkozás krisztusi tettével az Eukarisztia
misztériumába, mely Betlehemet is

magában foglalja. Mily kitüntetés,
hogy az idõk végezetéig szolgálhatjuk Õt, aki itt él közel hozzánk a tabernákulumban. A mi Istenünk szelíden
és mosollyal felénk tárta kicsiny, szelíd gyermekként karját, de ez a mozdulata és üzenete most is megszólít:
Jöjjetek hozzám!Jöjjetek!Imádjuk az
Urat!
Horváth János
plébános

Újragondolt Karácsony
Egy kedves ének utolsó soraiban a
következõképpen emlékezünk meg
Jézus „életérõl”:
Kisgyermekként eljött,
Megváltóként elment,
Királyként visszajön újra!
A ma embere abban az áldott helyzetben van, hogy láthatja az Isten szabadító munkájának a folyamatát úgy,
mint a jelenre is kiható érvényes múltat. Kisgyermekként eljött, ennek a felfoghatatlan és nagyszerû csodáját ünnepeljük Karácsonykor. Isten öröme a
mi örömünk is lehet. Az Õ mentõ tervének mi is részesei vagyunk. Újra-és
újra emlékezünk fehér, és sáros, hideg
vagy õszies Adventekben arra, hogy az
Úr érkezése, eljövetele megtörtént, valóság, máig ható!

Jézus végigjárta az emberlét útját,
de ennél sokkal többet! Végigjárta az
Istentõl számára elkészített utat is! S
ennek az útnak egyik, számunkra döntõ állomása volt a megváltás. Úgy ment
el ebbõl a földi valóságból, mint Megváltónk. Mindent elvégzett, ami szükséges volt ahhoz, hogy megnyissa számunkra a Paradicsom kapuját. Nem
hagyott bennünket magunkra. Küldte,
adta maga helyett nekünk a Szentlelket. S vele élhetjük át az ünnepek idején is az Istennel való közösség tartós
örömét, szeretetét és békéjét. Ezek nem
mennek emberi erõfeszítésbõl, külsõ
hangulatteremtéssel, csak úgy, ha átés újragondoljuk mindazt, amit az Isten szeretetbõl érettünk tett. S ennek
nyomán a szívünket meghajtjuk a véghetetlen kegyelme elõtt.

Mind e n
Advent
egy nagy felkiáltójel is.
Azt sugallja:
Készülj, mert
Királyként
visszajön újra!
Nem pólyába
csavarva, és nem
szegényesen, nem
(Folytatás a következô oldalon)
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egyszerûen és tehetetlenül, mint az
emberré létele alkalmával, hanem azzal a dicsõséggel, ami neki jár, s ami
neki adatott. Minden Advent felteszi a
kérdést: Várom-e Õt, mint Megváltómat? Egyáltalán tudom –e, hogy Õ a
Megváltó? Ki tud menteni az életem
csapdáiból, félelmeibõl. Képes helyretenni, amit én rontottam el. Olyan hely-

re tudja állítani a lábamat, ahol biztonsággal megállhatok és járhatok.
A Karácsony csodája nem a múlté.
Ha hiszek abban az Istenben, aki elküldte kisgyermekként az Õ Fiát, felmagasztalta Megváltóként és visszaküldi Királyként, akkor nem lehet kétségem abban, hogy az a sok életváltozás, amelyet Jézus földi munkája so-

rán végzett, ma sem lehetetlen. Velem,
veled is megtörténhet!
Csodákkal teljes áldott Adventet és
Karácsonyt kívánok minden kedves
Olvasónak!
Szeretettel:
Sipos Brigitta
lelkipásztor

„Istengyermek kit irgalmad közénk lehozott…”
Gyereket várunk. S ma már ez nem
is olyan magától értetõdõen örömteli
esemény. A minap az utcán kaptam el
egy elég hangos szóváltást: “No még
csak az kéne! Hát nem elég az, amelyik már megvan?” S ilyenkor az ember nem szívbajos: még attól sem riad
vissza, hogy elpusztítsa magzatát.
Ez a nagy kérdésünk a karácsony
kapcsán is: szükség van-e még a karácsonykor születendõ Gyermekre? Vagy
õt is elvéteti, mint annyi más jövendõ
magzatot? Ma már nem is kell olyan
látványosan gyilkolni, mint Heródes
idején. Elég az, ha az ünnepi mulatságok kiirtják Azt, aki mindennek értelmet adhatna; ha a leértékelt vagy felértékelt szeretet árúba bocsátásakor
elteszik láb alól az ünnep Értelmét. A
“fenyõgallyas kis Jézusában” és a Szent
Család kispolgáriasan átfestett bájaiban
nem egykönnyen vesszük észre azt az
Istent, akik az emberiség öröktõl fogva
várt. Pedig ha alaposan belegondolunk,
karácsonyra létszükséglet számukra ez
az Isten: nélküle se az ünnepeink, se
hétköznapjaink nem lehetnek igazán
boldogok. Õ létfontosságú ahhoz, hogy
boldog legyen életünk. A karácsony
nagy örömhíre az, hogy nemcsak nekünk van égetõen szükségünk Istenre,
hanem õ is végtelenül fontosnak tart
bennünket. Kezdettõl fogva kapcsolatot keres velünk, mintha neki is szüksége lenne ránk. Isten minden magyarázat nélkül vonzódik az ember felé.
Csak azért, mert szeret. Istent is szeretete indíthatta arra, hogy kilépve önmagából kapcsolatot teremtsen teremtményeivel.
Ez a szeretet karácsonykor testet ölt
magára. Felveszi a legszerethetõbb formát, egy gyermek alakját. Isten karácsonykor igent mond szegényes ember-

A pásztorjáték elmaradhatalan része az ünnepnek
ségünkre, hogy ezáltal lehetõvé tegye
a korlátok közt vergõdõ ember számára is szeretetét.
Szent Pál a visszásságokkal teli
korintusi közösségnek mutatja be a szeretet ünnepének lényegét szeretethimnuszában: “A szeretet türelmes, jóságos, nem kérkedik, nem féltékeny, nem
keresi a maga javát, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a
gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal”. Ez legkorábbi Jézus-portré karácsony után fél évszázaddal készült,
de hitelesen mutatja Õt: “mindent elhisz, mindet eltûr, minden remél, mindent elvisel.” A Jézus által képviselt
szeretetre éhezik igazából mindenki,
ha nem is tudja kifejezni ezt. A szeretetnek erre a példájára emlékeznek
vissza. Hogy megszületik valaki, aki
feltétlenül el tudta fogadni a másik
embert. Nemcsak családtagjaiknak,

hanem szinte minden ismerõsünknek
adósai vagyunk még ezzel az igazi
szeretettel.

Karácsonyi szeretet
Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülõ kalács illatában,
A csengõ harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.

Istentõl megáldott békés karácsonyi
ünnepet!
Orosz István parókus
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A karácsonyi üveggömbök története
A karácsonyfa feldíszítésének ötlete Németországból kiindulva terjedt el az egész világon. Elõször a 19. század
elsõ felében öltöztették díszbe a fenyõt Némethonban, és
elsõként ugyancsak itt váltotta fel a fára aggatott almát és
diót az üveggömb dísz, amely tulajdon képpen a szükség
szülötte. Kezdetekben a templomokban, a tereken - karácsonyi szimbólumként - örökzöldeket állítottak fel,
amelynek ágaira eleinte gyümölcsöket (fõként almát)
akasztottak, és a középkorban azt a célt szolgálta,
hogy karácsony idején emlékeztesse a templomba érkezõket az eljövendõ örök élet távlataira.
A fenyõket olajmécsesek vagy faggyúgyertyák
segítségével világították meg, de akkora volt a
koromképzõdés, hogy e miatt elképzelhetetlen
volt, hogy a családok a lakószobában is karácsonyfát állítsanak.
A sztearin (1818), majd a paraffin (1830 körül)
- két olcsó, jól világító és kevéssé kormozó anyag
- felfedezésével a gyertyával díszített karácsonyfa hamarosan a polgári otthonok elmaradhatatlan részévé vált.
Nem sokkal késõbb már a kézmûves- és munkáscsaládok is
átvették ezt a szokást.
De hogyan került az üveggömb a képbe? A legenda szerint, a türingiai Lauschában, egy szegény, helyi üvegmû-
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vesnek nem maradt pénze arra, hogy megvegye a karácsonyfa díszítéséhez szokás szerint használt almát és diót. De
mert a gyerekeinek szenteste egy szépen felékesített fát
kellett találniuk otthon, a díszeket elkészítette - üvegbõl.
Hogy valójában így történt-e, azt sajnos nem tudjuk pontosan. Az elsõ írásos bizonyíték szerint 1848-ban készült
elõször üveggömb. Évrõl évre egyre vékonyabb falú
és formájú díszeket (csillagot, madarat, gomba) fújtak a mesterek.
A 70-es évek elejéig nem terjedt el az új díszek
híre a városon túlra, a változást a német-francia
háború hozta meg, amikor 1870 decemberében
a versailles-i kastélyba kórházat alakítottak ki
a háborúban megsebesült katonák számára. A
karácsonyi ünnepekre a sérült katonáknak is állítottak karácsonyfát, melyet a Lauschából származó üveggömbökkel díszítettek fel. Az ünneplés pillanatáról néhány folyóiratba fényképes cikk
jelent meg. Az üveggömbök csillogása olyannyira megbabonázta az olvasókat, hogy mindenki azonnal olyan díszekkel akarta fenyõfáját díszíteni. Attól kezdve annyira
nagy volt az igény a díszek iránt, hogy szinte a Lauschában
élõ minden második család karácsonyi üveggömb készítésbe kezdett. (forrás: kinszi.multiply.com)

...rovatunkban egy osztályképet osztunk meg Önökkel.
A kép arról az
osztályról
készült,
amelyik az
1954-55-ös
tanévben volt
7. osztályos.
Sajnos, vagy
éppen hál’
Istennek,
olyan régi kép
birtokába
jutottunk, hogy
neveket nem
tudunk hozzá
felsorolni,ennek
ellenére bízunk
benne, hogy
még sokan
magukra
ismernek rajta.
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Betlehemi jászol
Így karácsony táján a településünkön átutazók a karácsonyi díszbe öltözött fenyõfa és az adventi koszorú
mellett a Betlehemi jászol az, amire
legtöbben felfigyelnek. A görögkatolikus templom udvarán 8 évvel
ezelõtt felállított betlehem a „Nõszirom” Egyesület tagjainak keze munkáját dicséri. De nézzük is, hogy kinek a
nevéhez fûzõdik a betlehemi jászol
állításának szokása, és hogyan terjed
el a napvilágba.

sokszor hétköznapi
jeleneteket, mesterségeket, stb. ábrázoltak, gyakran háttérben szorítva az
eredeti figurákat.
A jászolkészítés
önálló, jövedelmezõ mesterséggé fejlõdött. A jászolkészítés fõ központjai
Genova, Nápoly és
Szicília voltak. A gazdagok és az egyháziak versengtek, hogy egymást felülmúlják. Egyes jászlak nagyon fényûzõek voltak (arannyal, drágakövekkel díszítve), távol a karácsony
igazi szellemétõl. A népies változatban az alkalmazott anyagok termé-

Fotó: Papp György

rio Armeno utca.” (forrás: http://
amoreitalia.cafeblog.hu)
„Az elsõ jászol készítését Assisi
Magyarországon is nagy hagyomáSzent Ferencnek tulajdonítják. 1222
nya van a betlehemépítésnek, sõt mi
karácsonyán Szent Ferenc Betlehemtöbb még egy rekorddal is dicsekedheben járt és nagy hatást tett rá az ottani
tünk, ugyan is a somogy megyei Vörs
karácsonyi liturgia. Visszatérve, engetelepülésen található Európa legnadélyt kért a pápától, hogy hasonló
gyobb templomi betmódon ünnepelhesse
leheme. A mára már
meg a karácsonyt a
50 m2 – es alapterükövetkezõ évben.
letûre nõtt betleheAz akkori egyház tilmet elõször 1948totta az elõadásokat,
ban készítették el.
ezért a pápa csak
Az évek múlásával
azt engedélyezte,
azonban egy kezdehogy templom heményezés hatására
lyett egy barlangban
lebontották a temptartsa az ünnepi milom Jézus Szíve olsét. Szent Ferenc a
tárát, s annak helyészalmával bélelt barre, egy jóval nalangba egy jászlat
gyobb betlehemet
állított, élõ állatokkészítettek mint az
kal, amely mintegy
eredetit. 1988-ban
háttérképként szolmég mindig csak
gált, miközben a
fele akkora volt mint
szent prédikált a köra jelenlegi, de az
nyékrõl összegyûlt
évek során egyre
híveknek.
csak gyarapodó BetA mai értelemben
A mi betlehemünk ugyan kisebb mint a vörsi, de nekünk még is csak
lehem elérte véglevett elsõ jászlat
ez a legszebb
ges méreteit. Mivel
Arnolfo di Cambio
további bõvítésre
készítette márványból 1283-ban és ma is látható a római szetesen sokkal egyszerûbbek. Geno- nincs lehetõség, így a készítõi arra töSanta Maria Maggiore bazilikában. Az vában fa, Nápolyban fõleg terrakot- rekednek, hogy minél részletesebb leötletet hamarosan más templomok is ta, Szicíliában terrakotta, gipsz vagy gyen a kompozíció. A vörsi alkotás küátvették, saját változatukat megvaló- viasz szolgált az alakok megformá- lönlegessége, hogy csak természetes
lásához. Sok jászol valóságos képzõ- anyagokból készül, és még mindig azt
sítva.
A barokk és rokokó korban a jászol- mûvészeti alkotásnak számít. A jászo- a 62 eredeti gipszbõl készült figurákat
készítés elterjedt az egész országban, lok gyakran mechanikus elemeket is használják, amit a legelsõ betlehema templomokból a házakba is eljutott, tartalmaznak (pl. mûködõ malmok, nél.
A vörsi különlegességet évente 40
profán (szenten túli, szenten kívüli) ele- vagy patakok; változó megvilágítás,
mekkel bõvülve. A hagyományos sze- amely a nappal és éjszaka váltako- ezren keresik fel, sokan a határainkon
replõket kiegészítõ, az adott kor divat- zását utánozza). Nápolyban nagyon túlról is.
– psza –
jának megfelelõen öltöztetett alakok látogatott a jászoljairól híres S. Grego-
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Mi kerüljön a karácsonyi asztalra
Harcsapörkölt laska gombával
Ha nem szeretnénk, hogy a hal hiányozzon az ünnepi
asztalunkról, de unjuk már a hagyományos halászlevet, készítsünk Harcsapörköltet laska gombával! Egy biztos! Nagyon hamar elkészül és ellenállhatatlanul finom.
Hozzávalók:
– 1 kg afrikai harcsafilé
– 80 dkg laska gomba
– 2 vöröshagyma
– 1 ek sertészsír
– 2 gerezd fokhagyma
– 1 doboz hámozott paradicsomkonzerv
– 1 ek fûszerpaprika
– 2 dl száraz vörösbor
– õrölt bors
– só
Elkészítése:
A harcsát kb. 2-3 cm-esre felkockázzuk, kissé megsózzuk, és hûtõben tartjuk felhasználásig. A gomba szárát kitörjük, felkarikázzuk, a kalapját hosszú csíkokra vágjuk. A
konzerv paradicsomot felaprítjuk. Egy edényben zsírt hevítünk, rádobjuk az apróra vágott vöröshagymát, megdinszteljük, majd a zúzott fokhagymát is átforgatjuk a zsíron vigyázva, hogy ne égjen le. Rádobjuk a hagymára a gombát
is. Sózzuk, borsozzuk, és állandóan kevergetve erõs tûzön

pirítjuk. Megszórjuk pirospaprikával, majd hozzáadjuk az
aprított paradicsomot, és felöntjük borral. Lefedve, idõnként
megkeverve 20 percet fõzzük. A felkockázott, sózott halat
a gombás alaphoz adjuk, ha sok levet elfõtt, vízzel pótoljuk
a ragut. Forrástól számítva 10-15 percet fõzzük. Óvatosan
kavargassuk, mert a hal könnyen törik. Nokedlivel, kifõtt
tésztával, vagy túrós csuszával, valamint tejföllel kínáljuk.
(Forrás: http://karcsifozdeje. blogspot.hu)

Meggyes, mandulás krémes torta
Hozzávalók:
6 tojásból diós piskóta alapot sütünk 26 cm-es tortaformába.
Meggyes töltelék:
1 üveg meggybefõtt (kb. 35-40 dkg magozott meggy)
5 dkg cukor
1 csomag (40 g) vanília ízû pudingpor
1 mokkáskanálnyi õrölt fahéj
Krém:
1 csomag (40 g) vanília ízû pudingpor
2 tojás sárgája
2,5 dl tej
20 dkg cukor
1 csomag (10 g) Bourbon vaníliás cukor
25 dkg vaj
10 dkg darált mandula
1-2 evõkanál kakaópor
3 cl konyak (rum)
Díszítésre: mandula forgács
Elkészítés: A meggyes krémhez a pudingport a cukorral és
kevés befõttlével csomómentesre keverjük. A maradék befõttlevet felforraljuk, hozzáadjuk a meggyet, a fahéjat, a pudingos
masszát, és kis lángon kevergetve besûrítjük. Idõnként megkeverve még kenhetõ langyosra lehûtjük. A krémhez a pudingport
kb. fél deciliter tejjel és a tojások sárgáival simára keverjük. A
maradék tejet a cukorral felforraljuk, a pudingos krémhez ön-

tünk óvatosan belõle egy keveset, majd az egész mennyiséget
elkeverjük egymással. A vaníliás cukorral ízesítjük, kis lángon
állandó kavarással sûrûre fõzzük, majd idõnként megkevergetve hagyjuk kihûlni. A vajat kihabosítjuk, kanalanként hozzáadjuk a sárga krémet, majd a darált mandulát, végül a konyakot is
(ez az utóbbi el is maradhat tetszés szerint). A krém 2/3 részébe a kakaópor kerül. A diós piskótát 3 lapba vágjuk és megtöltjük:1 réteg meggyes krém, erre kerül közvetlenül a világos mandulás krém, erre kerül a második tortalap, erre kenjük a barna krém felét, majd befedjük a harmadik tortalappal. A maradék krémmel bevonjuk a tortát. Ha a krém megdermed teljesen, díszítjük. (forrás: http://www.tortaimado.hu)
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Illatos pulykacomb sárgarépa-póré csokorral
Nálunk Magyarországon nincs nagy
hagyománya a pulyka egészben való
sütésének, de a karácsony nehezen
képzelhetõ nélküle. A következõ receptet bátran ajánljunk mindenki figyelmébe, ha bár nem a leg egyszerûbb
hiszen elkészítése még sem nagy ördöngösség.
A pulykacomb már önmagában véve
is igen ízletes, de ha kicsontozzuk, ráadásul rozmaringgal, fokhagymával is
illatosítjuk, szemrevaló, szépen szeletelhetõ, különösen finom ünnepi pecsenye válik belõle. Jól illik hozzá a párolt sárgarépa és póréhagyma, amelyeket ezúttal csinos csokorba kötünk.
Hozzávalók 4 személyre:
– 1 kisebb, csontos pulykacomb (1,2
kg)
– só, bors
– 1 nagy fej hagyma
– 10-12 gerezd fokhagyma
– 1 ág (20 cm-es) friss vagy 1 ek.
szárított rozmaring
– 2-3 zellerszár zöldjével vagy 1
csokor petrezselyem
– 50 g húsos füstölt szalonna (bacon)
– 2 ek. olaj
– 1 dl félszáraz fehérbor
– 2 dundi póréhagyma
– 600 g sárgarépa
– 20 g vaj/margarin
1. A pulykacombot leöblítjük, a felsõ combrészt kicsontozzuk: a húst bõrös felére fektetjük, ujjunkkal megkeressük-kitapintjuk a „térdét”, és a kiálló csontvég felé haladva, egyenes vonalban bemetsszük. Átvágjuk a térdizületet, letakarítjuk-kaparjuk a húst a
csontról, és kiemeljük (A). A húst a rostokkal párhuzamosan 2-3 cm-ként,
mélyen bevágjuk, meghintjük sóval és
frissen õrölt borssal.
2. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a rozmaringot és a zellerszálat leöblítjük. A rozmaringlevélkéket lecsipkedjük a szárukról, 4-5 gerezd
fokhagymával és a szalonnával együtt
finomra-pépesre vagdaljuk (B), majd
rásimítjuk-kenjük a kiterített húsra.
3. Hosszanti széleit egymásra hajtjuk-zárjuk (C), hústûvel rögzítjük, sonkaszerûen megkötözzük (D), mély sütõedénybe fektetjük. Mellédobjuk a
maradék fokhagymát, a vastagabb gerezdekre szelt hagymát (E) és a zellert,

aztán meglocsoljuk
az olajjal és a borral. Alufólia/fedõ
alatt, 180 °C-os sütõben puhára pároljuk (1 és 1/2 óra), végül fedetlenül pirosra sütjük (további
25-30 perc).
4. Miközben a
hús sül, a pórét és a
sárgarépát megtisztítjuk. A pórészálak
külsõ-felsõ, zöld
„héját” 2-3 rétegben lehántjuk, és
enyhén sós vízben
2-3 percig fõzzük.
Hideg vízbe szedjük, majd tiszta
konyharuhára terítve szikkadni hagyjuk.
5. A póré fehér és világoszöld részét
a sárgarépával együtt 8-10 cm-es darabokra vágjuk, és egy kevés vízzel puhára pároljuk. Lecsepegtetjük, hagyjuk
kihûlni, aztán valamennyit kisujjnyi
hasábokra szeljük. 3-3 póré- és sárga-

répahasábot összefogunk, átkötjük õket
a pórészálakkal (F), tûzálló tálba sorakoztatjuk, meghintjük sóval, borssal, és
meglocsoljuk a felolvasztott vajjal/
margarinnal.
6. A húst vágódeszkára emeljük, alufóliával betakarva 5-8 percig pihentetjük. Közben átforrósítjuk a sütõben a
zöldségcsokrokat. Kihuzigáljuk az alsó
combból a csontos-szálkás inakat (G),
a zsineget lehántjuk a húsról. Ahogy
és ameddig a csont engedi, nem túl
vékonyan felszeleteljük, eredeti formájára igazítva tálra rendezzük (az alsó

combrészt majd az asztalnál bontjuk
kisebb darabokra). Néhány zöldségcsokorral, sült fokhagymagerezddel, petrezselyemlevélkével díszítve tálaljuk.
A zsírtalanított pecsenyelét-aljat csészében, a zöldséget külön tálon vagy a
sütõedényben kínáljuk hozzá.

Tippek:
– A húst (sõt a zöldségeket is) akár
elõzõ nap is megpárolhatjuk, így fogyasztás elõtt csak sütni/forrósítani kell.
– Zöldségcsokor helyett vörösáfonyadzsemmel töltött, felezett, párolt almával, körtével is kínálhatjuk.
– Rizibizivel, rozmaringos serpenyõs
krumplival, hasábburgonyával is köríthetjük.
Italajánlat: Félszáraz fehérbor vagy
rozé (http://www.lajosmari.hu/recept/
444/illatos-pulykacomb-sargarepa-pore)
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A 3 legjobb ünnepi ital, amit karácsonykor elkészíthetsz!
A karácsony nem lehetne teljes néhány jól kiválasztott ital nélkül. De
nem csak palackozott nedûket lehet a
családi vagy baráti társaságnak kínálni, hanem mi magunk is készíthetünk
valami igazán ütõset.
Eggnog avagy
tojáslikõr kicsit
másképp, azonnali fogyasztásra.
Hidegen és melegen is tökéletessé tesz egy téli
fázós estét.
Az angolszász karácsony elképzelhetetlen enélkül a meleg ital nélkül. A
tojáslikõrhöz hasonlatos eggnog a vacsora után, ajándéknyitás közben is
kortyolható, de a szilveszteri partin is
megállja a helyét. A tojásból és tejbõl
készített, rummal gazdagított ital igazi csábereje és legfõbb csalárdsága a
krémességében van, itatja magát, de
ha nem vigyázunk, csúnyán a fejünkbe száll. Az eggnog könnyen fûszerezhetõ, szegfûszeggel, szegfûborssal, vaníliával vagy egy kis fahéjjal. Gyerekbarát változatban is elkészíthetõ, csak
a löttyintésnyi rumot kell kispórolni
belõle.
Hozzávalók (6 adag)
– 6 db tojássárgája
– 7.5 dl teljes tej
– 70 g cukor
– 1 csipet só
– 1 db vanília
– szerecsendió ízlés szerint
– 2.5 dl habtejszín
– 2 dl whiskey
Elkészítés: A tojássárgáját felverjük,
és félretesszük. A tejet egy edénybe öntjük, hozzáadjuk a vanília kikapargatott magjait és a rudat is, belereszeljük
a szerecsendiót, és hozzáadjuk a cukrot és egy csipet sót, majd alacsony lángon melegíteni kezdjük. Arra figyeljünk,
hogy ne forraljuk fel, az a cél, hogy
langyos legyen és felolvadjon benne a
cukor. A fûszeres tejet folyamatos kevergetés mellett, lassan a felvert tojássárgájához adjuk, és alaposan kikeverjük, majd az egészet visszaöntjük az
edénybe. Alacsony lángon újra fõzni
kezdjük, és habverõvel sûrûn kavargassuk közben. 15-20 perc után elkezd

majd sûrûsödni, és akkor tökéletes az
állaga, ha belemártunk egy kanalat, a
hátán végighúzzuk az ujjunkat, és a
csík megmarad, azaz nem folyik össze.
(Forralni nem szabad!) Ha megfelelõ
sûrûségûnek ítéljük, akkor lehúzzuk,
hozzákeverjük a tejszínt és az alkoholt,
majd üvegbe töltjük. Az alkohol
mennyiségétõl függõen 1-2 hétig eláll.
Költség: 2000 Ft

Forralt cider,
ha a bort már
unjuk
Ha már unjuk
a forralt borok
végtelen sorát, s
végre valami
mással rukkolnánk elõ, akkor
jó választás lehet a forralt cider. Veszélyességi foka megegyezik az
eggnogéval, bár nem olyan selymes
ital, de a lágy, alkoholtartalmát ügyesen palástoló cider szintén megtréfálhat bennünket. A forralt ciderbe ugyanazok az alkotóelemek kerülhetnek,
mint a borba. Érdemes sok almával,
szegfûszeggel és vaníliával készíteni,
valamint tehetünk bele legalább két
marék mazsolát is. A gyerekcider alapja természetesen az almalé, de nyugodtan kísérletezhetünk más gyümölcslevekkel, gyümölcsteákkal vagy ice
teákkal, amik a nevük ellenére melegítve is finomak. A gyerekeknek szintén érdemes sok friss és aszalt gyümölcs hozzáadásával készíteni ezt az
italt.
Hozzávalók:
– 1 l cider
– 1 rúd vanília
– 1 rúd fahéj
– 4 szegfûbors
– 4 szem kardamom
– 3-4 ek méz
– 4 ek calvados, esetleg rum
– 1 narancs héja
Elkészítés: A cidert egy közepes forralóba öntöm, majd hozzáadom a fahéjat, a szegfûborsokat, a kardamomokat. A vaníliát óvatosan felhasítom,
majd szintén a ciderhez adom. Ha van
saját készítésû vaníliás cukrom, vagy
vanília esszenciám, akkor az abban

tárolt, már kikapart vaníliarúd is tökéletesen megteszi. A narancsról egy éles
késsel vagy zöldséghámozóval leszedem a héját gondosan ügyelve arra,
hogy a héj alatti fehér, keserû rész ne
kerüljön rá. Ha nem kapok kezeletlen
narancsot, akkor a gyümölcs héját a
felhasználás elõtt elõkészítem. Ezután
jöhet a méz és a calvados (de egy kevéske jóféle rum is megteszi), majd az
egészet lassan melegíteni kezdem,
hogy a fûszereknek legyen idejük kiteljesedni. Végezetül átszûröm, hogy a
feleslegessé vált fûszerektõl megszabaduljak, és a kész italt bögrékbe vagy
hõálló poharakba töltve szervírozom.
Puncs
Az angol
tengerészek
által megalkotott és azóta töretlen
népszerûségnek örvendõ,
rum alapú
italt sokféleképp elkészíthetjük. A lényeg, hogy megtalálható legyen benne az öt alkotóelem, az erõs, azaz az
alkohol, a gyenge (jó esetben víz, de
ez lehet akár pezsgõ is), az édes, a savanyú (citrusfélék) és a fûszer. A puncs
könnyedén és kedvünk szerint alakítható, s ha nem ragaszkodunk a rumhoz
és a gyenge alkotóelemeként valóban
víz kerül az italba, akkor kitûnõ keveréket alkottunk bármilyen gyerekzsúrra is.
Hozzávalók
– 1 liter feketeribizli-lé
– 5 dl narancslé
– 5 dl száraz vörösbor
– 1-2 db fahéj
– 4-5 szem szegfûszeg
– 1 rúd vanília
– 10 dkg porcukor
– 1 hámozatlan narancs
Elkészítés: A ribizli levet, a narancslevet, a vörösbort, a fûszereket, a hasított vanília rudat és a cukrot egy fõzõedényben elkeverjük és felhevítjük. A
narancsot megmossuk, megtöröljük, és
kb. fél cm-es szeletekre vágjuk. Ezeket elfelezzük vagy negyedeljük, és a
puncshoz adjuk. Tálalás elõtt a fûszereket és a vanília rudat kiszedjük.

14

2016. DECEMBER

Egyesületi élet november-december
2016. október 28-november 6 között 11 diákkal vettünk
részt a Nemzetközi Dáma Világbajnokságon Törökországban, Izmirben. A kiutazást a Nemzeti Tehetségprogram
NTP-NTV-16-0002 számú pályázati támogatásából finanszíroztuk.
A diákok felejthetetlen 10 napot töltöttek el itt. Persze
nem csak szórakozás volt, hanem igen kemény munka is,
aminek meglett a gyümölcse is. A diákok többféle versenyszámban (hosszú parti, blitz, török dáma) is indultak. A

élménnyel telve tértek haza. Sok újat tanultunk. Most készülünk a Magyar Ifjúsági Robot Kupa versenyére, amelyhez Somos Zoltán készíttette el a pályát.
A középiskolás diákokkal 2016. november 27-én ellátogattunk Budapestre a Nemzeti Színházba, ahol a Somnakaj
címû elsõ gipsy musicalt néztük meg. Ez volt az elõzõ Digitális esély pályázat záró rendezvénye.
Az egyesületünk munkájának elismeréseként számos
minõsítést sikerült megszereznünk. Megkaptuk a közhasznú szervezet minõsítést, és fogadhatjuk az adó 1%-ot. Európai Tehetségpont lettünk.
Végre sikerült a nemzetközi kapcsolatokat is beindítani.
Sikeres Erasmus+ pályázatunknak köszönhetõen 2 éven át
4 országgal (Törökország, Lengyelország, Románia, Bulgária) dolgozunk együtt egy természettudományos projecten,
amelynek elsõ project találkozója 2016.december 5-10 között Lengyelországban Tarnowo Podgórne városban zajlik.
Ide 4 diák és 2 kísérõ (Blazsán Kristóf, Tálas András, Pálvölgyi
Ádám, Pálvölgyi Dávid, Üveges György és Pálvölgyiné Kántor Krisztina) látogatott el. A pályázat az Erasmus+ program
támogatásával valósul meg, melynek hazai mecénása a
Tempus Közalapítvány.

Egri Krisztina török dámában a III. helyezést érte el
hosszú partikban Vécsei Anna, Egri Krisztina és Mezõ Dávid voltak a legeredményesebb játékosok. A török dámában nem kis meglepetést okozott Egri Krisztina, aki kemény
küzdelem után felállhatott a dobogó 3. fokára. Nagy öröm
volt az egész csapat számára, hogy egy ilyen rangos világversenyen sikerült érmet és kupát szerezni.
A robotprogramozás terén sem tétlenkedtünk. Egyesületünk számos támogatóra lelt munkájában. Az SAP Hungary
Kft már 3. alkalommal támogatja legó robot szakkörünket.
Az idén az NI mentorprogramba is sikerült bekerülnünk. Az
NI támogatta a First Lego Ligua versenyen való részvételünket, ahol 3 csapattal is indultunk. A diákok nagyon sok

A legó robot építõk lelkes csapata
December 6-án nálunk is járt a mikulás és 65 egyesületi
diáknak hozott csomagot. A mikulás nem csak édességet,
de 4 új robotot is ajándékozott egyesületünknek, ami a kisebbek programozói képességét fogja fejleszteni.
Egri Józsefné
egyesületi elnök
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Nyugdíjba vonultak
A közelmúltban a Polgármesteri Hivatal és a Nagyközségi Önkormányzat dolgozói
közül többen is nyugdíjba vonultak.
Barkóczi Jánosné több mint
25 éven át dolgozott az Önkormányzati Konyha dolgozójaként, és szakácsként gondoskodott az óvodás és iskolás gyerekek, valamint az arra
igényt tartó helyi lakosok étkeztetésérõl.
Fodor Sándorné több mint
40 éven át dolgozott a
Kállósemjéni Polgármesteri
Hivatalban illetve annak jogelõdjénél. Aktív éveit teljes
egészében településünknek
Fodor Sándorné és Kígyósi Sándorné novemberben búcsúztak el kollégáiktól
szentelte, hiszen a Hivatalkorábban Tanács- volt az egyetlen lõi feladatok ellátásáért volt felelõs, szállítása és önkormányzati gépjármunkahelye. A helyben folyó hatósá- továbbá hosszú éveken át foglalkozott mûvek vezetése is.
gi ügyintézés csaknem minden szak- a képviselõ-testület jegyzõkönyveinek
területén tevékenykedett, neve azon- vezetésével.
Páll Gyuláné a Ficánka Egységes
ban elsõsorban az anyakönyvezetési
Óvoda és Bölcsõde dolgozójaként
feladatok végzésével forrt egybe.
Papp László közel 25 éven át dol- közel három évtizeden át végezte
gozott gépjármûvezetõként az Ön- munkáját mint dajka, és segítette az
Kigyósi Sándorné 24 éven át volt a kormányzat alkalmazásában. Fel- óvónõk munkáját és az óvodás gyePolgármesteri Hivatal dolgozója. Ez- adatai közé egyaránt tartozott az is- rekek sok türelmet igénylõ mindenalatt az idõ alatt az iktatási-iratkeze- kolás gyerekek autóbusszal történõ napjait.

Valamennyiük munkáját megköszönve nyugdíjas éveikhez ezúton is
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Elhaláloztak
Borsi Andrásné (Szebenyi Ilona)
Kõrizs Tibor
Nyisztor Mihályné (Vitai Anna)

ifj. Oláh Mihály
Bukta István
id. Oláh Mihály

Az anyakönyvi híreket Pappné Dzsunyák Beatrix állította össze.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Gólya hozta
Komonyi Bálint
Virág Jázmin
Gajdos Szabolcs Hunor
Lakatos Gréta
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