
Ilyenkor év vége felé közeledve, számvetést készí-
tünk a mögöttünk hagyott esztendőről, mit végez-
tünk, mire jutottunk. Összegzésképpen, röviden 
igyekszem ezt most itt megtenni, szigorúan a tények-
re hagyatkozva.
Az idei évre egyértelműen rányomta bélyegét a koro-
navírus-járvány és az ellene való védekezés, az ezzel 
kapcsolatos teendők, hiszen az egészségünk megőr-
zése mindennél fontosabb. Ez „felülírt” mindent, s a 
küzdelem napjainkban is folyik.
A Helyi Operatív Törzs felállítása után megtettük a 
szükséges intézkedéseket, maszkokat készíttettünk 
a teljes lakosságnak, gondoskodtunk az idősek ellá-
tásáról, fertőtlenítettük köztereinket. Lakossági ado-
mánygyűjtő számlát hoztunk létre.  Mintegy 500 fő, 
14 év alatti gyermek részére adományt osztottunk, a 
70 éven felüliek részére (szintén 500 fő) pedig Bé-
res-cseppet. A védekezést jelenleg is folytatjuk, mi-
vel a nyári enyhítések után most a vírus 2. hulláma 
tört ránk.
Év elején levezényeltük a szociális célú tűzifa kiosz-
tását is, ezáltal 463 fő jutott személyenként közel 6 
mázsa fához. Ez a korábbi évekhez képest jóval na-
gyobb mennyiség volt.
Közben a Hivatalunk átszervezése is elkezdődött 
év elején, ami egész évben tartott, mára azonban el-
mondhatom, hogy stabilizálódtunk, az egyes munka-
körökbe a megfelelő szakemberek kerültek.
Február 1-től újra működtetjük az ultrahangos vizs-
gálatot az orvosi rendelőben.
Sikerült zökkenőmentesen pótolnunk a nyugdíjba 
vonult védőnők helyét 2 fiatal védőnővel július 1-től. 
Ugyanilyen zökkenőmentes volt a háziorvos váltás 
is, a szeptember 1-jével eltávozó orvosok megürese-
dett helye is betöltésre került.

Szeptember 1-től Karcagon érhető el a központi or-
vosi ügyelet.
Színvonalas rendezvényen emlékeztünk meg a gya-
lázatos trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. 
Július 1-én megtartottuk a Semmelweis Napot és a 
Köztisztviselők Napját.
A nyáron többször is sor került szúnyogírtásra tele-
pülésünkön.
Befejeződött a Hosszúháti út felújítása.
Színvonalasra sikerült a Nagyboldogasszony Napi 
Búcsúvásár augusztus 15-én.
A közfoglalkoztatási programban az idén 73 fővel 
vettünk rész.
December 4-én átadásra került településünkön a II. 
ütemben megvalósult szennyvíz-beruházás, a lakos-
sági rákötések folyamatosan történnek. 
Városunk újabb aszfaltborítású utakkal gazdagodott.
Lassan végére érünk a fejlesztéseinknek, megújultak 
középületeink, Városháza, Pádár-kastély, iskoláink, 
templomaink, Ravatalozó és az Egészségház tetőze-
te.
Küzdelmes, emberpróbáló időszak van mögöttünk és 
tervezhetjük a jövő évet.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik 
munkájukkal segítették településünk fejlődését. Kö-
szönöm mindenkinek az elmúlt időszakban végzett 
munkáját, az áldozatát, az energiáját, akik valami-
lyen formában tettek a közösségért.
Ezúton kívánok Kenderes és Bánhalma minden 
lakosának Áldott Karácsonyt és békés, boldog új 
esztendőt a 2021-es évben!

Karácsony - 2020
Városunk önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm településünk valamennyi 

lakóját az adventi várakozás, a Karácsonyra való készülődés időszakában.

XXVIII. évfolyam 12. szám – 2020. december

ÜNNEP

Bogdán Péter polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

LaKossági tájéKoztató
a szennyVízBeruházássaL KaPcsoLatBan

Kenderes és Bánhalma településeken megvalósuló szennyvíz beruházással kapcsolatosan a közösségi felü-
leteken olyan információk jelentek meg, melyek nem minden esetben felelnek meg a valóságnak. Ezekből a 
leírásokból kitűnik, hogy a beruházásról, illetve a szennyvízhálózatra való csatlakozás körülményeiről nem 
rendelkeznek megfelelő információkkal az érintett ingatlantulajdonosok. 

Ezért ismételten szeretnénk Önöket tájékoztatni a rákötés menetéről.

1. Az Igénybejelentőlapok leadásának elérhetőségei: 
 • Postai úton: 5000 Szolnok, Thököly út 83.
 • E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
 (A veszélyhelyzet miatt jelenleg a szolnoki központ fogadja ezeket.)

2. A TRV Zrt. postai úton kiküldi a szerződést, illetve egy csekket, melyet be kell fizetni, a szerződést vissza 
 kell küldeni a megadott címre.

3. A feldolgozás után a TRV Zrt. a megadott telefonszámon visszahívja a tulajdonost, akivel időpontot 
 egyeztet, hogy mikor fognak kimenni az adott ingatlanhoz. nagyon fontos, hogy az ingatlan tulajdonosa 
  legyen ott a megbeszélt időpontban (nem csak valaki a családból), mert különben nem fogják 
 engedélyezni a rákötést!

 A közösségi felületen szintén sok olyan információ olvasható, melyek nem felelnek meg a valóságnak és 
 ezért azok félreértésekre adhatnak okot.

1. A szennyvízberuházás végleges befejezési dátuma: 2020. december 4.
2. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a talajterhelési 
 díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
 rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – 
 ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. amennyiben a közcsatornát év közben helyezik 
 üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 
 terheli. Tehát ennek értelmében a környezet-terhelési díjfizetési kötelezettség csak 2021. március 4. 
 napjától lép életbe!

3. Mivel a beruházás befejezése a téli időszakra esik és a nagyszámú bekötések is indokolják, 
 a Képviselő-testület méltányossági időszak bővítést állapíthat meg ezen határidő meghosszabbítására. 
 A döntésről tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

4. A gerinchálózatra csatlakozni csak abban az esetben lehetséges, ha azt a TRV Zrt. szakemberi jóváhagyták. 
 (Tudomásunk van róla, hogy több ingatlan tulajdonos már ezt megtette annak ellenére, hogy azt senki nem 
 engedélyezte számukra!) 

5. A TRV Zrt. illetékes szakemberével december 7-én fogunk egyeztetni ezekről a témákról. Az érintett 
 tulajdonosokat ezt követően fogjuk tájékoztatni a fejleményekről.

6. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a témával kapcsolatban a következő elérhetőségek valamelyikén 
 kérjenek információt:
 Polgármesteri Hivatal, Műszaki csoport: 06-59-328-106 vagy a muszak2@kenderes.hu

Műszaki csoport

A talajterhelési díjról - rákötésekről
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Lakossági Tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatos ügyintézésről

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Értesítjük a szennyvízberuházással érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a kivitelezéssel, illetve a helyreállí-
tási munkálatokkal kapcsolatos bejelentéseiket a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólagosan csakis 
elektronikus úton tudjuk fogadni. 
Bejelentéseiket a muszak2@kenderes.hu e-mail címre küldjék meg.

Tisztelt Szülők!

Kenderesi Polgármesteri hivatal
igazgatási és szervezési osztály

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/gyermekek kedvezményes gyermekétkeztetésre jo-
gosultak a téli szünet idejére, ha a gyermek szülője/törvényes képviselője igényelte az ellátást. Aki már az őszi 
szünet előtt kitöltötte a nyilatkozatot a téli szünetre vonatkozóan is, annak nem kellett ismételten nyilatkoznia.
Az étkeztetés időtartama: 7 munkanap (a téli szünet idejére eső munkanapok)
2020. december 21. (hétfő) – 2020. december 23. (szerda)
2020. december 28. (hétfő) - 2020. december 31. (csütörtök)
Az óvodás gyermekek 5 napra jogosultak étkezésre, melyet konzerv formájában kapnak meg 2020.12.22-én.
Az étkeztetés helye: Központi Konyha
5331 Kenderes, Szent István út 52.
Étkeztetés módja: 2020. december 21. és 2020. december 22-én déli meleg főétkezés biztosítása elvitellel. 
A többi napra hideg élelem (konzerv) kerül kiosztásra 2020. december 22-én.

A kormány által kiadott 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet 9. § alapján:
9. § Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megálla-
pító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második 
hónap végéig.
Ez azt jelenti, hogy akinek 2020. november 4. - 2021. február 8. közötti időszakban jár le a megállapított 
gyermekvédelmi kedvezménye, annak nem kell új kérelmet behoznia, mert automatikusan hosszabbodik a 
jogosultság 2021. április 30-ig!
Megkérek minden kedves szülőt, hogy 2021. január végén legyenek szívesek érdeklődni az új kérelmek beadásával 
kapcsolatban!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. december 7-től az előzetes igényeknek megfelelően megkezdjük 
a rágcsálóírtó szerelvény értékesítését.

A szerelvény a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportjánál igényelhető. A szerelvény árának kiegyenlítése a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában történik, és ezt követően kerül sor a készülék átadására.

A komplett szerelvény ára: 3.060 Ft (szerelvény + 1 adag rágcsálóírtó szer)
Utántöltő ára: 1.000 Ft

A bejelentés tartalmazza a bejelentő pontos címét, nevét, a hiba pontos megjelölését. Amennyiben úthibáról 
van szó, minden esetben néhány - a helyszínről készült - fotót is mellékeljenek levelükhöz!

Bartucsek Katalin
igazgatási és szervezési osztály

Műszaki csoport

Műszaki csoport
tájéKoztató

Téli szünidei gyermekétkeztetésről

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az  5 napi hideg élelem kiosztása
1 napon fog történni! (2020. december 22-én)
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Tisztelt iparűzési adóbevallók!

Tisztelt gépjármű  tulajdonosok!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését kö-
vetően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az 
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezett-
ségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központi-
lag visszavonásra kerülnek.

Kérem, legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől 
az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatósá-
goktól. 
A  2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és 
vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

Dr. Tóbiás Ferenc jegyző

KÖZÜGY

áLLatorVosi ÜgyeLet
December 19-20. Dr. Tóth István 06-30-9353-924
December 24-25. Dr. Tatár Gábor 06-30-3303-745

December 26-27. Dr. Varga Mihály 06-30-9250-556

a jász-nagyKun-szoLnoK Megyei KorMányhiVataL Karcagi járási 
HIVATAL FoGLALKozTATáSI oSzTáLy AKTUáLIS áLLáSAjánLATAI:

Óvónő (Kenderes), 
Szociális segítő (Kenderes, Kisújszállás),
Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
Általános irodai adminisztrátor-ügyvezető 
asszisztens (Karcag),
Recepciós (Berekfürdő),
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású-kereskedelmi 
munkatárs (Kisújszállás),
Bolti eladó (Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás),
Pultos (Kisújszállás),
Állatgondozó (Karcag),
Lakatos (Kisújszállás),
NC, CNC gépkezelő (Karcag),
Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
Általános karbantartó (Berekfürdő), 

Villamos gépek és készülékek műszerésze, 
javítója-szerviz vezető (Karcag, Kisújszállás), 
Kőműves (Karcag),
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 
foglalkozás (Kunmadaras),
Erdészeti motorfűrész-kezelő (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű 
szolgáltatási és szállítási foglakozás-betanított 
munkás (Karcag),
Egyszerű ipari foglakozás-édesipari betanított 
munkás (Karcag),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag),
Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő),
Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
Gyógymasszőr (Berekfürdő).

Érdeklődni a Foglalkoztatási osztályon személyesen, telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben 
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/
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Mi a teendő,
ha a CoVID-19 fertőzés tüneteit észleljük magunkon?

Ha íz-és szaglásvesztés, gyengeség, láz, köhögés tüneteket észlelünk, telefonon keressük meg a házior-
vosunkat! Fontos! Ha már érezzük valamelyik tünetet, ne menjünk közösségbe!
Az orvosi rendelők telefonvonala meglehetősen túlterhelt, ezért türelmet kérünk mindenkitől: többszö-
rös próbálkozás után egész biztosan elérjük az asszisztenst, vagy az orvost.
Mielőtt felhívjuk a háziorvost, mérjünk lázat, gondoljuk át a tüneteinket (akár írjuk fel egy papírra, 
hogy ne maradjon ki semmi), és lényegretörően mondjuk el panaszunkat. Számítsunk arra, hogy meg 
kell adnunk egy ún. értesítési telefonszámot, amin mindig elérhetőek vagyunk (ezt is írjuk fel a bizton-
ság kedvéért). Ha alapos gyanú merül fel a COVID-19 fertőzésre, PCR tesztet rendel a háziorvos.

A tesztről röviden:
Az Országos Mentőszolgálat munkatársai telefonon (azon a telefonszámon, amit közöltünk a háziorvossal) 
keresnek majd minket, és tájékoztatnak a mintavétel idejéről (kb. 24-48 óra).

a teszt eredménye
A mintavételtől számított 2-4 nap múlva háziorvosunktól érdeklődhetünk az eredményről, ami látható a 
rendelő számítógépén az EESZT rendszerében. Ha van Ügyfélkapunk, azon is látható lesz az eredmény.

Mit tegyünk, ha az első teszt negatív?
Háziorvosunkkal mindenképp konzultáljunk. folytatás a 6. oldalon
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INTÉZMÉNYI KÖRKÉP

szent imre Katolikus
általános iskola

Mit tegyünk, ha a teszt pozitív?
Ha pozitív lesz az eredményünk, nincs szükség még egy tesztre, a fertőzés sajnos beigazolódott. A Né-
pegészségügy elrendeli a hatósági házi karantént. Állapotunkról tájékoztassuk a háziorvost.
Fontos! Ha tüneteink hirtelen rosszabbra fordulnak, légszomj, mellkasi fájdalom, nagyfokú gyenge-
ség lép fel, AzonnAL hívjuk a Mentőszolgálatot a 112-es telefonszámon! 

Meddig tart a karantén?
Az elrendeléstől számított legkevesebb 10 napig nem hagyhatjuk el otthonunkat. Ennek feloldására 
csak akkor kerülhet sor, ha legalább 3 napja tünetmentesek, panaszmentesek vagyunk. Ez összességében 
lehet több is, mint 10 nap. 

a munkahelyet értesíteni kell!

Kötelességünk értesíteni a munkáltatónkat a pozitív teszteredményről, és a házi karantén előrelátható 
idejéről. A betegség idejére szabadságot kérhetünk, vagy táppénzt igényelhetünk. Csak akkor állhatunk 
munkába, ha letelt a 10 nap, és a háziorvos megállapítja, hogy 3 napja tünetmentesek vagyunk. Az ÁNTSZ 
határozattal zárja a karantént, amely a határozatban szereplő dátumot követően szűnik meg. Ez általában a 
háziorvosi kijelentést követő 1-2 nap, de az ÁNTSZ terheltségétől függően több is lehet. Addig a karantén 
szabályait be kell tartani, ezt a rendőrség is ellenőrzi.

Otthon…
Amennyire csak lehetséges, kerüljük a családtagokkal való közvetlen érintkezést! Ha tehetjük, külön szo-
bában tartózkodjunk. A közösen használt helyiségekben viseljünk maszkot, és nagyon fontos a gyakori, 
alapos fertőtlenítés! Hallgassunk háziorvosunk tanácsaira, csak olyan gyógyszereket szedjünk, amit az 
orvos javasol! 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! (szerk.)
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novemberben történt
November 5-én immár hatodik alkalommal emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, Szent Imre hercegről. 
Elmondtunk egy imát, mécseseket gyújtottunk, koszorút helyeztünk el az iskola előtt álló szobránál.
A pályaorientációs napon alsósaink játékos módon ismerkedtek a szakmákkal, többek között képpárosító, 
labirintus és kvízjáték, puzzle, keresztrejtvény, totó megoldásával. Játszottak Amerikából jöttem, Ki vagyok 
én?, Akasztófa, Activity, Mesterségem címere játékokat. Rajzok is készültek a Mi leszek, ha nagy leszek? 
témában. A felsősök emellett filmeket néztek, beszélgettek, netes szakmaismertetőket olvastak, a különböző 
foglalkozásokhoz kapcsolódó csoportos és egyéni internetes játékokat játszottak. A Lélekpillangó társasjáték 
önmaguk és egymás megismerését segítette elő. Különböző tesztek segítségével arra próbáltak rájönni, hogy 
milyen foglalkozás illik hozzájuk.
A Diákönkormányzat felhívására több osztály szervezett mozgásos programot, jártak a játszótéren, kidobóz-
tak, fogócskáztak, kosaraztak a gyerekek, a negyedikesek pedig sorversenyen mérték össze ügyességüket.
Az alsósok kézműves foglalkozásokon hangolódtak a télre, szebbnél szebb hóembereket, gyertyákat, téli ké-
peket készítettek.

Intézményünk tanulói és dolgozói nevében VI. Pál pápa szavaival kívánok mindenkinek áldott ünnepeket:
„A karácsonyra találkozásként tekintünk, a csodás találkozás, a történelmi találkozás, a sorsdöntő találko-
zás Isten és az emberiség között. Aki hisz, jól tudja ezt. Örvendjetek!”

nagyné Lenge Margit
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Kenderesi gondozási Központ család és gyermekjóléti szolgálat

tisztelt Kenderesi Lakosok!

ezúton kívánunk áldott Karácsonyi Ünnepeket!

Közeleg a Karácsony, ezért ebben az időszakban sokan kezdtek adományok gyűjtésébe, jogosan, ami bizo-
nyítja, hogy a település lakói szívélyesek, egymásra figyelőek, szeretnék, hogy mindenki boldoguljon kis 
városunkban.
Intézményünk azonban hosszabb távon tervez, mivel a fennálló problémák a hétköznapokon is fennállnak és 
nemcsak a jeles ünnepek közeledtével, alkalmával.
Ezúton szeretnénk megkérni Kenderes lakosságát, ha bárkinek a birtokában van használaton kívüli, de még 
használható játék, ruhanemű, bútor, szíveskedjen jelezni a Kenderesi Gondozási Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat felé (tel.: 59/528-036, 528-037), illetve szívesen fogadunk felajánlott tartós élelmiszer 
adományokat is, hogy segíthessünk a rászoruló családokon. Az adományokat a jövőben folyamatosan fogad-
juk.

  Tisztelettel:
oszlánczi sándor ottó

intézményvezető

BÁNHALMA HÍREI

Bánhalma Imaház (Fotó: Dr. Török József)
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néhány nevezetes esemény, érdekesség 68 évvel 
ezelőttről:
- ebben az évben született Oszvald Marika operet-
ténekesnő, Tőkés László református egyházkerüle-
ti püspök, Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök, 
Erdő Péter bíboros, Szakácsi Sándor színész, Balázs 
Klári táncdalénekes,
- 1952. év rendkívül aszályos volt: márciustól au-
gusztus végéig csupán 224 mm csapadék esett; igazi 
forró nyár volt, augusztus 15-én Csongrádon 41,5 
fokot mértek,
- az ’52-es Nyári Olimpián (Helsinki) 189 magyar 
sportoló képviselte Magyarországot. 16 arany, 10 
ezüst és 16 bronz érmet szereztek; az Asztalitenisz 
Világbajnokságon (Bombay) a magyar csapat 2 
aranyérmet nyert,
- ez év december 5-9-ig tartott Londonban a „Londo-
ni gyilkos köd”. Öt napig egyenletes füst borította be 
a várost, a levegőben felgyülemlett szennyező anya-
gok füstréteget képeztek London felett. Az emberek 
maszkban védekeztek, a légszennyeződés miatt több, 
mint 4000 ember halt meg, és az ezt követő hetekben 
több százezren betegedtek meg.

- 1952. februárjában megszületett a Magyar Minisz-
tertanács döntése, mely szerint hazánkban 1954. 
05.01-ig meg kell indítani a televíziózást. A műszaki 
végrehajtás a Magyar Postára hárult,
- elkészült az Aerológiai Obszervatórium Pestlőrin-
cen, ahonnan május 1-jén indították az első magyar 
rádiószondát,
- elkezdték forgatni a nagy sikerű Állami áruház c. 
magyar filmet (rendező: Gertler Viktor, főszerep-
lők Gábor Miklós, Petress Zsuzsa, Latabár Kálmán, 
Turay Ida, Feleki Kamill), melynek egyik betétdala, 
„Egy dunaparti csónakházban” sláger lett,
- 1952. óta június első vasárnapja hagyományosan a 
Pedagógusok napja Magyarországon,
- megjelent Ernest Hemingway: Az öreg halász és a 
tenger c. regény és Isaac Asimov: Alapítvány és Bi-
rodalom.

SzÜLETÉSnAPI KÖSzÖnTŐ - 1952
Decemberi számunkban az 1952-ben született olvasókat köszöntjük.

Boldog 68. születésnapot kívánunk! 

ÉLETMÓD
(jElEs napOK, gasztrOnómia, zöld rOvat, spOrt, hElytörténEti érdEKEsség)

december 1. AIDS elleni világnap; 
  A magyar rádiózás napja
december 3. A fogyatékkal élő emberek 
  nemzetközi napja
december 4. Bányásznap
december 5. Önkéntesek világnapja
december 6. Mikulás – Szent Miklós püspök 
  emlékére
december 9. Korrupcióellenes világnap
december 10. A Nobel-díj átadásának napja; 
  Emberi jogok napja; 
  Labdarúgás világnapja
december 11. Nemzetközi hegynap
december 12. Heavy Metal & Hard Rock Zene 
  nemzetközi napja
december 14. A hűség napja – Sopron napja
december 16. A magyar kórusok napja

december 18. A Nemzetiségek napja 
  Magyarországon
december 24. Szenteste, Jézus születésének 
  emléknapja
december 25-26.  Karácsony
december 29. A magyar kártya napja
december 31. Szilveszter – az év utolsó napja
december 25-e előtti negyedik vasárnap: 
advent első vasárnapja
december 25-e előtti harmadik vasárnap: 
advent második vasárnapja
december 25-e előtti második vasárnap: 
advent harmadik vasárnapja
december 25-e előtti első vasárnap: 
advent negyedik vasárnapja. 
Karácsony utáni első vasárnap: 
Szent család vasárnapja

jeLes naPoK
DECEMBER – KARáCSony HAVA – TÉLELŐ – áLoM HAVA – ADVEnT
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gasztronóMia
CSoDAKIFLI (PÚDERoS)
Hozzávalók: 20dkg Liga margarin, 30dkg liszt, 2dl tejföl, csipet só.

haLászLé jó asszony MóDra
Hozzávalók: 3 kg ponty, 3 fej vöröshagyma, 1 db zöldpaprika, 1 db szárított csípős pirospaprika, 3 gerezd 
fokhagyma, 10 dkg őrölt piros paprika, 1 dl paradicsomlé, ízlés szerint só, 1 evőkanál zsír, 50 dkg széles metélt 
(gyufaszál tészta).
Tisztítsuk meg a halat, filézzük, irdaljuk be, majd vágjuk 5-6 cm-es darabokra. Sózzuk meg, majd hagyjuk áll-
ni 2-3 órán keresztül. Ha elég sós a hal, akkor a léhez már csak minimális sóra lesz szükségünk. Öblös edénybe 
teszünk 1 evőkanál zsírt, majd megdinszteljük rajta az összekockázott hagymát. Beletesszük a hal uszonyait, 
a hal fejét, gerinccsontját, majd felengedjük vízzel. A szárított pirospaprikát egészben, a zöldpaprikát felsze-
letelve tesszük a lébe. Ezután tesszük bele az őrölt pirospaprikát, és erős lángon elkezdjük főzni 30-35 percig. 
Vigyázzunk, mert ha a lé nem forr eléggé, leül a paprika az aljára, és megkeseredik! Főzés közben adjuk hozzá 
az összezúzott fokhagymát és a végén a paradicsomlevet. 30 perc főzés után vegyük ki a halfejet, uszonyát és 
gerincét, majd tegyük bele a felszeletelt és lesózott hal húst, valamint a belsőségeket. Negyed órát főzzük még, 
közben megkóstoljuk, hogy elég sós-e. 
A száraztésztát kifőzzük, ízlés szerint tehetünk hozzá túrót is. Ezzel kínáljuk a halászlevet.

tÖLtÖtt csirKeMeLL VenDégVáró hiDegtáLra
Hozzávalók: 1 kg csirkemell, a töltelékhez kb. 2 szál újhagyma, 40 dkg trappista sajt, 1db sonkás krémsajt, 
1 zacskó mozzarella, 20 dkg szalámi, 1 fej lila hagyma, só, bors, kevés fokhagyma granulátum. A panírozáshoz 
tojás, liszt, zsemlemorzsa, a sütéshez olaj.
A csirkemellet vízszintesen felszeleteljük, és folpack között kissé klopfoljuk. Sózzuk, borsozzuk, fokhagyma 
porral megszórjuk. A töltelékhez karikára vágjuk az újhagymát, apróra vágjuk a lilahagymát, a sajtokat apró 
kockákra, a szalámit csíkokra vágjuk. Egy tálban összekeverjük a krémsajttal az összes tölteléknek valót, ízlés 
szerint sózzuk, borsozzuk. A hússzeleteket a tenyerünkbe helyezzük, és teáskanálnyi tölteléket teszünk a kö-
zepére, majd feltekerjük. A szokásos módon panírozzuk, és bő olajon, közepes lángon megsütjük. Ha marad 
töltelék, kockázzunk hozzá paradicsomot, Ezersziget salátakeveréket adjunk egy pohár tejfölhöz, és keverjük 
össze. 

házi Mézes BéLes
Elkészítés: 50 dkg lisztet elmorzsoljuk 10 dkg margarinnal. Hozzáadunk 16 dkg porcukrot, 1 kávéskanál szó-
dabikarbónát és 2 egész tojással, 4 evőkanál olvasztott mézzel és kb. ugyanennyi tejföllel jól kidolgozzuk a 
tésztát. Kinyújtjuk, és 4 lapot sütünk.
Krém: 3 tojás sárgájából 3 evőkanál porcukorral, 1 cs. vaníliás cukorral, 3 evőkanál liszttel 5-6 dl tejjel sűrű, 
sima krémet főzünk, és kevergetve kihűtjük. 20 dkg Ráma margarint 20 dkg porcukorral, 3-4 evőkanál rummal 
habosra keverünk. Hozzákeverjük a kihűlt főzött krémhez és megtöltjük vele a kisült lapokat. (A töltelék egy 
részébe keverhetünk kakaóport is.) A tetejét bevonjuk tejcsokoládé mázzal. 1 napig pihentetjük, hogy a mézes 
lapok megpuhuljanak.

PauLette
15dkg zsírt összemorzsolunk 25dkg liszttel. Beleteszünk 2 tojás sárgáját, 10dkg cukrot, fél csomag sütőport 
és annyi tejet, hogy jól nyújtható legyen. Metélt vastagságúra nyújtjuk, pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és 
dióhalmot rakunk rá, ami a következőkből készül: 12dkg darált dió, 12dkg cukor, fél citrom reszelt héja, 2 
egész tojás, 2 kanál zsemlemorzsa, (kis rum csak javítja). Világosra sütjük,  vaníliás porcukorral megszórjuk. 
Egyszerű és finom!

A lisztet összemorzsoljuk a margarinnal, a csipet sóval, majd a tejföllel összeállítjuk. Reggelig hideg helyre 
tesszük. Nyújtjuk, szaggatjuk, szilvalekvárt teszünk bele, kiflit formázunk, világosra sütjük. Forrón porcukor-
ba forgatjuk. Nagyon finom!

Bencze Sándorné, Táncsics út 7.

Baktai Enikő, Kossuth út 5.

Karácsonyi MenÜ
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szaLaKáLis KréMes (nagyon finom és könnyű)
15 dkg cukorból, 50 dkg lisztből, 10 dkg vajból, 1 csomag vaníliás cukorból, fél citrom levével, 1 citrom 
reszelt héjjával, 1 dl tejben,1 dkg szalalkálit feloldva, 2 egész tojással tésztát állítunk össze. 4 részre osztjuk, 
késfok vastagságra nyújtjuk. Zsírozott tepsi hátlapján egyenként megsütjük.
Krém: 4 tojássárgáját, 5 evőkanál kakaóval, 5 púpozott evőkanál cukorral kikeverünk. Adunk hozzá 5 evőka-
nál lisztet, simára kavarjuk. 7 dl tejjel felengedjük, és sűrű krémet főzünk belőle. Még langyosan 10 dkg vajat 
belekeverünk, végül a tojások kemény habját. Megtöltjük a lapokat.
Tetejét vaníliás cukorral meghintjük, másnap szeleteljük. Olvasztott csokoládéval is bevonhatjuk.

VéDjÜK a MaDaraKat, VéDjÜK a terMészetet!

az itatásról is gondoskodjunk!
A fagyok beálltával a madarak nehezen találnak ivóvizet, ezért az ete-
tőkhöz közel tegyünk ki itatót is. Egy nagyobb virágcserép alátét töké-
letesen megfelel. Az itatóból sötétedéskor öntsük ki a vizet, és reggel 
langyos vízzel töltsük újra.

Farkas Imréné, Kossuth út 56.

Mikola istvánné

ZÖLD ROVAT

„Vigyázz a MaDárra, ha KerteDBe rePÜL!” 
– a téli madáretetésről

A fagyok beálltával tollas kis barátaink nehezen jutnak eleséghez. Ké-
szítsünk madáretetőt! Lehet ez egy jó alkalom arra is, hogy gyerme-
künknek példát mutatunk a természet megóvásáról és a gondoskodásról. 
A közös alkotás örömet okoz, felelősségvállalásra ösztönöz, mert – na-
gyon fontos!- ha egyszer elkezdtük a madarak etetését, tél végéig ne 
hagyjuk abba!

Mi az, amit adhatunk a madaraknak?
- fekete napraforgót,diót, mogyorót, len és fénymagot, papagáj eleséget, 
  kölest,
- cinkegolyót (készen kapható),
- marhafaggyút,
- főtt tojást, főtt rizst,
- kukoricadarát,
- lágy macskaeledelt,
- almát,
- sótlan szalonnát.

- sós mogyorót, chipset,
- pattogatott kukoricát, 
- száraz macska/kutyaeledelt.

Mi az, amit ne adjunk?
- kenyeret, kiflit, zsemlét, kalácsot,
- nyers tésztát,
- sós szalonnát, kolbászt,
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KULTÚRA

MóRICz zSIGMonD MűVELŐDÉSI Ház

Városi KÖnyVtár

„Szelfizz a
madárijesztővel!”

fotópályázat 

Király Noémi, Ferenczi Bence, Ferenczi Marcell
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KÖnyVajánLó
A VáRoSI KÖnyVTáR Új KÖnyVEIBŐL 

Arthur Koestler: A vágyakozás kora
Bartos Tibor: Sosem volt Cigányország: 
szegkovácsi cigány történetek
Caroline Bernard: Frida Kahlo és az élet színei
Edo Jaganjac: Szarajevói hercegnő
Jean Hanf Korelitz: Tudhattad volna
John Ronald Reuel Tolkien: Befejezetlen regék 
Númenorról és Középföldéről
Mariana Zapata: Kedves Aaron! 
Marie Benedict: Clara: egy világot felforgató 
szerelem története

Peter James: Váltságdíj
Ripp Zoltán: Vezeklés nélkül
Robin Cook: Genezis
Stephanie Wrobel: Bocsáss meg, Rose Gold!
Stephen King: A kívülálló 
Steve Berry: A Romanov – jóslat
Thomas Hardy: Távol a világ zajától
Trisha Ashley: Karácsonyi szerelem
Urbánszki László: Régi-új hazában: 
A honfoglalás sorozat 2. kötete
Vavyan Fable: Ponyvamesék 

Ágh István: Három nap egy esztendő: 
magyar népmesék
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé
Dödölle: gyerekirodalmi és hagyományőrző 
kalendárium 
Elmét vidító magyar népmesék
Fésűs Éva: A csodálatos nyúlcipő
Kerész Erzsi: Ne parázz!: Göröngyös Úti Iskola

Láng Anna: A tanya állatai: első könyvem 
angol szavakkal
Láng Anna: Az erdő állatai: első könyvem 
angol szavakkal
Rippl Renáta: Panka balerina lesz
Tamás Zsuzsa: Kicsi Mimi iskolás lesz
Tóth Eszter: Pöttöm pötty és az Ízek Birodalma
Tóth Zita: Szél hozta rézvitéz

Az Árpád – kori magyar pénzek katalógusa I.-II.
Bánó Attila: 30 új meghökkentő eset a magyar 
történelemből
Béres József 100
Fucskár Ágnes: Magyarország természeti kincsei 
Gáspár Bea: Bea konyhája 2
Hoppál Mihály: Sámánművészet
Kókai Lajos: Az Ősmagyar vallás emlékeiről
Kisgyörgy Zoltán: Barangolás Székelyföldön: 
Kovászna megye
Magyar Péter: Angol nyelvi érettségi emelt szint

Magyar Péter: Angol nyelvi érettségi középszintű 
készségfejlesztő, felkészítő – és gyakorló könyv 
önálló tanulásra
Marti Zoltán: Istennel a műtőben: interjúkötet 
Dr. Csókai Andrással
Miklya Luzsányi Mónika: Mit tegyek a kütyüre 
kattant gyerekemmel?
Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
Schmidt Egon: Séták a természetben: 
a tavak élővilága

szépirodalom

gyermekirodalom

szakirodalom
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EGYHÁZI HÍREK

Katolikus egyház
KARáCSony – ISTEn IGÉjÉnEK

ViLágBa érKezése

levését megelőző létéről szól, akinek születését Máté és Lukács is megörökíti könyvének első részében. Csak 
János nem a földi, e világi eseményeket mutatja most be. Ő nem arról ír, hogy miért kellett Józsefnek és 
Máriának elmenni Názáretből Betlehembe, hogy mennyi viszontagságot kellett kiállniuk az út folyamán. Hogy 
nem fogadják be Őket egyetlenegy szállásra sem és hogy végül egy istálló barlangban születik meg Jézus, az 
emberré lett Fiúisten, a világ Megváltója.
Hanem János felülről indít. Nem e világból, hanem Istentől. És elénk festi, elénk állítja azt, hogy Isten Igéje, 
a Fiúisten, a Szentháromság második személye öröktől fogva létezik. Őbenne van az élet. Minden ami van, 
Őáltala született meg. Ő maga a világosság, aki a sötétben világít. Ő maga az Atya ragyogó fénye. Aki akkor, 
karácsony éjjelén belépett a világba, ráragyogott az emberiségre.
Majd folytatódik az írás: „Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden 
embert.” Igen, Jézusnak ez volt a célja. Ő azért jött el hozzánk, azért küldte el hozzánk az Atya, hogy fényt 
hozzon mindnyájunk életébe. „A világban volt, és a világ Őáltala lett, de a világ nem ismerte fel Őt.” Ebben 
a betlehemi kisdedben akkor még csak nagyon kevesen látták meg a mindenség Urát. „A tulajdonába jött, 
de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban akik befogadták hatalmat adott, hogy Isten gyermekei le-
gyenek.”Vagyis, aki viszont elfogadja Őt élete vezetőjének, az egy istengyermeki, boldog, teljes életet élhet. 
Jézus ezt a létet osztotta meg velünk. Tolmácsolta felénk a Mennyei Atya meghívó üzenetét, mi pedig hozzá 
kapcsolódva képessé válhatunk arra, hogy Isten fogadott gyermekei legyünk. Hogy kiemelkedjünk a bűn, a 
halál szolgaságának állapotából, az elesettségeinkből és hozzá forrasztva az életünket, általa üdvözüljünk, 
érjük el az örök boldogságot.
Majd itt találjuk leírva azt a mondatot, amely az Úr angyala imának is – amit a reggeli, a déli és az esti haragszó 
alatt imádkozunk – része: „És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” Krisztusban a Fiúisten társunkká vált. 
Karácsony napja erre az isteni közelségre hívja fel a figyelmünket. A végtelen isteni szeretetre. Milyen jó az 
Úr. Eljön hozzánk, hogy világosságot hozzon személy szerint mindnyájunk életébe. Hogy fényt gyújtson, 
hogy megmutassa a végcélunkat, sőt hogy egy új fényben tudjuk látni az egész létünket. Mi pedig, ha elfogad-
juk Jézust, Isten felénk kimondott, nekünk ajándékozott Igéjét életünk vezetőjéül, világosságául és a minden-
napjainkban mellette döntünk, akkor Ő valóban egy teljes élettel tud megajándékozni bennünket.

Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Az Ő éle-
tét, az Úr örömhírét, Isten felénk kimondott üzenetét örökítette 
meg, írta le a négy evangelista. Közülük ketten – Szent Máté 
és Szent Lukács – jegyezték le Jézus betlehemi születését. 
A másik két szent író – Márk és János – könyvében nem esik 
szó Jézus gyermekkoráról. Viszont János beszámol Krisztus 
személyének e világra jövetelét megelőző, örök létéről is.
Ez János evangéliumának a híres prológusa, vagyis bevezetője, 
az 1. fejezetének 1-18. versig terjedő része, amit minden évben 
a december 25-i, ünnepi szentmisén szoktunk felolvasni.
Amely írás elsőre kicsit elvontnak tűnhet: „Kezdetben volt 
az Ige, az Ige Istennél volt, Isten volt az Ige. Ő volt kezdet-
ben Istennél, minden Őáltala lett, nélküle semmi sem lett, ami 
lett. Őbenne élet volt és ez az élet volt az emberek világossá-
ga.” Pedig e néhány sor tulajdonképpen ugyanazon Jézus 
személyének, a Fiúistennek az e világra jövetelét, emberré

Koltavári attila plébános
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Andrási Ferencné,
csatóné Barabás irén,
Lukácsné simon edina

CIVIL SZERVEZETEK

Az ÖSSzEFoGáS EREjE
Advent második vasárnapján a Mikulás meglátogatta a gyerekeket, akik segítettek feldíszíteni Kenderes óriás 
fenyőfáját.

Akiknek ezt a csodálatos délutánt köszönhetjük: 
Andrási István villanyszerelő, Balogné Oláh Ildikó, 
Berényi Tibor, Bíróné Fekete Kata, Bogdán Sándor, 
Czifra Szilvia, Csortosné Csík Bernadett, Farkas 
Istvánné, Farkasné Tóth Erika, Ferenczi Istvánné, 
Göröngyösi-Agrár Kft. pékjei, Juhász Istvánné Edit-
ke, Knoch Ferencné, Kosztáné Réz Edit, Lőrinczné 
Ferenczi Judit, Rolenc Sándor, Szerencsi Tibor, 
Takács Tamás, Varga József.

Köszönjük, hogy eljöttetek! 
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5310 Kisújszállás, nyár utca 2.
Tel./fax: +36 59 520-620

web: www.tuzoltosag-kisujszallas.hu

Az adventi időszak a karácsony előtti negyedik vasárnappal kezdődik, és karácsonykor ér véget. Ilyenkor a ha-
gyományoknak megfelelően sok otthonban gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit. A karácsonyi időszak-
ban díszítésként is sok gyertyát és mécsest használnak az emberek, ezek könnyen okozhatnak baleseteket. 
Az ilyen tűzesetek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az égő mécseseket, vagy gyertyákat gyúlékony anyag 
közelében helyezik el, a keletkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresztül átter-
jednek a lakás más helyiségeire. Az adventkor használatos koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető 
anyagokból készülnek, szintén nagy odafigyelést igényelnek.

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott gyertyák helyének 
körültekintő megválasztásával. Minden esetben fontos éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis 
megakadályozható, hogy a mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű azok közeléből minden 
gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, 
ahol nem dőlhet fel, és ahonnan nem eshet le.

A karácsonyi dekorációs fények is jelentős kockázatot rejtenek magukban, csak garantált minőségű égősort, 
elektromos díszt vásároljuk.

a karácsonyfára ne tegyünk gyertyát, csillagszórót! Ha mégis ragaszkodunk hozzá, figyelmesen tegyük 
fel, ne legyen a közelében éghető dísz! Ha szárad a fa, már ne gyújtsuk meg a gyertyákat, és soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül, mindig legyen felnőtt a közelben! A gyerekeknek ne engedjük, hogy ők gyújtsanak gyertyát, 
csillagszórót!

Pirotechnikai termékeket (tűzijáték) csak engedéllyel rendelkező ületekbe lehet vásárolni. A használati 
utasításban leírtakat be kell tartani, és figyelemben kell venni a felhasználás időpontját!

Ezeket a termékeket csak nagykorú személyek működtethetik, a december 28-31. közötti időszakban.

A fel nem használt tűzijátékokat ünnep után vissza kell vinni a pirotechnikai szakboltba, mivel azokat év 
közben felhasználni nem lehet! A lakásban tárolni őket tilos, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak!

A tűzijátékok nagy részét kizárólag szabadtéri felhasználásra tervezték, ezért a lakásban semmiképpen ne hoz-
zuk működésbe őket! Legyünk tekintettel a közelben lévő háziállatokra is, hiszen számukra a tűzijáték hangja 
ijesztő lehet. Az elmúlt években gyakran érkeztek hírek a pirotechnikai eszközökhöz köthető sérülésekről, 
balesetekről is. Ezért soha ne működtessük a tűzveszélyes játékokat a kezünkben tartva, és ne hajoljunk fölé-
jük a begyújtásuk után! Mielőtt fellőnénk a rakétákat, győződjünk meg arról, hogy semmilyen akadály nincs 
az útjukban, és tartsunk kellő távolságot az eszköztől. Gondoljuk arra is, hogy ezek komoly tűzveszélyt jelen-
tenek!  Ügyeljünk, hogy a környezetben, vagy éppen a szomszédban se legyen olyan anyag, ami meggyullad-
hat, ha a rakéta mégsem úgy működne, ahogyan szeretnénk.

Kérjük, fogadják meg tanácsainkat! ha mégis bajba kerülnek, azonnal hívjanak bennünket - ne feled-
jék, mi Önökért vagyunk!

Mindenkinek boldog Ünnepeket kívánunk! 
Czókoly Viktorián nyá tű őrnagy parancsnok

ÖNKORMÁNYZATI
TUZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

KISÚjSZÁLLÁS
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KöszönEtnyilvÁnÍtÁs
Megköszönöm azoknak az embereknek a segítségét, akik a Családsegítő bezárásakor segítettek, 
akár az adományok kihordásánál, akár anyagi támogatással. A Családsegítő dolgozói és ellátottjai a 
Vöröskereszt Helyi Alapszervezetétől élelmiszert, adományt kaptak, melyet az önkéntes segítők 
juttatak el mindenkinek:
Andrási Ferencné (Barabás Ildikó), juhász Csaba, Komendát zsuzsanna, Sipos Bálintné, 
Darvas Sándor és Vitézné Erzsike, valamint jómagam. Bebizonyítottuk, hogy ezzel a csekély kis 
adománnyal is tudunk másokon együttes összefogással segíteni.

csak akarni, és tenni kell!

minden kenderesi és bánhalmi embernek
erőt, egészséget és kitartást kívánok,

valamint békés és boldog karácsonyi ünnepeket!

Őzséné juhász Erzsébet
Városi Vöröskereszt helyi vezetője

KÖzeLeDiK a Karácsony…

Kedves Klubtársaim, kedves barátaim!

A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom és mindenki 
igyekszik családi körben tölteni a karácsony ünnepét. 
A karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. A keresztény emberek számára az ünnep üzenete: Isten lehajló 
szeretete az emberhez. A karácsony olyan ünnep, aminek hatása alól szinte senki sem tudja kivonni magát. 
Próbáljuk átélni a karácsonyi ünnep lényegét, ami nem abban kell, hogy legyen, hogy Jézus ezen a napon 
született meg, hanem abban, hogy egyáltalán megszületett az emberiség nagy barátja, és igaz tanítómestere. 
Ő, aki elsősorban a szegények királya volt, aki nem a bőr színét és nem az értelem csiszoltságát nézte, hanem 
a belső értékeket, a szeretetet, a lelki gazdagságot és mindenkit igyekezett abba az irányba terelni, hogy mi is 
ezen értékeket szem előtt tartva éljünk. Közeledve a szeretet ünnepéhez meg tudunk-e állni néhány kedves, 
meleg emberi szóra? S kívánunk-e békés karácsonyt a temetőben nyugvó halottainknak?
 Bízzunk a szépben, a jóban, s reméljük, hogy közös akarattal boldog lesz az elkövetkezendő időszak, nem kell 
félnünk, rettegnünk. A világ történései nem nyomasztóan, hanem reményteljesen hatnak az emberekre. Kí-
vánjunk magunknak és egymásnak békét, biztonságot, örömet, ne sújtsa az emberiséget katasztrófa, járvány, 
baleset, szenvedés. Kívánom, hogy így legyen! Mindenkinek kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog 
újévet, boldog családot, és ami a legfontosabb, nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek!

Hogy az újév mit hoz, Ti sem tudhatjátok, bár egyre sokasodik már az életkorunk, de mi nem érezzük, mikor 
együtt vagyunk. Hiányoztok nagyon, de bízom benne, hogy hamarosan eljön az idő, mikor átölelhetjük egy-
mást egy vidám mosoly kíséretében. Addig is kívánok mindannyiótoknak kellemes karácsonyi ünnepeket, 
békés, boldog újévet, és egy nagy ölelést küldök mindannyiótoknak szeretettel! Vigyázzatok magatokra!

Tisztelettel:
erdei józsefné

Kossuth Lajos Hagyományőrző nyugdíjas Klub vezető

Szeretettel: Erdeiné Piroska
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HIRDETÉSEK

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/2020/000690

a stoP autós isKoLa
(Kenderes-Bánhalma, Posta út 1/a)

folyamatosan indít Kresz tanfolyamokat on-line, vagy tantermi oktatás keretein belül

Jelentkezés: Bereczki Sándor iskolavezetőnél a 06-30/9435-525 telefonszámon.

FIGyELEM! A 20 év alattiak, valamint a GyES-en, vagy GyED-en lévő kismamák a sikeres 
KRESz vizsga után 25.000,-Ft állami támogatást kapnak!

személygépkocsi,
motorkerékpár,

segéd-motorkerékpár kategóriákban.

KeDVes oLVasó!
Mire megjelenik a decemberi Krónika, már egészen közel lesz a karácsony.
Sokat törtem a fejem, én mivel tudnék kedveskedni, szép ünnepet kívánni.

Keresgéltem idézetek között, verseket böngésztem, de egyiket sem éreztem olyannak, 
amit én szeretnék…, és egészen véletlenül ez a novella talált meg, szinte kínálva a lehetőséget, 

hogy „őt” válasszam. Úgy gondolom, hogy ennél szebbet és jobbat úgysem találnék.

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják: sírásra 
vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, 
néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak, és mutatják, 
hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert 
a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta 
önmagát viszi hajnali misére.
A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák 
lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy:
– „Harmatozzatok, égi Magasok...”
Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett, legalábbis így érezte ezt Baka Máté az 
alszegből, de így érezte Hosszú Illés is – ugyanonnan – bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen van-
nak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már

Ezzel kívánok meghitt, szép ünnepet!

Fekete istván: roráte

Mikola istvánné
főszerkesztő
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formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, 
mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, 
hát csak ülnek, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is 
ráér. Félszemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul…
– Amilyen kutya konok ember volt világéletében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én menjek előbb, de abból 
nem eszel.
Pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval, a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakravalóba, és szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán nem szabad.
És Mátéra néz, aki – úgy látszik – elaludt.
– Ez hát el, a híres – mosolyodik el – pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégiscsak 
fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle... akár a halotté... Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!...
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról –, csendesen odamegy, és kicsit borzong-
va megérinti Máté vállát:
– Hallod-e, Máté!?
Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak. 
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve, és szereti most Illést így közel látni 
–, de már elmúlott.
– Na, hál Istennek, hát akkor menjünk!
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
*
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott –, 
olyan meleg lett a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – suttog a kis angyal.
– Hát bizony, a mai világban...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam!
*
A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben 
puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés – lángost sütött a lányom...
*
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
*
A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás 
mintha ott maradt volna az arcukon.
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