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December az év legszebb hónap-
ja, hisz ekkor van karácsony, a
legszebb, legfényesebb ünnepünk,
a szeretet és a békesség ünnepe.

A karácsony a család, a béke, az
emberek egymás iránti szeretetének
ünnepe.

Az ezt megelôzô idôszak, az advent
pedig a várakozásé, a felkészü-
lésé.  Ilyenkor rendet te-
szünk szívünkben, lel-
künkben, mert a sze-
retet csak akkor ta-
lál meg, ha ôszinte,
tiszta szívvel vár-
juk, és szeretet adni
is csak tiszta szívvel
érdemes.

Év közben, munkánk
során, a hétköznapok per-
gô ritmusában olykor akar-
va-akaratlan megbántjuk
egymást, emberek vagyunk,
gyarlók, esendôk, bocsánatot
kérni azonban soha nem késô. Ha más-
képp nem megy, legalább gondolat-
ban!

Karácsony, a szeretet ünnepe éppen
azt jelenti, hogy ez a leghatalmasabb
erô, általa minden nehézségen képe-
sek vagyunk felülemelkedni. A szere-
tetre való törekvés, jobb emberré tesz.

Kívánom, hogy az ünnepen csen-
desedjünk el, boldogan idézzük fel a
múltat, emlékezzünk a régi bensôsé-
ges karácsonyi esték hangulatára.

Meséljük gyermekeinknek, uno-
káinknak, barátainknak,

hogy milyen is volt
mikor betlehemez-
ni jártunk.

Nem az a fon-
tos, hogy sok aján-
dék legyen a fa
alatt, hanem, hogy

együtt legyünk,
akik szeretjük egymást.
Kívánom, hogy a kará-

csonyi gyertya fénye mel-
lett legyen az öröm is fénye-

sebb, halványodjon el a bá-
nat a szomorúság.

Még néhány nap és búcsúztatjuk a
2006. évet és megkezdjük az új év elsô
napját. Bízom benne, hogy a közös él-

Ünnepváró

Borulj a földre téli álom,

Ölelj át minden gyermeket.

Mindenütt a nagyvilágon,

Örüljenek az emberek.

Harangok tiszta, zengô

hangja,

Dicsérjen minden éneket.

Csituljon el a szívek haragja,

Várjuk a legszebb ünnepet.

A TARTALOMBÓL

Szekeres Katalin polgármester
köszöntôje

A választás eredményérôl

Idôsek napja

Adventi ünnepségsorozat

Mi a karácsony igazi,
      keresztény jellege

Adventbe élve,
      karácsony felé tekintve

Anyakönyvi hírek, humor

Tisztelt Olvasó!

mények, melyeket együtt éltünk át az
utóbbi hónapokban, megmaradnak
szívünkben, és erôt adnak az új meg-
próbáltatások leküzdéséhez, melyhez
kívánok sok erôt.

Kívánok mindenki számára Áldott
Karácsonyi Ünnepeket, és Békés Bol-
dog Új Évet!

Szekeres Katalin
polgármester
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2006. október 1-jén községünkben a helyi önkormány-
zati képviselôk és polgármester, valamint a cigány kisebb-
ségi önkormányzati képviselôk és a megyei közgyûlés tag-
jainak megválasztása a vonatkozó jogszabályok alapján
zajlott le, és érvényes volt.

Településünkön a választójogosultak száma 1206 fô,
ebbôl szavazóként megjelent 866 fô. A megjelenési arány
71, 81%-os volt.

    A polgármester választás eredménye:
Megválasztott Polgármester Szekeres Katalin 638 érvé-

nyes szavazattal.
A képviselôi választás eredménye:
Gergely Istvánné 503 érvényes szavazattal
Barati Ferenc 464 érvényes szavazattal
Nagy Enikô 401 érvényes szavazattal
Nagy Ferencné 394 érvényes szavazattal
Muskóczki Imre 384 érvényes szavazattal
Poncsák Jánosné 295 érvényes szavazattal
Harcsa Bertalan Gáborné 294 érvényes szavazattal
Barati Péter 254 érvényes szavazattal
Mészáros Balázs 228 érvényes szavazattal.
2006. október 12-én a polgármester, az önkormányzati

képviselôk és a nem képviselô bizottsági tagok esküt tet-
tek, s ezzel megkezdték 4 évre szóló munkájukat. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden választópolgárnak, akik
részt vettek a választáson, hogy éltek állampolgári joguk-
kal és kötelességükkel. A továbbiakban szeretnénk mun-

A választás eredményérôl

„Imé az ajtó elött állok és zörgetek.”
(Jelenések 3: 20.)

Mit hoz a jövô?
Adventben, Krisztus második eljö-

vetelét várva, karácsony ünnepére ké-
szülve és már az újesztendôre is gon-
dolva sokan kérdezik ezt maguktól,
egymástól.

Vajon mit hoz a jövô?
Vannak, akik nem gondolnak erre,

csak a mának élnek, ma akarják
jól érezni magukat Ez a biztos, a
holnap bizonytalan. Ez a szem-
lélet mindig felelôtlenséget és er-
kölcsi hanyatlást szül. Van, aki
ijesztô jövôt lát maga elött, vagy
képzel maga elé, és menekül sok-
szor valamilyen mámorba, hogy
ne is keljen gondolni a holnapra.
Aki bizonytalanul látja a jövôt, s
benne saját helyzetét, az megpró-
bálja bebiztosítani magát minden
módon. Így tett a bibliai gazdag
is, amikor azonban a következô
éjszaka meghalt, nagy vagyona
semmit nem segített rajta.

Jézus Krisztus felkészítette a
benne hívôket a jövôre. Ha Krisz-
tus hívô népe a jövôre gondol, nem fe-
lejti, hogy a mi Urunknak adatott min-
den hatalom mennyen és földön. A ben-
ne bízókat megôrzi minden körülmé-
nyek között, és áldássá teszi a világ szá-
mára.

Mi a jelen sok szomorú tapasztalata
ellenére is reménykedve nézünk a jö-
vôbe.  A jövô nekünk azt hozza, amit a

Adventben élve, karácsony felé tekintve

kánkkal segíteni a település fejlôdését, épülését. Remél-
jük, hogy a lakosság részérôl is számíthatunk építô szándé-
kú ötletekre és támogatásokra.

A képviselô testület létrehozta, a munkáját segítô 3 ál-
landó bizottságot.

– Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Muskóczki Imre képviselô
Tagjai: Barati Ferenc, Poncsák Jánosné képviselôk,
Juszku Lajos nem képviselô

– Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság
Elnöke: Nagy Ferencné képviselô
Tagjai: Barati Péter, Nagy Enikô képviselôk, Gerzsenyi
Béláné nem képviselô

– Szociális Bizottság
Elnöke: Gergely Istvánné képviselô
Tagjai: Nagy Ferencné, Nagy Enikô, Mészáros Balázs,
Poncsák Jánosné képviselôk,
Pál Imréné nem képviselô.

Községünkben kisebbségi önkormányzati választás is
volt. Ennek eredményeként 5 fôs Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat jött létre.

Tagjai: Lakatos József elnök
Lakatos Zsuzsanna
Lakatos Attila
Brád Endre
Oláh Tibor

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Nagy Enikô

mi szeretô Urunk elkészített. A jövô
végsô soron Ôt magát hozza. Ebben
bízva a jelen nehézségeit is másként
tudjuk elhordozni, különösen, ha tud-
juk, hogy velünk van most és minden
napon a világ végezetéig.

„Született néktek ma a Megtartó, ki
az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
(Lukács 2: 11)

Karácsony az emberré lett Úr Krisz-

tus születésnapja. Ôt ünnepeljük, Ô le-
gyen karácsonyi ünnepünk középpont-
jában.

Kétezer évvel ezelôtt a Teremtô Is-
ten lehajolt az emberhez, és Jézus Krisz-
tusban ajándékot nyújtott át nekünk.
Pontosan azt, amire a szívünk mélyén
vágytunk, mi emberek: a szeretet és
kegyelem ajándékát, az Istennel való

kapcsolat helyreállításának lehetôsé-
gét.

Amikor az Isten Fia megszületett,
senki sem ünnepelt ennek örömére Je-
ruzsálemben. Messzi országokból út-
nak indult bölcsek ajándékozták meg
Jézust hódolatuk jeléül. Angyali hír-
nökök szavára, pedig egyszerû pászto-
rok siettek Betlehembe, hogy lássák az
újszülöttet. Hittek és felkeltek. Ezért ôk

lehettek Isten elsô megajándéko-
zottai.

Ma sincs ez másként: Isten
mindenki számára elkészítette
ajándékát. „Egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Ôbenne az el ne
vesszen, hanem örök élete le-
gyen”.

Jó lenne, ha az ünnepnapok
alatt nem lenne olyan zsúfolt
programunk, mint az ünnepek
elôtti idôben. S jó lenne, ha ma-
gunk is megállnánk csendben a
mi Urunk elôtt. Számba vennénk:
milyen ajándékokat kaptunk már
tôle, s miket kínál még nekünk.
Ez tenné igazán gazdaggá a ka-
rácsonyunkat, utána a hétközna-

pokat és egész életünket. Kívánok ilyen
lelkiekben is meggazdagító karácsonyt,
s az Új évben Isten oltalmát, és vezeté-
sét e községnek és a teremtett világnak!
Próbáljuk meg együtt összefogva bol-
dogabbá, eredményesebbé tenni a kö-
vetkezô esztendôket!

„Immánuel-velünk az Isten”
Kölönte Zsolt lelkipásztor
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Hagyományteremtô ünnepségsoro-
zatot kezdett az önkormányzat advent
idején. Rövid program, gyertyagyúj-
tás, ének, megvendégelés, családias
hangulat fogadta a résztvevôket.

A Polgármesteri Hivatal udvara
adott otthont, a karácsonyfa állításnak
és az adventi ünnepségsorozatnak
községünkben.  Pásztor Lászlóné és
Zámbó Józsefné munkája nyomán
megelevenedett itt a betlehemi istálló,
és az adventi házikó is, melyet folya-
matosan megtekinthettek a látogatók.

Az általános iskola tanulói nyitot-
ták meg -Juhász Ferencné és Tara Ilo-
na pedagógusok vezetésével- az ad-
venti ünnepségsorozat elsô vasárnap-
ját. A gyerekek játéka nyomán talál-
kozhattunk a szállást keresô Szent Csa-
láddal, a pásztorokkal és a három nap-
keleti bölccsel.

Az ünnepségsorozat második vasár-
napját Sebôk Szilvia hitoktató- és a
segítségével felkészült gyerekek-köz-
remûködésével a katolikus egyház
folytatta.  A harmadik vasárnapot, pe-
dig Kölönte Zsolt református lelkész

A Karácsony, ahogyan ma ünnepel-
jük – mint bensôséges családi és gyer-
mekünnepet –, mindössze 200 éves. Ez
a mai forma a német polgári szemlélet
egyik legeredményesebb kultuszalkotá-
sa. Megtartva a külsôt, Krisztus születé-
sét illetôen, szép kedélyesen megváltoz-
tatta az egyházi ünnep igazi jellegét:
Krisztust, a világ megmentôjét mosoly-
gó gyermekként állította elénk, minden
csupán kellemes békét és édes érzéseket
áraszt. De a Karácsony az egyház szá-
mára sohasem volt csak ez. És nem is
lehet! Igen: az Egyház is egy Gyermek
születését hirdeti! De ez a Gyermek nem
az a bájos arcú, göndör hajú fiúcska….

A liturgia isteni és királyi méltóság-
ban látja Ôt. Vállán nyugszik a minden-
ség. Az egyház a gyermek Jézusban
Krisztus Királyt látja. A béke fejedelmét,
a Bírót és a Megváltót. Ezért az egyház
számára a betlehemi éjszaka valóságos
misztérium… mélységes titok!

Isten belép a történelembe. Emberi
természetet vesz fel magára. Általa maga
az Isten lép be a történelembe. Ennek az
isteni igazságnak a fényénél kell lemér-
nünk mindent, amit ma világnak neve-
zünk. A hatalmi struktúrákat, a törvé-
nyeket, az emberi együttélés formáit.
Minden értékrendszert: a pénzt, a hatal-
mat, a tiszteletet, a szeretetet. Mindent,
amit beszélnek, írnak, tesznek, ígérnek,
határoznak, vagy megtagadnak az em-

Adventi ünnepségsorozat Kékcsén

Mi a Karácsony igazi, keresztény jellege?

 „A jól eltöltött évek tudata és a
sok szép tettre való visszaemléke-
zés a legnagyobb öröm forrása.”
– hangzott el Szekeres Katalin
polgármester köszöntôjében.

Idén immár negyedik alkalommal került sor
szép és gazdagodó hagyományunk az Idôsek
Napjának megrendezésére. Ilyenkor köszönt-
jük azokat, akik sok – sok év munkájában
megfáradtak, gyermekeket és unokákat nevel-
tek, s még nevelnek ma is.

Községünkben 254, olyan idôs ember él, aki
60. életévét betöltötte. Róluk emlékeztünk meg
2006. november 25-én. A rendezvényen 180
fô vett részt, így e nap, nagy részét együtt töl-
töttük el családias légkörben.

A programok megszervezését, lebonyolítá-
sát most is a szociális bizottság vállalta, a pol-
gármester, képviselôtestület és bizottsági ta-
gok, polgármesteri hivatal, valamint az általá-
nos iskola dolgozói segítségével. Gergely
Istvánné a szociális bizottság elnöke nyitotta
meg az ünnepi mûsort. Többnyire zenés, tán-
cos mûsorok emelték a nap hangulatát: fellé-
pett a Liget Táncegyüttes, akik Fényeslitkérôl
érkeztek- már nem elôször községünkbe- Te-
remi László vezetésével. A zenés hangulatról
a hajdúböszörményi Bocskai Táncegyüttes
muzsikusai gondoskodtak. Szikszai Ádám 5.
osztályos és Kovács Angéla 6. osztályos ta-
nulók táncukkal gyönyörködtették és szóra-
koztatták a közönséget.

Szekeres Katalin polgármester ünnepi be-
szédével köszöntötte, az idôseket. Szép ma-
gyar beszédünk ékes szavaival örök ifjúnak,
lélekben fiatalnak, öregedônek, szép korúnak
nevezte Ôket. S kiemelte az idôs emberek leg-
fôbb erényét, a bölcsességet.

 Gerzsenyi Béláné tanítónô egy szép versen
keresztül tolmácsolta a fiatalabb korosztály
köszönetét és tiszteletét. Meglepetést okozott
a névnapi köszöntés Bodnár Béla részérôl,
melyhez a virágot Váradiné Kovács Ágnes
biztosította. Az ebéd elfogyasztását, beszélge-
tés és nótázás követte, majd lassan hazatértek
az emberek, talán leginkább annak örülve, hogy
olyan társaikkal is találkozhattak ismét, akik-
kel utoljára az elmúlt év idôsek napján.

 Reméljük, hogy egy év múlva ismét így
köszönthetjük Ôket.  A köszöntô végén el-
hangzott egy idézet, mely egy bölcs ember fa-
lán áll valahol Görögországban életfilozófiáját
hagyva az utókorra. Ezt az üzenetet küldjük
most mindazoknak, akik nem tudtak eljönni
az Idôsek Napjára.

„Az  ért el igazi sikereket, aki jól élt,
gyakran nevetett, sokat szeretett, elnyerte
az okos emberek tiszteletét, a szegények
bizalmát, és a gyerekek vonzódását.
Aki különb világot hagyott maga után, mint
amilyet talált születésekor.
Aki mindenben a legjobbat kereste, és Ô
is a legjobbat adta önmagából.
Élete ihletett volt, emléke áldást hozó.”

Gerzsenyi Béláné

Idôsek Napja
és Nyiscsák Emma vallástanár egyete-
mi hallgató irányításával töltötték el
a település lakói. A gyerekek verssel,
zenével készültek ezekre a napokra.

Szekeres Katalin polgármester be-
szédében méltatta az ünnep jelentôsé-
gét, fontosságát, értékét. Hangsúlyoz-
ta a szeretet, és az emberek közötti
megértés jelentôségét.

„Karácsony, a szeretet ünnepe ép-
pen azt jelenti, hogy ez a leghatalma-
sabb erô, általa minden nehézségen
képesek vagyunk felülemelkedni. A
szeretetre való törekvés, jobb emberré
tesz.”

A község Önkormányzata és Kép-
viselô-testülete az adventi házikóban
látta vendégül forralt borral, teával,
mézeskaláccsal az odalátogatókat.
Mindezek elkészítése Barati
Ferencnének, Pál Lászlónénak és
Hajdu Lászlónénak köszönhetô.

Az emberek összegyûltek, beszélget-
tek, egy egyszerû gesztus mosolyra, jó-
kedvre derítette Ôket, ebben a „bezár-
kózós”, elanyagiasodott világban.

Nagy Enikô

berek, ennek az Igazságnak a fényénél
kell lemérni. Ô a mérce, mely elôtt a jog-
talanság marad… a hatalom mindig szol-
gálat vagy erôszak.

A láthatatlan Isten karácsony éjjelén
látható lett. Közénk jött, hogy megis-
merjük. Számunkra most már nem a Nagy
Ismeretlen az Isten, a Nagy Idegen, ha-
nem az Ismerôs, a Jóbarát. Azóta látjuk,
tudjuk, hogy milyen. A világ Jézus által
ismerte fel, hogy milyen az Isten. Nem-
csak Hatalom, Erô, Igazság, Fenség, ha-
nem Szelídség, Jóság, Irgalom. Kará-
csony éjjelén tudta meg a világ a leg-
szebbet az Istenrôl, azt, hogy az Isten a
Szeretet.

Lehet, hogy mások, akik az egyhá-
zon kívül állnak, másként vélekednek.
Lehet, hogy nekik a Karácsony csak csa-
ládi ünnep, vagy éppenséggel a téli vá-
sárlási szezon végét jelenti. Nekünk
több!

Elmélyedve a karácsonyéj szent tit-
kában, elfogódva hajtjuk meg fejünket,
hiszen a megtestesülés nagy csodájának
ugyanis csak egyetlen magyarázat lehet:
a szeretet. A szeretet és a könyörület
hozta le közénk az Isten Fiát, hogy ke-
serves kínszenvedésével és kereszthalá-
lával jobbra fordítsa örök sorsunkat….

„Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda érte.” (Jn. 3, 16)

Papp János
Római Katolikus plébános
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H E L Y I  K Ö Z É L E T I  L A P

Felelôs kiadó: Kékcse Község Önkormányzata
Felelôs szerkesztô: Nagy Enikô.
Telefon: 45/468-001

Gratulálunk a házasságot
kötötteknek és kívánunk bé-
kés, boldog esztendôket,
az életben
sok örömet!

1./ Bányai Imre - Juszku Edit

2./ Lakatos Sándor – Balogh Erika

3./ Sipos Barnabás -  Balogh Beatrix

4./ Barati Péter- Boda Józsefné

5./ Képes Barnabás Tamás – Lyahovec Erika Vaszilivna

Hozzátartozók iránti részvéttel
közöljük az elhunytakat.

  1./ Bakos Rita
  2./ Zsenyei Ferencné (Zelei Erzsébet)
  3./ Hajdu László
  4./ Votyku Józsefné ( Nagy Jolán )
  5./ Harcsa Bertalan Gábor
  6./ Kertész István
  7./ Komáromi Andrásné / Kovács Mária )
  8./ Oláh Dominika
  9./ Ifj. Aros Ferenc
10./ Taksás Jánosné
11./ Hajdu József
12./ Dolhai János
13./ Nagy Ferenc
14./ Harcsa Lászlóné
       (Gyüre Mária )

Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülöttek-
nek, és gyermekeikben nagyon sok örömet a szülôknek.

    Gyermekneve: Anyja neve:

  1./ Gáncsos Máté Bodnár Edina
  2./ Kovács Bence Kovács Mónika
  3./ Szabó Petra Oláh Gyöngyi
  4./ Berencsi Emese Kántor Mónika
  5./ Horváth Zsanett Bakos Tímea
  6./ Ladányi Bence Nyistyák Mária
  7./ Kiss Dorina Róza Kiss Zsuzsanna
  8./ Bányai Bálint Ádám Juszku Edit
  9./ Lakatos Ramóna Oláh Tünde
10./ Lakatos Zsaklin Balogh Erika
11./ Róka Boglárka Terjék Anita
12./ Pálfi Szabina Pálfi Szabina
13./ Varga Gyula Pintér Edit
14./ Horváth Tamás Bakos Erzsébet
15./ Potyók József Tasi Katalin
16./ Fodor Márk Kovács Melinda
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A N Y A K Ö N Y V I   H Í R E K
2006. év

Nyuszika bemegy a henteshez: Kérek egy liter húst!
Nyuszika a húst kilóban mérik! Következõ nap nyuszika
újra a henteshez megy: Kérek egy liter húst! Nyuszika,
mondtam már, hogy a húst kilóban mérik! Harmadnap meg-
elégeli a hentes a dolgot. Figyelj Nyuszika megmutatom,
hogyan kell húst kérni. Állj a pult mögé! Nyuszika beáll a
pult mögé. A hentes: Nyuszika kérek egy kiló húst! Üveget
hoztál?

Humor sarok


