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Karácsony közeledik. Ünne-
peljük Jézus születését, a szere-
tetet, a békességet!

A szeretet fényei ottho-
nunkban a karácsonyfán és a
szívekben kigyúlnak. Oly
ritka ez a ma emberének, aki
rohanásban, állandó fe-
szültségben, indulatok
viharában, érdektelensé-
gek halmazában, küz-
delemben él. Éppen
ezért álljunk meg, ha
csak egy pillanatra is,
ezen az ünnepen!  Csen-
desedjünk el, és egy szempil-
lantásnyi idô alatt átértékelôdnek dolgaink! Ke-
rüljenek elôtérbe az igazi értékek, melyek meg-
változtathatják az életünket. Vigyázzunk rá, hogy
az értékek az ünnep elmúlásával ne röppenjenek
el szívünkbôl, a gyertyák ne halványuljanak el.
Maradjon meg a karácsony csodálatos varázsa a
nehéz hétköznapokban is!

Kívánok mindenki számára
Kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyi

Ünnepeket és békés, boldog Új Évet!

Szekeres Katalin
polgármester

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedbôl,
akkor a fa alatt sem találsz rá!

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égbõl
Isten szekerén a mese!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belõle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplõben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyûlölettõl fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égbõl lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyújt felénk,
mesetükröt, a keze.

KARÁCSONYI VERSEK II.
Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel...!

Tagadjátok...? Restellitek...?
Elfordulnak fejeitek...?
Megvakultak szemeitek...?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek...?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek...?

Akkor bizony rútak vagytok,
szegények és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellõl, nyomtalan.

1946
(Wass Albert)

Tisztelt Kékcsei Lakosok!

Ismét elmúlt egy év, amire jó lesz
visszagondolni hosszú évek múlva is,
amiért hálával tartozunk.

Köszönetet kell érte mondani, mert
nem sok falu ért el ennyi eredményt,
sikert ebben az évben, mint Kékcse.

Köszönöm az ünnepségeken, kö-
zösségi programokon való részvételt,
mûsorokat és mindent, ami számunk-
ra örömet okozott, falunk megítélését
jó irányba segítette.

Köszönöm a pályázatok munkála-

Köszönet Mindenkinek!
taiban résztvevôknek a sok munkát,
köszönet azoknak, akik imájukkal,
gondolataikkal segítettek, erôsítettek
minket.

Kérjük közösen a sikeres megvaló-
sulást, hogy falunk szebb, élhetôbb
legyen, gyermekeink számára méltá-
nyos, kulturált környezet épüljön fel,
ami a tanulást, tanítást segíti, hogy
mûvelt, mûvészetet szeretô kulturált
fiatalokat nevelhessünk, akik életük
végéig hálával fognak gondolni éle-
tüknek erre a csodálatos szakaszára.

 Köszönök minden érdeklôdést, ta-
nácsot, segítséget és azt a békességet,
ami a mi kis falunkban érezhetô.

Köszönöm a sok jót, amit naponta
mindannyian tesznek és nem mindig
látható, de az eredménye mindennél
nagyobb, ez az igazi SZERETET!

Minden jót kívánok Mindenkinek!

Szekeres Katalin
polgármester
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A település történetét bemutató soro-
zat utolsó, befejezô részében egyházaink
történetét, múltját írom le történelmi for-
rások tükrében.

Egyháztörténet
István király ország rendezô intézkedé-

sei alapján megindult az ország építômunka,
a kereszténység elterjesztése Szabolcs vár-
megyében is. Élénk egyházi élet folyt, amit
bizonyít, hogy Szent László idején Szabolcs
községben országos zsinatot tartottak.

A török uralom súlyos megpróbáltatást
rótt a megyére, csökkent a katolikus lelké-
szek száma.

Római katolikus templom és egyház
története

Kékcse községben a katolikus hívek
1830-ig a kisvárdai egyházhoz tartoztak, le-
ányegyházként. Az iratok alapján 1830-
1831-ben épült a római katolikus templom
és ekkor alapították a plébániát is. Anya-
könyvezés már 1829-ben is volt.

Kegyura nincs az egyháznak, de a költ-
ségekhez a báró Vay család hozzájárult. A
templom tervezôje és építôje Malik András
kisvárdai kômûves mester. Építtetôje báró
Vay Imre és az egyházközség. A templomot
1834-ben áldották meg Szent László király

Egy kis falutörténet (4.)
tiszteletére, melynek emlékére minden év-
ben templombúcsút tartanak.

A templom szerkezete: egyhajós a temp-
lom félkörívû szentéllyel. 18m hosszú, 8m
széles, 10m magas, kôalapú, téglafalú, ro-
mán stílusú. A szószék 1831-ben készült
fából.

Az 1896-os évben történt felmérés alap-
ján a kékcsei római katolikus egyházhoz 20
leányegyház tartozott, ahol nincs templom
csak misézôhely.

A fejlôdés folyamán a filiák önállósod-
tak vagy más egyházközségekhez kerültek.

A templom orgonája 1929-ben az
Angster cég, három ércbôl készült harang-
ját 1935-ben Slezák Rafael készítette. 1935-
ben nagy renoválást végeztek a templomon,
Kertész Sándor az egyházközség költségén,
a régi stílus meghagyása mellett

1952-ben újabb újabb harangot kapott a
templom. 1957-ben átfestették a templom-
belsôt, Takács István készítette a három ala-
kos oltárképet, testvére-András- az orna-
mentikát.

A templom külsejét 1962-63-ban nemes
vakolattal látták el, 1993-ban gázfûtés be-
vezetésére került sor.

Református egyház története
Egy XVI. Századi feljegyzésben Kékcse

Veresmart filiájaként szerepel, de 1790-ben
már anyaegyház a község.

A XVIII. század elejétôl mûködik refor-
mátus egyház. 1733-ban ismeretlen eszten-
dôben épített templomról szól a tudósítás és
volt a kékcsei református eklézsiának fából
készült imaháza, mely 1791-ben leégett. Más
források szerint 1789-ben fából építettek
templomot.

A mai templom 1810-ben épült a jelenle-
gi toronnyal, szerkezete egyhajós, homlok-
zat elôtti toronnyal. Késô barokk stílusban
épült. Felszerelési tárgyai között az 1700-as
évekbôl származóak is vannak.

1905-ben Peppert Nándor és fia készí-
tette az orgonát.

1914-ben lelkészlakot építtetett az egy-
házközség.

1927-ben gyûjtést indítottak a templom
tetôszerkezetének renoválására és a hazavé-
delmére elvit harang helyett új harang be-
szerzésére. 1919- ben Szlezák László ha-
rangöntô mester 2 db ércharangot készítte-
tett az egyházközség. A templom mûemlék
jellegû építmény.

Történelmi sorozatom befejezésével Bé-
kés Karácsonyi ünnepeket kívánok!

Nagy Enikô

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az adventi ün-
nepségsorozat a Polgármesteri Hivatal udvarán. Az óvodások, is-
kolások és a nyugdíjas klub tagjai ugyanolyan lelkesedéssel és sze-
retettel készültek mûsoraikkal, mint az elôzô években.

A szívet melengettetô elôadások, versek, zenék, forralt bor, tea,
kalács igazi karácsonyi hangulatot teremtettek.

Sokan látogatják a betlehemi istállót, estén-
ként a szépen megvilágított karácsonyfák okoz-
nak örömet, büszkeséget a járókelôk számára.

Ünnepeink, hagyományaink ôrzése, az ere-
detük megismerése életünk fontos része kell,
hogy legyen, hiszen ez tartja össze a családo-
kat, közösségeket.

Ádvent elsô vasárnapjával kezdôdik az egy-
házi esztendô. A soron következô négy hét
egyben a várakozás idôszaka is, a lelki felké-
szülés ideje karácsonyra, Jézus születésére.

2008. november 30–december 21.
Az ádvent a latin Adventus Domini, az Úr

eljövetele kifejezésbôl származik. A hagyományt valószínûleg – a
római liturgiától eltérô – gallikán szertartásrend honosította meg a 4.
században: a hívôk vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelôzô há-
rom hét pedig a felkészülésrôl szólt. Az 5. században az ádventi
idôszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd
késôbb a négy hétre csökkent. Számos keresztény ünnephez hason-
lóan advent kezdete minden évben más idôpontra esik.

Adventi ünnepség-sorozat
Ádvent elsô vasárnapja – 2008. november 30.
Idôpontja évrôl évre változik, Szent András napjához (novem-

ber 30.) legközelebb esô vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a
templomi terítô lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát
visel, illetve az adventi koszorún elsônek meggyulladó gyertya szí-
ne is lila.

Ádvent második vasárnapja – 2008. de-
cember 7.

Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mel-
lett a nagyböjti idôszaknak is lila az ünnepi
színe az egyházi liturgiában. Számos helyen a
karácsonyt megelôzô hetekben a lilát kékkel
helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülön-
böztessék egymástól.

Ádvent harmadik vasárnapja – 2008.
december 14.

Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelke-
dik a többi közül, ádvent második felének kez-
detét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt

szimbolizálja.
Ádvent negyedik vasárnapja – 2008. december 21.
Színe a bûnbánatot kifejezô lila. Az adventi koszorún mind a

négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk

településünk valamennyi lakójának.
Nagy Enikô
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November 22-én jótékonysági bált
tartottunk az óvodában. A szülôi mun-
kaközösség javaslatára, november ele-
jén döntöttünk úgy, hogy jótékony-
sági bált szervezünk. Célja,”Az óvo-
dai nevelés a mûvészet eszközeivel”
bevezetésre kerülô új program elôké-
szítéséhez, és megvalósításához való
hozzájárulás.

A rendezvény szervezésében és le-
bonyolításában részt vettek a szülôi
munkaközösség tagjai, és az óvoda
dolgozói. Elérkezett a várva várt nap,
nagy nyüzsgés, jövés-menés elôzte
meg, hogy átrendezés után rá sem le-
hetett ismerni az óvoda helyiségeire.
A csoportszobából bálterem lett, tele
szép díszítéssel, az asztalok esztétiku-
san, ízlésesen megterítve. A vendégek
7 órára, folyamatosan érkeztek, elegán-
san, kedvesen. Minden érkezô vendég,
legnagyobb meglepetésünkre külön-
féle, sajátkészítésû süteménnyel ked-
veskedett a bál résztvevôinek. Köszö-
netünket fejezzük ki mindnyájuknak,
a kellemes meglepetésért. A vacsora
ízletes, és bôséges volt, köszönjük az

Jótékonysági bál
az óvodában

elkészítôknek a munkájukat. Tombo-
la gyûjtési akciónk is sikeres volt, ter-
ven felüli mennyiségû ajándék került
kisorsolásra.

 A zenét, Csépke László szolgáltat-
ta, mindenki megelégedésére, amit
meg is jegyeztünk hajnali 2 órakor,
ugyanis, akkor tartott egy röpke szü-
netet. Egész éjszaka mindenki ropta a
táncot, élvezte az estét, és néhány órá-
ra elfelejtette gondjait. Ezen az estén
az volt a fontos, hogy együtt vagyunk,
és nagyon jól érezzük magunkat. Úgy
gondolom, a visszajelzések alapján, ez
sikerült.

Az óvoda dolgozói, valamint a szü-
lôi munkaközössége megköszöni
minden kedves vendégnek és támoga-
tónak, hogy részvételükkel, felajánlá-
saikkal hozzájárultak eszközeink fej-
lesztéséhez.

Az óvoda dolgozói megköszönik a
szülôi munkaközösségének, hogy se-
gítô hangya munkájukkal, támogatá-
sukkal lehetôvé tették a bál sikerét.

Rinkó Istvánné
vezetô óvónô

Mikulás, Mikulás kedves Miku-
lás… énekelték a gyerekek. Csen-
gett-bongott az iskola aulája a gye-
rekek gyönyörû, vidám hangjától.
Idén is nagy izgalommal várták a
Ôt, a piros ruhás, jószívû öreget.
De nemcsak várták az ajándékot a
gyerek, hanem ôk is ajándékkal ké-
szültek a Télapónak. A dráma szak-
körösök, Juhász Józsefné vezeté-
sével, érdekes, szórakoztató, vidám
jelenettel készültek. Az elsô és má-
sodik osztályos tanulók szebbnél
szebb versekkel és dalokkal szóra-
koztatták a közönséget. Ôket Ju-
hász Ferencné és Kovács Mónika
pedagógusok készítették fel az ün-
nepségre.

Kimondhatatlan érzés töltött el 2008. szeptember 6-án,
amikor átvehettem az aranydiplomát.

Tanúi voltatok ennek a szép ünnepségnek. Visszaper-
gett elôttem az 50 év eseménye. Szép, jó, néha nehéz órai.
Maradandó élmény lesz számomra életem végéig, hogy ezt
a napot megérhettem.

Igaz, a ma is élô édesanyámnak köszönöm, hogy ezt a
hivatást választottam. Az Ô álmát valósítottam meg.

Nyírtass volt pályám elsô állomása, de szívem visszahú-
zott szülôfalumba, hol törleszteni akartam jó tanítóimnak,
a sok – sok jóért, amit Tôlük kaptam. Úgy érzem, hogy
sikerült is. Igazi „lámpása” voltam szülôfalum gyermekei-
nek. Kevés embernek adatik meg, hogy Szülôfalujában
nevelhettem, oktathattam a tanulóifjúságot.

Nyugdíjba vonulásomkor éreztem, azt az érzést, hogy
én tanítványként jöttem haza, és már az én tanítványaim-
ból kartársak lettek.

Ez a kép is bizonyítja, hogy mennyien voltak részesei
ennek a szép ünnepségnek.

Köszönöm a szép verset a polgármesternek, a gratuláci-
ót, a jó kívánságokat a falu lakosságának, kartársaknak,
tanítványoknak.

Köszönet
Kívánom, hogy ôk is érjék el ezt a szép kort. Átvehessék

majd az aranydiplomát.
Jó egészséget, hosszú életet sok sikert kívánok

Pál Józsefné (Barati Éva)

Kellemes karácsonyi ünnepeket.
Békés Boldog Új évet kívánok!

Mikulás,
Mikulás…
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Felelôs kiadó: Kékcse Község Önkormányzata
Felelôs szerkesztô: Nagy Enikô. Telefon: 45/468-001
Nyomta: IMI Print, Nyíregyháza – Felelôs vezetô: Nagy Imréné

A Béres RT. megajándékozta a nyugdíjas klub tag-
jait az immunrendszert erôsítô Béres cseppel. Hálával
gondolunk Béres Józsi bácsira, aki személyes ismerô-
sünk volt. Köszönjük.

Kívánunk további sikereket kutató munkájukhoz,
boldogságot családi életükben.

Bodnár Béláné
 nyugdíjas-klub titkára

2008.november 5-én a nyugdíjas klub a Kékcse Község
Önkormányzat Képviselô-testület ajándékaként egy zemp-
léni kiránduláson vett részt.

Kényelmes, minden igényt kielégítô autóbusz vitt az
elsô állomásra: a sárospataki Rákóczi várhoz, majd a Szent
Erzsébet templomhoz. Ezután Széphalomra vitt utunk, ahol
Kazinczy Ferenc nyelvújítónk mauzóleumát csodáltuk meg,
s tisztelegtünk sírja elôtt.

Legnagyobb hatással Vizsoly és a templomban találha-
tó biblia volt a csoportra. Az idegenvezetô tartalmas tájé-
koztatása mindenkit lekötött. Ezután Boldogkôváralja vára
elôtt elhaladva Tolcsva volt a következô pihenô.

Az út során megcsodáltuk az ôsz színeiben pompázó
hegyvidéket, közben hûen önmagunkhoz, végig nótáztuk
a napot. Este feltöltôdve érkeztünk haza. Köszönet az ön-
kormányzatnak s a nyíregyházi idegenvezetônek e szép
napért.

Bodnár Béláné
nyugdíjas-klub titkára

Ôszikék
az ôszben

Köszönet a Béres Rt.-nek

1,2 kg ponty
80 dkg burgonya
3-3,5 dl tejföl
8 dkg füstöltszalonna
6 dkg zsír
12 dkg zöldpaprika
6 dkg paradicsom
12 dkg vöröshagyma
fûszerpaprika
só
liszt

H u m o r  s a r o k

Barati Ferencné


