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Biztos vagyok abban , hogy a ka-
lendárium szóról sokaknak a Kin-
cses Kalendárium jut elôször eszé-
be. Régen forgattam már a Kincses
Kalendáriumot, pedig emlékszem,
nagymamám mindig vette és minden
alkalommal ujjongva böngésztük
együtt a sok izgalmas betût, néze-
gettük a naptár érdekességeit és ol-
vastuk a szebbnél szebb története-
ket a kipróbált, szívnek szóló irodal-
mat képviselô íróktól.

Ilyen szívhez szóló szép emléke-
ket kíván az Ünnepekre ajándékba
adni Kékcse Község Önkormányza-
ta a község lakóinak. A Képviselô-
testület arra az elhatározásra jutott,
hogy az elmúlt négy év  értékes ered-
ményeit, kiemelkedô eseményeit
„Kékcsei Kalendárium”-ban

örökíti meg.  A kiadvány anyagá-
nak összeállítása során  felelevení-
tettük a régi szép idôket is! Emlé-
kek, amelyek már kitörölhetetlenül
beitták magukat a lelkünkbe. A Ôszi-

Hamarosan megjelenik a Kékcsei Kalendárium

Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!

Keresztény kultúrkörbe tartozók
számára a karácsony általában a szere-
tetet, a családi együttlétet jelképezi.
Ide tartozunk mi Kékcseiek is, amit
bizonyít az egész évi munkánk, együtt-
létünk, gondoskodásunk, mi tudjuk,
és érezzük az ünnep hagyományos és
valódi lényegét.

Karácsonykor elterjedt szokássá
vált megajándékozni szeretteinket, de
mi ezen kívül gondolunk az elesettek-
re, az egyedül élôkre, hiszen Ôk a leg-
kisebb szeretetért is hálásak.

Büszke vagyok arra, hogy Kékcsén
nincs ember, aki ne segített volna va-

Tisztelt Kékcsei Lakosok!

kék Nyugdíjas Klub tagjaival történt
személyes beszélgetéseim során is
megerôsödött bennem, hogy fontos a
múltunk ismerete és amíg még lehet ,
megörökítése. Gondolom , sok sok
hasonló korú kékcsei lakosnak könny
fog a szemébe szökni, amikor harmin-
cas, negyvenes évek eseményeit, tör-
ténéseit, a régen hallott neveket olvas-
sák majd a lapokon.

De ezek a könnyek hamar felszárad-
nak , ha a ma eredményeirôl olvasnak
majd. Jó lesz látni az új óvoda, az álta-
lános iskola, a parkok  Alvégesi Park
és  a Szent Erzsébet park - képeit. Újra
átéljük majd azokat az érzéseket, me-
lyeket  egy- egy ünnepség alkalmával
gyermekeink szerepléseinél, vagy
egy-egy rendezvényen együttlétünk
során éltünk át.

A Kékcsei Kalendáriumban különö-
sen nagy terjedelmet szántunk a Ma-
gyar nótaéneklés rekordja rendezvény
képeinek, dokumentumainak bemuta-
tására. Olvashatjuk majd, hogy a szom-

szédok , barátok , rokonok mikor
léptek fel , milyen nótákat éne-
keltek, kinek a csapatában szere-
peltek, milyen élményeik voltak.
Egyik  másik nótát mis is szíve-
sen dúdolásszuk majd lapozga-
tás közben!

Reménykedem, hogy nem
csak a nem idevalósiak, a távol-
ban élô rokonok, ismerôsök, ba-
rátok, de a helyiek is elcsodál-
koznak  majd azon, hogy mennyi
eredmény, esemény történt 2006-
2010.évben Kékcse községben.

Fogadják szeretettel a Kékcsei
Kalendáriumot! Olvasgassák
együtt, családi körben hosszú téli
estéken, úgy mint hajdanán a Kin-
cses Kalendáriumot, mert ez a mi
kincseinket hordozza magában!

Ezzel kívánok minden kékcsei
család számára Áldott Karácsonyt
és Boldog Új Évet!

dr. Debreczenszki Julianna
jegyzô

laki rászorulón, akár a környezetében,
akár Felsôzsolcán vagy Kolontáron.
Inkább mindig adni tudjunk, mint rá-
szoruljunk mások segítségére.

Csodálatos érzés volt a nótaének-
lés alatt tapasztalni azt a szeretetet,
összetartozást, amit minden ember
adott.  És csodálatos az is,
hogy Adventben minden
vasárnap délután együtt
ünneplünk, készülünk a
karácsonyra, az új évre.

Ha elérkezik a kará-
csony  felejtsünk el min-
dent, ami a köznapok fel-
adata. Nézzük a régieket,
milyen áhítatosan, mi-
lyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi
örömmel ünnepeltek! Az

ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Készüljünk föl rá, testben és lélekben.

Áldott, békés Karácsonyi ünnepe-
ket és sikeres boldog Új Évet kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester
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Törvényes kötelezettségemnek teszek eleget, amikor be-
számolok a Helyi  Választási Bizottság tapasztalatairól, a
helyi önkormányzati képviselôk  és a  polgármesterek, ille-
tôleg a települési kisebbségi önkormányzatok 2010. októ-
ber 3-ai választásáról .

A törvényi határidô lejártáig, 2010. szeptember 3-án 16
óráig 3 polgármester jelölt és 17 képviselô jelölt kérte nyil-
vántartásba vételét a választási bizottságtól. A szükséges
számú ajánlószelvényt mindnyájan összegyûjtötték, azok
ellenôrzése megtörtént. A jelölteket a választási bizottság
nyilvántartásba vette. A választás elôkészítése és lebonyo-
lítása szakszerûen zajlott, a választás napján a voksolás
rendben folyt, az eredmény megállapítása is idôben befeje-
zôdött. Rendkívüli esemény a szavazókörökben nem tör-
tént.

 A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 1187
fô, a szavazás napján felvett (igazolással szavazó) válasz-
tópolgár nem volt. Szavazóként megjelent 761 fô. A rész-
vétel tehát az országos átlagot meghaladó (46,64 % )  64,11
%-os volt. Az érvénytelen szavazólapok száma 20 db volt.
A választással kapcsolatban kifogást nem emeltek, az ered-
mény ellen jogorvoslatot nem nyújtottak be. A választás
eredménye 2010.október 5.napján jogerôre emelkedett.

A választás hivatalos eredménye:

A 2010.évi polgármester és önkormányzati képviselôk,
valamint a települési cigány kisebbségi önkormányzati
képviselôk választásáról

A  2010.október 3-i önkormányzati választáson Kékcse
községben megválasztott polgármester:

Szekeres Katalin Éva független jelölt
Önkormányzati képviselô jelöltek és szavazataik

Megjegyzés :Szekeres Katalin Éva képviselô jelöltként
382 szavazatot kapott , de mivel polgármesterként megvá-
lasztották , az egyéni listáról törölni kellett.

A  2010.október 3-i önkormányzati választáson
Kékcse községben megválasztott képviselôk:

Kékcse Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
tagjai a választás eredménye alapján:

Oláh Elemér, Oláh Sándor, Oláh Ignác, Mészáros Balázs

A választást követôen Mészáros Balázs és Hamza Zsolt
úgy nyilatkozott, hogy nem fodja el a mandátumot, így
Varga Richárd lett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat  ne-
gyedik tagja.

Gratulálok a megválasztott polgármesternek és a képvi-
selôknek , munkájukhoz sok sikert kívánok.

Az önkormányzati választások a törvényes rendnek meg-
felelôen, a jogszabályi kereteket meg nem sértve zajlottak
le 2010.évben is, és ebben kulcsszerepet játszottak a vá-
lasztási bizottságok tagjai,  a választási iroda  köztisztvi-
selôi, a közalkalmazottak. Épp ezért a Helyi Választási Bi-
zottság nevében köszönetemet fejezem ki a Szavazatszám-
láló Bizottságok és a választási iroda  valamennyi tagjá-
nak , akik a választás sikeres és törvényes lebonyolításá-
ban közremûködtek.

Kékcse,2010. október 7.
Bacskai Tiborné

HVB elnök

Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzati
választás eredménye

 Már korábbi számainkban beszámoltunk arról, hogy te-
lepülésünkön több nyertes pályázat kivitelezése, megvaló-
sítása van folyamatban. A TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázat
keretében az iskolában különbözô programok, feladatok, újí-
tások bevezetésére kerül sor. Ilyen program a témahét meg-
szervezése, melynek célja a hagyományápolás, hagyomá-
nyok ôrzése, átadása a fiatalabb generációk számára.

A Karácsony az egyik legszebb ünnepkör a keresztény
kultúrában, ezért ebben a tanévben ennek feldolgozására
kerül sor.

A gyerekek a tanítási órákon és tanórán kívüli tevékeny-
ségek során megismerik a különbözô tájaknak, vidékek-
nek a szokásait, verseket, énekeket tanulnak.

Témahét az iskolában
Természetes anyagokból,- szalma, szárított gyümölcs,

papír -díszeket készítenek, mellyel felöltöztetik majd az
iskola közös karácsonyfáját.  Díszítik a tantermeiket, ké-
peslapot, ajándékot terveznek, megízlelve ezzel az aján-
dék készítés örömét.  A hagyományápolás mellett fejleszté-
si feladatokat valósítanak meg a pedagógusok, esztétikai
érzék, kreativitás, kézügyesség, fantázia fejlesztése, a kör-
nyezet tudatos gondolkodás, a közösségi értékek kialakítá-
sa mind-mind fontos feladat, globalizált világunkban.

A témahét zárásaként a gyerekek a településen immár
ötödik alakalommal megrendezett adventi ünnepségre
mûsorral készülnek.

Nagy Enikô
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Idôseinket ünnepeltük

Még a Károli Gáspár Református
Egyetemre jártam, amikor megismer-
tem a Garai-ház lakóit és a munkáju-
kat. Most az olvasóknak is szeretném
ôket bemutatni, és biztos vagyok ben-
ne, hogy néhányan emlékeznek rájuk,
mert már hallottak róluk….

A Garai Ház Alapítványt Fekete
Ágnes református lelkész alapította
1992-ben, a hátrányos helyzetû embe-
rek társadalmi esélyegyenlôségének
elôsegítése, oktatása, képességfejlesz-
tése céljából. 1993-tól az alapítvány
egy kézmûves foglalkoztatót mûköd-
tet Garán, a református parókián, ami
1999-tôl lakóotthon keretein belül,
kilenc értelmileg akadályozott fiatalt
foglalkoztat napi 6 órában. Napköz-
ben a lakók a kézmûves mûhelyben
dolgoznak, ahol elkészítik a szebbnél-
szebb gyertyákat, borítékokat, kerámi-
ákat, batikolt táskákat, szônyegeket,
így minden nap értelmet nyer a szá-
mukra. A nap többi részében, hétvé-
géken és ünnepeken lehetôség nyílik
a meghitt együttlétre, az imádságra, az
Igehallgatásra, a beszélgetésekre, a ki-
rándulásokra.

Olyanok ôk együtt, mint egy nagy
család, hasznosnak érzik magukat, sze-
retetet adnak és kapnak. Ahogyan a
szórólapjukon is olvashatjuk, ennek
az életközösségnek célja van: megmu-
tatni azt, hogy a sérült ember az ô más-
féleségében ugyanolyan teljes értékû,
tökéletes ember, mint mindenki más
ebben a teremtett világban. Ne feled-
kezzünk meg arról, hogy nekik is van-
nak fájdalmaik, örömeik, melynek ki-

A Tarka-Barkák bemutatása

Az Idôsek Világnapja alkalmából,
Kékcse Község Önkormányzata, 2010.
09.25-én ünnepséget rendezett az
Arany János Általános Iskolában, a te-
lepülés Idôs emberei számára.

A meghívó egy szép idézettel kez-
dôdött. „Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul ve-
szi: a világ nem vele kezdôdött”.

Szép számmal vettek részt Idôseink
a rendezvényen. Elôször a kisiskolás-
ok adtak szívet melengetô mûsort, Ger-
gely Istvánné tanítónô vezetésével. A
„szép korúak” unokáikat hallva meg-
hatódtak, egy-egy könnycsepp is ki-
csordult még a nagypapák szemébôl is.

A mûsort követôen Szekeres Kata-
lin polgármester köszöntötte a jelenlé-
vôket. Méltatta az Idôsek megbecsülé-
sének fontosságát, az irántuk való sze-
retetet. Örömét fejezte ki, hogy ilyen
szép számmal fogadták el a meghívást.

 „Csendül a nóta” címmel, Újvári
Marika mûvésznô, több mint egy órán
keresztül gyönyörû magyar nótákkal és
ismert operettekkel kápráztatta el a kö-

2010. nov. 5-én az önkormányzat
megajándékozta a nyugdíjas klubot
egy buszos kirándulással.Szinte teljes
létszámmal megjelentünk. Uticél: Szil-
vásvárad–Eger.Az ide vezetô út lenyû-
gözô volz, az ôszi erdô csodálatos szí-
nei, a kellemes napsütés,  a kényelmes
séták felüdülést jelentettek számunk-
ra. Igaz, séta közben egyesek segítség-
re szorultak, ezt az önkormányzat dol-
gozói készséggel megtették.A nap fo-
lyamán a Nyírség Utazási Iroda veze-
tôje sok-sok információt mondott el a
látottakról, sôt étellel ,itallal is meg-
vendégeltek. Eger legnagyobb neve-
zetességeit idegenvezetô mutatta be az
egri vár, a minaret, a Minorita temp-
lom történeteújdonság volt számunk-
ra. A legnagyobb hatást az ország má-
sodik legnagyobb temploma, a Bazi-
lika tette.A napot a Szépasszony-völgy
pincesorán egy bôséges vacsorával
zártuk. Utunk során a busz nótázásunk-
tól zengett.

Bodnár Béláné

Szép ôszi nap az
Ôszikékkel

Ebben az évben már második alkalom-
mal érkezett adomány a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezettôl. November hónap-
ban 5100 kg élelmiszert osztottunk ki a rá-
szoruló, hátrányos helyzetû családoknak.

A támogatást most is az Európai Unió
intervenciós élelmiszersegély programjában
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel
kialakított jó kapcsolat, együttmûködés ered-
ményeképpen nyerte el a településünk.

A rászorultak körébe most is elsôsorban
a létminimum alatt élôk, a több gyermekes
családok, gyermekvédelmi kedvezményre

Újabb élelmiszercsomag osztása Kékcsén

zönséget. Öröm volt nézni, ahogy rá-
hangolódtak az emberek a dalokra. Elô-
ször csak a ritmust veregették a kezük-
kel, lábukkal, majd dúdolták, késôbb
énekelték is a dalokat. Sôt, volt aki vette
a bátorságot és táncra is perdült. Tamás

Pista bácsi táncra kérte a mûvésznôt,
aki nem jött zavarba. Szívesen táncolt
és egyben énekelt is Pista bácsival. Az
„Ôszikék” Nyugdíjas Klub tagjai is be-
kapcsolódtak az éneklésbe, még tovább
fokozva a jó hangulatot.

„Jó bor, jó egészség”! jegyében eljött
hozzánk Katalin asszony, a Tokaj-hegy-
aljai Hudácskó Pincészet képviselôje.
Rövid tájékoztatást tartott a különbözô
szôlôfajtákról, a borkészítésrôl és a bo-
rok tárolásáról. Utána megkóstolhattuk
a különbözô borfajtákat, amelyeket a
Hudácskó pincészetben készítenek.
Még a” borok királyát” a tokaji aszút is
megkóstolhattuk, profi módon sajttal és
finom pogácsával. Méltányos áron le-
hetett vásárolni is a termékeikbôl. Azt
hiszem ez az esemény valamennyiünk
számára emlékezetes marad.

A kóstolgatás után vendéglátás kö-
vetkezett. A hangulatról már a jelenlé-
vôk gondoskodtak. Mindenki nagyon
jól érezte magát. Barátságos beszélgeté-
sekkel és nótázásokkal fejezôdött be az
ünnepség.

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani az Önkormányzat Képviselô-
testületének, és a Polgármester Asz-
szonynak, hogy ezen a napon, ilyen
szép élményekben részesültünk.

Gergely Elemérné ny. tanár

fejezôereje egy különös erejû, már-
már nyelv nélküli nyelv, a szeretet.
Nekik is szükségük van barátokra, akik
szolgálataikkal, adományaikkal segí-
teni tudják ôket, illetve termékeik
megvásárlásával támogatni tudják azt
a közösséget, amiben mindennapjai-
kat élik.

 Már több éve annak, hogy elôször
hoztam Kékcsére a Tarka-Barka Mû-
helyben készült gyertyákból. Idén is
lesznek gyertyák, de a mostani vásárt
az teszi különlegessé, hogy a lakóott-
hon vezetôje, Veress Irma és néhány
kézmûves fiatal hozza el közénk azo-
kat, megköszönve ezzel a sokévi tá-
mogatásunkat. Kérem, minél többen
jöjjenek el december 12-én az önkor-
mányzat elôtt megrendezésre kerülô
adventi ünnepségre és egy jó szó, me-
leg kézfogás kíséretében ismerkedje-
nek meg a mûhelylakókkal. Ugyanitt
lehetôség nyílik a gyertyák megvásár-
lására is.

Kocsiné Nyiscsák Emma

jogosult családok, a kisnyugdíjasok tartoz-
tak, így elsôsorban ôk kaptak az élelmiszer-
csomagból. A község Képviselô-testületé-
nek Szociális Bizottsága igyekezett körülte-
kintôen dönteni a csomagok elosztásáról.

300 csomag kiosztására került sor 2010.
november 18-án. Az Adományozó elôírásait
most is be kellett tartanunk. Egy-egy család
közel 16,5 kg súlyú csomagot kapott. Az el-
szállítást, a kiosztást a közcélú munkások vé-
gezték. Köszönjük a segítségüket.

Gergely Istvánné
Szociális Bizottság elnöke
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Hajdu László falunk fiatal lakója,
ifjú tehetség. A sport, fôleg a futball
már egészen kicsi korában szenvedé-
lyévé vált. Szülei, fôleg édesapja nagy
örömére és büszkeségére, támogatták
is a sport iránti érdeklôdését, segítet-
ték, ahogyan csak tudták.

Ennek eredményeként 2005-2009
között a Várda Sport Egyesületben már
versenyszerûen futballozott, támadó és
középpályás posztokon. Majd tovább
ívelt pályája, mert 2009 júliusától a nyír-
egyházi Nyírsuliban futballozott egy
évet a '97-es, jelenleg pedig a '96-os kor-
osztályban, támadó és középpályás posz-
tokon.

Edzôtáborból, magyar válogatott kerettag lettem….

Az idei évben harmadik alkalom-
mal rendeztek zenei hangversenyt a
Kékcsei Református Templomban.
Elôször a Nyíregyházi Cantemus Kó-
rus tagjai nyújtottak nekünk felejthe-
tetlen élményt kórusmûveikkel, majd
Tirpákné Lizák Teodóra közremûkö-
désével Juhász Katalin és Kiss Kriszti-
na mélyhegedû mûvészek kápráztat-
tak el bennünket tehetségükkel. De-
cember 5-én pedig a miskolci Animus
Csengettyû Együttes adott ünnepi
hangversenyt az adventben járó
kékcsei lakosoknak.

Az Animus Csengettyû Együttes ér-
kezését plakátok, meghívók és szóró-
lapok hirdették. A hangverseny közvet-
lenül a Polgármesteri Hivatal elôtt meg-
rendezett közös adventi ünnepség után,
hívogató harangszóra kezdôdött el.
Nagyon sokan, körülbelül kétszázan
voltak kíváncsiak a csengettyûsökre. A
koncert elôtt az összegyûltek énekel-

Ünnepi koncert a Kékcsei Református Templomban
tek és meghallgatták Isten sza-
vát, a 96. Zsoltárból, majd kö-
zös imádság után felcsendült
az elsô csengettyûs-darab. A
mûsorszámok elôtt  amíg a ta-
gok elrendezték kottáikat, elô-
készítették hangszereiket  min-
dig megtudhattunk valamit a
felcsendülô mûrôl, a zene szer-
zôjérôl, az együttes tagjairól.

A darabokat Czentár Ferenc,
az Animus Csengettyû Együt-
tes mûvészeti vezetôje kompo-
nálta át csengettyûkre, és ô vezényelte
a mûvészi elôadást is. Az együttes tag-
jai más hangszerekkel és énekszámok-
kal is díszítették koncertet.

Ezúton is szeretnénk nekik megkö-
szönni a csodálatos hangversenyt,
amivel az adventi készülôdésünket,
várakozásunkat színesítették. Kívá-
nunk nekik még sok fellépést, örömöt
és boldogságot!

Köszönetet mondunk még a részt-
vevôknek, akik adományaikkal az
együttest támogatták.

Az Animus Csengettyû Együttes
tagjai: Czentár Ferenc, Dézsi Ferenc,
Gávay Katalin, Gothárd Magdolna,
Nagy Péterné Mónika, Povázsay Krisz-
tina, Svidró Jánosné Katalin, Tóthné
Szternai Ágota Sára.

Kocsiné Nyiscsák Emma

Jelentô eredményeket tud-
hat maga mögött:

A Várda SE-vel több alka-
lommal megyei bajnoki cí-
met szereztek, s az NB III-as
utánpótlásban is dobogós he-
lyezést értek el.

Különbözô kupákon vet-
tek részt- Jonatán Kupa, Kar-
nevál Kupa. Mcdonáld Or-
szágos Kupa döntôjén.

Jelenlegi klubjánál a '97-
es korosztállyal az elmúlt
szezonban az NB I utánpót-
lás bajnokságon negyedik
helyezést értek el.

2010-ben bekerült az Or-
szágos rotációs rendszerû
MLSZ Telki Edzôtáborban
szervezett kiválasztó táborba,
ahol az utánpótlás Magyar
válogatott „A” kerettag lett.

Ez a fiatal, kezdôdô életút
is bizonyítja, a tehetség s fô-
leg a kitartó munka meghoz-
za eredményét.

Gratulálunk a szép ered-
ményekhez, további sikere-
ket kívánunk.

Nagy Enikô

Farkas Istvánné, született Hajdu Er-
zsébet, Kékcsén 1918. 01.01-én egy
öt gyermekes család negyedik gyer-
mekeként. 1939-ben kötött házassá-
got, öt gyermeket szült, melybôl az
elsô és az ötödik halva született.

Házasságuk elsô évei a háború ár-
nyékában és annak nehézségei között
teltek. Férjét elvitték a frontra, így a
családfenntartás, mezôgazdasági
munka elvégzése mind az ô feladata
maradt.

Nem lett ez könnyebb késôbb sem,
mert férje betegen tért haza a front-
ról. Kímélni akarta ôt ezért helyette
szántott, vetett, minden nehéz mun-
kát magára vállalt, hogy párja meg-
gyógyuljon, s legalább járni tudjon
majd.

Késôbb, mikor a TSZ megalakult

felajánlották a csirkenevelést, így ke-
rült ki a Ligetre Ô a csirkékhez, férje,
pedig mint szôlôpásztor.

Hosszú-hosszú éveket töltöttek így
el a falutól messze, a határban lakva.
Magányukat enyhítette, hogy idôseb-
bik lánya gyermekei-az unokák- so-

kat ott tartózkodtak velük. Ez persze
néha idegeskedéssel is járt, egyik al-
kalommal, amikor eltévedt a ködben,
nem találva az utat a határban azon
aggódott, hogy az éppen náluk alvó
unoka fel ne ébredjen, s még nagyobb
baj történjen.

Nagyon sokszor szinte naponta

megtette a falu és a Liget közötti km-
es utat.

 Amikor beköltöztek a faluba ak-
kor is tovább folytatták ezt a munkát
és „ingázást”. Férje továbbra is mint
kerülô, Ô pedig a földeken dolgozott.

1994-ben 55 év házasság után ma-
radt özvegyen.

Napjainkban ilyen idôsen is a min-
dennapos mozgás számára természetes.

Ô megélhette azt is, ami kevés em-
bernek adatik meg, az ükunokája
születését.

Kiss Éva
Ez az életpálya legyen példa min-

denki számára, a szorgos, kemény
munka, szeretet, kitartás széppé és
gazdaggá teszi életünket.

Nagy Enikô

Életutak


