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Tisztelt Kékcsei Lakosok!
Tisztelt Olvasó!

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

 Vass Albert Karácsonyi versébôl
való a szép idézet, mely azt súgja, hogy
most karácsony elôtt nézzünk  szét a
lelkünkben. Van-e bennünk elég sze-
retet, békesség? Az ünnep elôtti sür-
gés-forgás közben jutott-e kellô idô
szeretteinkre, barátainkra, ismerôse-
inkre. Nem feledkeztünk-e meg azok-
ról az emberekrôl, akik várják segítsé-
günket? Számos dolgunk között tu-
dunk-e örömet szerezni vagy csak aján-

Tisztelt Kékcsei Lakosok!
Tisztelt Olvasó!

Mentovics Éva:

Újévi köszöntô
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdôdjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

dékkal akarjuk ezt pótolni? Miután
megvizsgáltuk lelkiismeretünket ,
megkönnyebbülve készülhetünk a ka-
rácsonyra. Gyújtsuk meg a szeretet
lángját szívünkben és tegyük csalá-
dunk és embertársaink karácsonyfája
alá. A legszebb ünnepet töltsük békes-
ségben, és hiszem, hogy elfeledve a
világ minden búját-baját együtt tu-
dunk szeretni.

„Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagyok szeretettel...!”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves kékcsei lakosnak és ol-
vasónak,
 Áldott, békés  Szent Karácsonyt, és

boldog új esztendôt!

Szekeres Katalin
polgármester
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2013. december 1. jével 4 fôvel bôvült a Kékcsei Önkormányzat. A pá-
lyázatban szereplôk Nagy Zsuzsanna, Nyistyák Gábor, Muskóczki Korné-
lia, Sinka Renáta.

Célunk segíteni a helyi közösségek – civil szervezetek megerôsítését,
közremûködést a települési társadalmi-, szociális problémák feltárásában;
kezdeményezések és kezdeményezôk támogatásában, a saját erôforrások
fejlesztésében.

Az NKKI pályázat általános célja: a több elembôl álló, egymásra épülô
program kidolgozása, amely lehetôvé teszi, hogy a közfoglalkoztatás kere-
teinek felhasználásával a közösségi mûvelôdés és a közgyûjteményi fel-
adatellátás hozzá tudjon járulni a magyar társadalom jelentôs problémái-
nak megoldásához, a jövôbeli építkezéshez.

Az állam, illetve az önkormányzatok által ellátandó kulturális, közgyûj-
teményi feladatokhoz a hiányzó személyi feltételeket átmenetileg közfog-
lalkoztatás keretében biztosítani lehessen

Közösségi munkásként szeretnénk felismerni a helyi társadalom aktuális
szükségleteit, felfigyelni a problémákra és nyitottak lenni a kezdeménye-
zésekre.

Örömünkre szolgál kommunikációs hídként mûködni a falu apraja nagy-
ja között.

Muskóczki Kornélia

A Nemzeti Közmûvelôdési és
Közgyûjteményi Intézet

kulturális közfoglalkoztatási programja

A 2013. évben a Start Belvíz elve-
zetési Projekt által lehetôség nyílt a
Református és a Római Katolikus
templomok elôtti járdaszakaszok fel-
újítására.

Kékcse Község 2012-ben nyert 5,5 millió forint pá-
lyázati támogatást nyert gazdasági épület megvalósítá-
sára, amelynek helyszíne az Ifjúsági közben a régi gya-
korló kert helyén található.

A projekt  célja a tartósan munkanélküliek foglal-
koztatása, az önkormányzatot terhelô szociális kiadá-
sok csökkentése. A gazdasági épület által az Önkormány-
zat a jövôben rendezett körülmények között, nagyobb
mértékû munkákat is tud végezni, miután a gépek táro-
lása, a megtermelt javak raktározása és egyéb munkák
itt valósulhatnak meg.  A munkát a település közfoglal-
koztatottai végezték.

Ezúton is köszönjük az Önkormányzat nevében, a
projektben résztvevôk áldozatos munkáját.

Muskóczki Kornélia
közösségi asszisztens

Start Belvíz elvezetési Projekt

Gazdasági épület

A projekt megvalósítása a helyi
közfoglalkoztatottak által készült el.
Ezáltal a templomok megközelítése
méltóvá vált minden templomba járó
lakó számára.

A Református templomhoz vezetô
sétány melletti részen hívogató virá-
gos kert került kialakításra díszfasor-
ral. A Római Katolikus templomhoz
kialakított zárt vízelvezetôvel ellátott
járdasziget létesült.

Reméljük, hogy sokan és sokáig
fogják használni ezeket az új gyalog-
utakat.

Ezúton is köszönjük az Önkor-
mányzat nevében, a programban részt-
vevôk áldozatos munkáját.

Muskóczki Kornélia
közösségi asszisztens

A felújított járdaszakasz
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Az Arany János Általános Iskola ta-
nulói alsó tagozatban, a Liget Alapfo-
kú Mûvészeti és Szakképzô Iskolával
együttmûködve néptánc oktatásban
vesznek részt már évek óta. A gyerekek
egyre nagyobb szeretettel és érdeklô-
déssel tanulják meg a különbözô
táncokat, melyekkel az elôzô és idei
tanévben számos sikert arattak.

– 2013. április 17-én rendezték
meg Nyíregyházán a 11. Móra-Ga-
rabonciás Regionális Gyermek Szó-
ló Néptánc Találkozót. Az ilyen tí-
pusú versenyeken a gyerekek két
kategóriában nevezhetnek, szólista
fiú illetve páros szóló. Két táncot
kell bemutatni a versenyzôknek 2-2
percben, szakértô zsûri elôtt.

– Fôdíjat, és különdíjat nyertek,
így a „bokrétás és pántlikás tán-
cos” cím birtokosai lettek.  Tanu-
lók: Gerzsenyi Anna Sára és Horváth
Bálint.  Kötelezô táncként rábaközi las-
sú és friss csárdást, szabadon választott-
ként mezôföldi ugrós és friss csárdást
táncoltak.

– 2013. május 31-én Dombrádon a
Mórás Mûvészeti Versenyen vettek
részt az iskola tanulói. Három kategó-

riában indultak három tánccal. Nagy
izgalommal készültek és sokat gyako-
roltak, melynek meg is lett az eredmé-
nye.

– Ezüst minôsítést értek el a csopor-
tos  kategóriában ahol keringôt mutat-

tak be. Tanulók: Bojza Beáta, Bojza
Krisztián, Dienes Dávid, Gerzsenyi
Anna Sára, Harcsa Orsolya, Horváth
Bálint, Lakó Martin, Szalai Flóra,
Tarapcsák Nóra, Varga Nikolett

– Arany minôsítést kaptak a kiscso-
portos kategóriában ahol Leányálom
címmel egy mezôföldi néptáncot ad-
tak elô. Tanulók: Bojza Beáta, Bojza

Fôdíj és Különdíj Kékcsének
Krisztián, Dienes Dávid, Gerzsenyi
Anna Sára, Horváth Bálint, Tarapcsák
Nóra,

– Kiemelt arany minôsítést kaptak
szóló kategóriában ahol rábaközit tán-
coltak. Tanulók: Gerzsenyi Anna Sára-

Horváth Bálint
– 2013. október 19-ére hirdették

meg az I. Dömötör napi Táncforga-
tag tehetségkutató versenyt. A ren-
dezô a Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
középiskola volt. Két kategóriában
neveztek a gyerekek.

– 1. helyezést kaptak rábaközi
táncukkal. Tanulók: Gerzsenyi Anna
Sára-Horváth Bálint.

– 2. helyezést értek el a mezôföl-
di táncukkal. Tanulók: Bojza Beá-
ta, Bojza Krisztián, Dienes Dávid,
Gerzsenyi Anna Sára, Harcsa Orso-
lya, Horváth Bálint, Lakó Martin,

Tarapcsák Nóra, Szalai Flóra, Varga
Nikolett

A versenyeken kívül az egész tánc-
tagozat mindig szívesen vesz részt az
iskola rendezvényein, falunapon és az
alapítványi bálokon is. Az idei tanév-
ben szintén nagy lendülettel kezdtek
bele az új táncokba és lelkesen várják a
következô fellépéseket, lehetôségeket.

A szeptemberi elsô csengô hangja, a tan-
évnyitó izgalma még el sem múlt, s már a
félévi eredményekre készülünk. Mitôl ro-
han ily gyorsan az idô? A zsúfolt progra-
mok, mindennapi feladatok szinte felpörge-
tik az idôt, s csak azt vesszük észre ismét
eltelt egy esztendô, idôsebbek lettünk.

A szürke hétköznapokat változatos
programokkal, kerékpártúra és játékos
vetélkedô, illetve kirándulás szervezé-
sével igyekszünk színesebbé tenni. A
gyerekek a mindennapi tanulás mellett,
versenyekre készülnek, a nyolcadiko-
sok már a felvételi miatt izgulnak.

A hetedik és nyolcadik osztályos ta-
nulók színvonalas mûsorral emlékez-
tek az 1956-os forradalom eseményei-
re.

A Fôvárosi Nagycirkuszban
jártunk

A Kékcsei Arany János Általános
Iskola tanulói pályázati támogatással
2013. október 26-án Budapestre kirándul-
tak.

Az indulás kora reggel volt, de az izga-
tottság miatt senki nem volt álmos. Már
odafelé is jól éreztük magunkat a buszon.
Három és fél óra utazás után 10 órára
megérkeztünk Budapestre. Elôször a Hô-
sök terére mentünk, ahol a magyar történe-
lem nagyjainak szobrait néztük meg. Utána
a Városligetben sétáltunk.

11 óra elôtt megérkeztünk a Fôvárosi

Zsúfolt hetek az iskolában…
Nagycirkuszba. 11-kor a villanyok lekap-
csolódtak és elkezdôdött a mûsor. A szikrá-
zó fények sokasága szemünket gyönyörköd-
tette. A mûsor nagyon érdekes és változatos
volt. Felléptek motorosok, zsonglôrök, bo-
hócok, akrobaták, állatidomárok. A mûsor
délután 1 óráig tartott.

A délutáni órákban ellátogattunk a Budai
Várba, ahol megcsodáltuk a Halászbástyát,
a Mátyás-templomot és gyönyörködtünk a fes-
tôi panorámában.

A hazaút mókás hangulatban telt. Este 8
után értünk haza Kékcsére. Diáktársaim-
mal együtt reméljük, hogy máskor is lesz
még egy ilyen élményekkel teli szép kirán-
dulás!

Kiss Csaba 7. osztályos tanuló

A december a Mikulás várással kezdô-
dik. Az elsô és második osztályos tanulók
versekkel, mosolyt fakasztó jelenetekkel, ze-
nével csalogatták a fehér szakállú kedves
Mikulást.

Mindeközben a nagyobbak már az Ad-
venti mûsorra készültek, melyet Advent har-

madik vasárnapján mutattak be a szü-
lôk és a település minden lakójának
nagy érdeklôdésére, a Polgármesteri
Hivatal elôtti téren a szépen kivilágí-
tott karácsonyfák alatt.

December 21-én elcsendesednek
az iskola falai, elkezdôdik a várva várt
téli szünet, mely a pihenés a karácso-
nyi ünneplés és újév várás hangulatá-
ban zajlik.

Január 6-án ismét megszólalnak a
tanítási órák csengôi, hogy újabb mun-
kára serkentsenek diákot, pedagógust
egyaránt.

Január a félévzárás, február a far-
sangi készülôdés és az ismételten megren-
dezésre kerülô iskolabál hangulatában zaj-
lik majd.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
den kedves olvasónknak

ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET!

 SIKEREKBEN, EGÉSZSÉGBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDÔT!

Nagy Enikô
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Mendikálás
Az elnevezés (mendieare = koldulni) a szokás adomány-

gyûjtô jellegére utal. Elsôsorban a gyerekek jártak ado-
mányt kérni ez idô tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba ve-
rôdve bekéredzkedtek a házakhoz és
némi ajándék fejében karácsonyi éne-
keket énekeltek.

Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi

énekes, verses köszöntôt. Az elneve-
zés a köszöntô énekes jellegére utal,
mivel énekkel köszöntötték a ház la-
kóit. Elsôsorban a felnôttek jártak kán-
tálni este, azéjféli óráig.

Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemu-

tató, ma is élô, egyházi eredetû népi
játék. Szereplôi általában pásztorok-
nak öltözve, házilag készített jászol-
lal vagy betlehemi kistemplommal jár-
nak házról házra. Szent énekekkel, tré-
fás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus
születésének eseményeit.

Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplôi karácsony

este éjfélig járták a házakat. Kifordí-
tott bundát viseltek, tarisznyát tettek a
vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor
vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elô, majd a vé-
gén adományokat vártak a ház urától.

Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal elôtte, a kán-

tortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak meg-
felelô számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacso-
ra fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagy-
mával együtt ettek.

Pásztorok karácsonyi vesszôhordása
Karácsony elôestéjén a pásztorok vesszôkkel jártak,

amelyekbôl a gazdasszony a kötényével húzott ki né-
hány szálat azért, hogy az állatai a következô évben

egészségesek legyenek. A vesszôért a
pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt
is adtak.

Regölés

István napjától, december 26-tól
újévig jártak a regôsök. A regölés lé-
nyegében természet varázsló ének-
mondás, köszöntés - bôségvarázsló,
párokat összeboronáló, adománygyûj-
tô szokás volt. Különféle énekeket
adtak elô és jókívánságokat mondtak
a ház lakóinak.

  Borszentelés

December 27-én, Szent János nap-
ján szokás volt a bor megáldása. Ezen
a napon minden család bort vitt a temp-
lomba, amelyet a pap megáldott. A
szentelt bornak mágikus erôt tulajdo-
nítottak. Beteg embert, állatot gyógyí-
tottak vele, öntöttek belôle a boros-
hordókba, hogy ne romoljon el a bor.

Aprószentek napja (december 28.)
  A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi

kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiú csecsemô,
akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor meg-
öletett. Az Aprószentek-napi vesszôzés, az újesztendei sze-
rencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan gyermeket a
szomszédba küldték, ahol megvesszôzték, hogy egészsé-
ges maradjon.

Karácsonyi magyar népszokások

Az adventi hangulat jegyében készültek a karácsonyra
az alsó tagozatos tanulóink és az Arany Laci Mûvészeti
Óvoda nagycsoportosai. Csoportos foglalkozás keretén
belül karácsonyi díszeket készítettek az ügyes kezek.

Adventi Játszóház a Kékcsei
Arany János Általános Iskolában

Közben a hangulat és a munka varázsát fokozta a kará-
csonyi zene, a fonott kalács és a forró tea fogyasztása.

Juhász Józsefné
mk. vezetô

Kántálás Erdélyben
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Célunk az volt, hogy az állatvilágot megismerjék, külsô
környezetüket felfedezzék, hiszen a kiránduló óvodásaink
közül csak kevés gyermek rendelkezett közvetlen tapasz-
talattal. Ehhez hozzájárult az utazás élménye, hiszen közös
kirándulásokon való részvételre nem
sok lehetôség nyílik a szülôk és gyer-
mekeik számára. Mivel az elnyert pá-
lyázatunk kifejezett célja volt, hogy
erôsítsük a szülô – gyermek – óvoda
közötti kapcsolatot, kiemelve a kö-
zös programok szervezését, ez a ki-
rándulás kifejezetten alkalmas volt e
cél megvalósításához.

A Vadasparkba belépve egy cso-
dálatos környezet fogadott minket,
ahol elsôként betekintést nyerhet-
tünk a pingvinek, fókák vízi világá-
ba, akik vízi játékukkal ámulatba ej-
tették gyermekeket és szülôket egyaránt. Az „Ócenárium”
változatos, pompázatos hal - és növény világában gyönyör-
ködhettünk. Az ámulatba ejtô látványtól a szülôk is szinte
gyermekké válva mélyültek el a gyermekekkel együtt a
színpompás látnivalóban. Pozitív élményként élhettük át,
hogy körülöleltek, végig kísértek bennünket a cápák és a
színes, különleges, kistestû halak. A „Zöldpiramisban” –
mozgó fahídon haladva a gyönyörû növény világ, szín és
forma világát ismerhettük meg. Szinte egy „dzsungelben”
éreztük magunkat. A vadaspark külsô területén a házi, vad
és mezei állatok, madarak környezeti világával, lakhelyé-

Kirándulás a Nyíregyházi Vadasparkba

Ebben az évben két sikeres pályázat elnyerése után lehe-
tôségünk nyílott arra, hogy óvodásaink tágabb környeze-
tüket is megismerhessék, megtapasztalhassák annak rejtel-
meit, szépségeit. Így jutottunk el több olyan helyszínre,
amely feledhetetlen élményeket nyújtott óvodásaink és a
szülôk számára egyaránt. Célunk a pályázat megvalósítása
során az volt, hogy ne csak közvet-
len környezetükkel ismerkedjenek
meg a gyermekek, hanem a tágabb
világ szépségeibôl is szemezgesse-
nek, felfedezzenek. Az egyik pályá-
zatunk címe: „Kitárul a világ” olyan
lehetôségeket biztosított számunkra,
mellyel valóban felfedezhettük a vi-
lág egyik apró morzsáját. Ilyen volt
többek között a Rétközi Múzeum
megtekintése, amely több alkalom-
mal is megtörtént.

Elsôdleges célunk az volt, hogy
mivel mi Szabolcs – Szatmár Bereg
megye Rétközi vidékén élünk, ismer-
jék meg gyermekeink e táj régi kul-
túráját, és a távolabbi célt meghatá-
rozva, majd ha ôk felnônek, ebbôl a kultúrából merítsenek,
hiszen itt születtek, itt nônek fel vigyék tovább a világba,
hogy itt mi az a csoda, melyet tapasztalt, megélt és fontos
nem elfeledni.

Nagy izgalmak közepette készültünk erre a napra, hi-
szen múzeumba a mi óvodásaink csak általunk jutnak el, és
a szülôk is szívesen fogadták e program megvalósítását.
Már elôzôleg többször beszélgettünk arról, hogy mit is lát-
hatunk egy múzeumban, illetve az ott lehetséges viselke-
dési szabályokra, szokásokra is felhívtuk a figyelmet. Érke-
zéskor már az épület külseje, homlokzata elvarázsolta a

Múzeumi látogatások az óvodásokkal

vel ismerkedhettünk meg, de a legnagyobb hatást az orosz-
lán, fehér tigris, az ugráló majmok, zsiráfház megtekintése
váltotta ki. A gyermekek szárnyaló képzelete szembesült a
valósággal, a rácsodálkozással. Beszélgettünk az állatok

fajtájáról, természetes élethelyükrôl,
az utódok helyes megnevezésérôl. A
Vadaspark több kilométeres útjait
bejárva, élményekkel tele indultunk
tovább Hortobágyra, ahol hazánk
elsô és egyben legnagyobb Nemzeti
Parkját csodálhattuk meg. A múze-
umban a tárlat vezetôje elmesélte, be-
mutatta az évszázadok alatt kialakult
pásztorkultúrát, a jellegzetes visele-
tüket. E nemzetközileg is egyedülál-
ló érték, a világ kulturális örökségé-
nek része. Megtekintettük a madár kór-
házat, a Kilenclyukú-hidat, a pászto-

rokat ábrázoló faszobrokat. Kézmûves foglalkozást nézhet-
tünk végig, ahol csodálatos népi játékok, népi hangszerek ké-
szítésének lehettünk szem és fül tanúi, a kézmûvesek által. A
kreativitást, a felfedezés örömét együtt éltük át a gyermekek-
kel, igyekeztünk megvalósítani a szabad alkotó tevékenysé-
get. Ezzel a kirándulással remélhetôleg, hozzájárulhattunk ah-
hoz, hogy alakuljon ki a gyermekekben annak képessége, hogy
a Vadasparkban látott állat-növény világ varázsát, és a horto-
bágyi értékeket látva segítse ôket a világ megismerésében.

Pásztor Lászlóné
óvodapedagógus

gyermekeket. „Óvó néni, ez csodálatos, ilyet még nem is
láttam!” Hangzott el F.-tôl a mondat. A hatalmas ajtó, me-
lyet a rajzokban is késôbb megjelenítettek szintén csodá-
latra adott okot. A múzeum belseje folyamatos felújítás alatt
volt, de a látogatásunk idôpontjára, már szemet kápráztató
volt a látvány. Valójában ez egy Zsinagóga, melynek kiállí-

tó terme több részre van felosztva.
Ennek célja, hogy elemeiben meg-
mutassa a régi szokásokat, kultúrá-
kat, szem elôtt tartva a hagyomány-
ôrzést. Olyan berendezett házikót és
abban lévô helyiségeket, eszközöket,
használati tárgyakat láthattak a gye-
rekek, melyeknek ma a nyomát sem
találjuk. Zsúptetô, nádkunyhó, tisz-
ta szoba, mángorló, szenes vasaló,
sezslony, dunyha, kredenc, sifony stb.
A termet ezen látványosságok kör-
beölelik, és középen rendszeresen ki-
állítást szerveznek, melyek gyerme-
kek és helyi ill. távolabb élô mûvé-
szek alkotásai.

Itt szembesülhettek a gyermekek
az ôseink mindennapi életvitelével, szokásaikkal, haszná-
lati tárgyaikkal és ezek esztétikumával. Úgy gondoljuk,
hogy sikerült felkeltenünk a mûvészetek iránt is az érdek-
lôdést, melyet a jövôben is tovább tudnak vinni és további
látogatásokkal a felfedezés érzését szeretnénk szinten tar-
tani, ill. fokozni a szép iránti igényességre neveléssel. Pozi-
tív érzelmekkel tele érkeztünk haza az óvodába, amelyeket
lelkesen adtak át a szüleiknek és az itthon maradt gyerme-
keknek.

Rinkó Istvánné
óvodavezetô
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Elkészítés
A dióbelet feldaraboljuk. A cukrot

egy edényben megolvasztjuk. A dió-
belet belekeverjük, majd az edényt a
tûzhelyrôl levesszük. 1 evôkanál vi-
zet és a tejszínt hozzákeverjük és hi-
deg helyre tesszük. A lisztet, a Ramát,

Karácsonyi sütemény

Beköszöntött a tél, és legnagyobb
örömünkre újra elérkeztünk az év
legcsodálatosabb ünnepéhez a ka-
rácsonyhoz.   Jólesik egy rövid órára
megállni az adventi gyertyák fényé-
nél, a csodavirágokat termô fenyôfa
alatt, ahonnan az élet zsib-
vásárán meggyötört lélek a hit
bensôségével és a megtisztulás
vágyával fordul a betlehemi
jászol felé. Az igazság, a szere-
tet, a maga megtagadó föláldo-
zás oltára felé.

Igen, a megbocsátásnak, bé-
kességnek, a szeretetnek ünne-
pe van.

E gondolatok jegyében ké-
szült a Kékcsei Arany János
Általános Iskola valamennyi
dolgozója és tanulója a kará-
csony méltó megünneplésére.

Apró kis ajándékokat, kará-
csonyfadíszeket, asztali díszeket ké-
szítettek. Hangulatossá varázsolták
környezetüket, karácsonyi díszbe öl-
töztették az osztálytermeket. 39 ta-
nuló vállalt szereplést Advent har-
madik vasárnapján a betlehemi já-
szol elôtt, hogy közösen ünnepelje-
nek községünk lakosságával, ezzel
is emelve az ünnep hangulatát.

  Iskolánk igazgatójának, Lesku
Miklósnak szívhez szóló köszönté-
se után az elsô osztályos tanulók
meggyújtották az adventi koszorún
a harmadik gyertyát is.

Ezt követôen, Andersen: A kis

Szeretet és béke

a cukrot, a sót és a tojást sima tésztává
gyúrjuk, majd 30 percre hideg helyre
tesszük. A tésztát harmadoljuk, az
egyik adagot kinyújtjuk és a tortafor-
ma alját ezzel beborítjuk. A második
adagból tekercset készítünk, amit a
tortaforma pereméhez simítunk lete-
kerve. A dió-tejszín keveréket a tész-
taaljra borítjuk és szétterítjük. Az utol-
só tésztaadagot kerekre kinyújtjuk, a
tortaforma méretében kivágjuk és fe-
dôként a töltelékre rakjuk. A széleket
jól rányomjuk. A maradék tésztából
csillagokat formázunk és a karácsonyi
süteményre helyezzük. A tojássárgá-

ját és a tejet összekeverjük és a süte-
ményt ezzel bevonjuk. 200-225 °C-ra
elômelegített sütôben kb. 45 percig
sütjük. A sütemény szélét egy késsel
azonnal leválasztjuk a tortaforma ke-
retérôl. A formában hagyjuk kihûlni.

gyufaárus lány meséjének feldolgo-
zásával megpróbáltuk megjeleníteni,
a decemberi éjben didergô, ajtókon kí-
vül rekedt Máriának és Józsefnek a
világát. Akik kopogtatnak ajtókon,
vagy már nem is kopogtatnak. Akik

nyomorúságukban, visszarettentô kül-
sô és belsô valóságukban mégis hor-
doznak valamit az újszülött Jézusból.
A kis gyufaárus lány bennük is vevôt
keres. E csodálatos jelenettel szeret-
tük volna érzékeltetni, hogy még min-
dig vannak olyan emberek, akiknek
nincs hova hazamenni, nem várja ôket
meleg étel, meleg lakás, és becsoma-
golt ajándék a karácsonyfa alatt. Az
elôadás szépségét erôsítette az Angya-
lok tánca, melyet harmadik és negye-
dik osztályos kislányok adtak elô. Bá-
josan, sugárzó arccal, beleélve magu-
kat az angyalok szerepébe.

Nem maradhatott ki a mûsorból a
Jézus születését megelevenítô Pász-
torjáték, melynek hangulatát a
Pásztortánc fokozta. Ügyes, hatá-
rozott mozdulattal jelenítették meg
a pásztorok útját, melyen a csilla-

got követve eljutottunk a betle-
hemi jászolhoz.

Csodálatos és felemelô érzés
töltött el, amikor iskolánk peda-
gógusa Kovács Mónika elôadá-
sában a szeretetrôl, a békérôl, a
világbékérôl hallottunk, mindez
gyönyörû zenei aláfestéssel.

A mûsor zárásaként,a csillag-
szóró fénye mellett nevelôk és
tanulók közösen énekelték a
Szent karácsony eljött címû
dalt. Ezzel is érzékeltetve, hogy
a karácsony hamar elmúlik, de
az ember boldogság-vágya meg-
marad.

Ôrizzük meg mi is lelkünkben a
karácsony fényét, hogy ez az öröm,
a tiszta lélek boldogsága egész éle-
tünkben elkísérjen.

Ady Endre szavaival szeretném
megköszönni iskolánk valamennyi
tanulójának, pedagógusának és dol-
gozójának, hogy felejthetetlenné
tudtuk tenni ezt az ünnepet.

„Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”

Juhász Józsefné
munkaközösség vezetô


