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Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!

Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk

gyalog jöttünk, mert siettünk

kisjuhocska mondta - biztos

itt lakik a Jézus Krisztus.

Menykárt király a nevem.

Segíts, édes Istenem.

Istenfia, jónapot, jónapot!

Nem vagyunk mi vén papok.

Úgy kallottuk megszülették

szegények királya lettél

Benéztünk hát kicsit hozzád,

üdvösségünk, égi ország!

Gáspár volnék afféle

földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!

Jöttünk meleg orszából.

Fôtt kolbászunk mind e fogyott,

fényes csizmánk is megrogyott,

hoztunk aranyat hat marékkal

tömjént egész vasfazékkal

Én vagyok a Boldizsár,

aki szerecsen király.

Irul-pirul Mária, Mária,

boldogságos kis mama.

Hulló könnye záporán át

alig látja Jézuskáját.

A sok pásztor mind muzsikál

Meg is kéne szoptatni már.

Kedves három királyok

jóéjszakát kívánok!

József Attila

BETLEHEMI
KIRÁLYOK

Különös ünnep a karácsony, az
egyik legszentebb és egyben a leg-
örömtelibb ünnep szerte a világon.
Sokféle érzés van az emberek szívé-
ben, de a legszebb, az a szeretet, oda-
adás és összetartozás érzése, amellyel
karácsonykor megajándékozzuk egy-
mást.

A karácsony közeledtével elcsende-
sedik minden ember, béke és szeretet
költözik a szívekbe. Felidézzük gyer-
mekkorunk legszebb karácsonyát, a
kántálások szép emlékét, a szegényes
ajándékokat, melyet a szülôk, nagy-
szülôk titokban nagy szeretettel készí-
tettek.

Egy nagy szeretô család vagyunk
Mi itt Kékcsén. Csodálatosan össze-
tartó közösség, akik Advent minden
vasárnap délutánját együtt töltjük,
közben meghatóan szép mûsorok, ka-
rácsonyi dalok hozzák az egyre erô-

Tisztelt Kékcsei Lakosok!
sebb karácsonyi hangulatot, így vár-
juk az ünnepet.

Örüljünk mindennek, ami szép és
jó körülöttünk, becsüljük meg értéke-
inket, mondjunk köszönetet azoknak,
akik segítették ebben az évben fejlô-
désünket.

Szeretném, ha minden család, min-
den ember békességben, szeretetben,
jó egészségben töltené az ünnepeket!

Áldott, békés karácsonyt, és
sikeres boldog új évet kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester
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Ismét elérkeztünk az év legszen-
tebb idôszakához, amely várako-
zással, vágyakozással, reménnyel
tölt el minket. Eljött az ideje an-
nak, hogy év végén számot ves-
sünk önmagunkkal és erôt gyûjt-
sünk a szeretet adására, befoga-
dására.

Ismét karácsonyi díszbe öltöztetjük
kis falunkat, amely mától egészen Víz-
keresztig fogja díszíteni utcáinkat.   
Hagyományokkal és újdonságokkal
egyaránt szolgálunk idén is. 

Az elsô adventi gyertya meggyúj-
tásával emlékezünk, hogy Isten úgy
szereti a világot, hogy egyszülött fiát
adta érettünk, hogy aki hisz Ô benne
az el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.

Advent elsô vasárnapján a Kékcsei
Asszonykórus bemutatta ünnepi mû-

sorát, amely elôtt a közönség hallhat-
ta Ruha Gyuláné jó kívánságait és
Molnár Józsefné karácsonyi    versét.

A II. Adventi gyertya arra emlékez-
tet bennünket, ahogy az angyal hírül

Adventi köszöntô!
adta Máriának, majd Józsefnek is az
örömhírt, hogy ôk nevelhetik fel Isten
Fiát, Jézust.

A gyertya színe ismét lila, ami az
egyház liturgiájának ünnepi színét is
jelzi. Advent második vasárnapján az
Arany Laci Mûvészeti Bázis Óvoda és
Bölcsôde ünnepi mûsorát fogadhatták
sok szeretettel a kedves vendégek. 

A harmadik héten, amikor felgyul-

ladnak immár három gyertya lángjai,
arra a világosságra gondolhatunk, ami
a pásztorokat is megvilágította. Eljött
a világ világossága, és a sötétségben
szabadulást hozott mindannyiunk-

nak.   Advent har-
madik vasárnapja:
örvendjetek vasár-
nap, ami kiemel-
kedik a többi kö-
zül. Advent máso-
dik felének kezde-
tét jelzi. Színe a
rózsaszín, ami az
örömöt szimboli-
zálja.

Advent harma-
dik vasárnapján
az Arany János Ál-

talános Iskola ünnepi
mûsorát fogadhatták
sok szeretettel a ked-
ves vendégek!

A negyedik gyer-
tya lángja is felra-
gyog, eszünkbe jut-
hat a napkeleti böl-
cseket vezetô betle-
hemi csillag ragyogá-
sa. Amikor már mind-
egyik gyertya ég, ez
azt jelenti, hogy el-

érkezett a Karácsony: boldogan ün-
nepelhetjük Jézus Krisztus születé-
sét, s a nekünk adott végtelen Szere-
tetet. A gyertya színe a bûnbánatot
kifejezô lila.

Advent negyedik vasárnapján a
Zsindely Népzenei Együttes karácso-
nyi meglepetés mûsorát fogadhatták
sok szeretettel a megjelentek!

Kékcse Község Önkormányzata és
Képviselô Testülete nevében kívá-
nunk a község minden lakójának sze-
retetteljes, áldott Karácsonyt, békés,
boldog, eredményekben gazdag új
évet!

Muskóczki Kornélia,
Sinka Renáta
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Még nem is oly rég volt szeptember
1-je, a tanévnyitó… Iskolánk tanulói
örömmel fogadták elsôs kispajtásai-
kat, akik hamar beilleszkedtek új „ott-
honukba”.

Októberben sikeres papírgyûjtési ver-
seny zajlott az osztályok között, mely-
nek gyôztese, a második osztály lett.

„A gyermek az öröm, a reménység.
Gyenge testében van valami világi,
ártatlan lelkében valami égi,
egész kedves valója olyan nekünk,
mint a tavaszi vetés:
ígéret és gyönyörûség.”

Iskolánk életébôl
Október 23-a, nemzeti ünnepünk

alkalmából iskolánk 7-8. osztályos
tanulói az 56-os történelmi eseménye-
ket felidézô mûsort adtak elô.

November hónapban több verse-
nyen is szép eredményeket értek el ta-
nítványaink. Szalai Lilla a Tuzséron
megrendezett szavalóversenyen lett
második helyezett. Gyulaházán Gaál
Éva, Bojza Beáta természetismereti
versenyen, Ladányi Bence második
osztályos tanuló a „Játékos matemati-
ka versenyen” harmadik helyezést ért
el, sportolóink  ügyességi versenyen
értek el  második helyezést. A fürge
lábú ugróköteles lányok a Szent Lász-

Karácsonyra készülôdvén 2014.
december 12-én az általános iskola 1.
és 2. osztály tanulói sok szeretettel

Adventi játszóház az iskolában

várták az óvodás gyerekeket az Adven-
ti játszóházba.

A munka három csoportban, három

ló Középiskolában képviselték isko-
lánkat. Több levelezôs tanulmányi
verseny is folyamatban van, melyre
szintén lelkiismeretesen, nagy szorga-
lommal készülnek tanulóink. Köszö-
net a szép eredményekért a gyerekek-
nek és a felkészítô pedagógusoknak!

December mindig a nagy várakozá-
sok ideje, a gyerekek nagy izgalom-
mal várják a Mikulást, a téli szünetet,
s az év legszebb ünnepét a Karácsonyt.
Ajándékokat készítenek, verset tanul-
nak, s várják a nagy meglepetéseket.

 Az ünnep varázsa egy röpke pilla-
natra elfeledteti a bajokat s megszépí-
ti  a Világot.

Bereczkiné Boros Mónika

munkaasztalnál folyt. Az elsô asztal-
nál karácsonyi angyalka készült
muffin papírból és fénymásolt fejecs-
kébôl. A másodiknál só-liszt gyurmá-
ból készült karácsonyfadíszeket festet-
tünk. A harmadik asztalnál facsipesz
és kartonlapok felhasználásával ismét
karácsonyfadíszek készültek. Közben
halkan szólt a karácsonyi zene.

A nebulók forgószínpad szerûen
dolgoztak, mind a három munkadara-
bot elkészítették. A gondosan elké-
szült mûvek szép rendben sorakoztak
az asztalok sarkán. Forró tea, kalács és
szaloncukor elfogyasztása után az is-
kolások énekeltek az ovisok verseltek.

A jól sikerült délelôttöt közös ének-
léssel zártunk. Kassa Tiborné

pedagógus

2014. december 3-án, Kisvárdán, a
Van Esély Közhasznú Egyesület szer-
vezésében fellépésre hívták a Kékcsei
Asszonykórust, amely a kisvárdai
Konferencia Központ nagytermében
került megrendezésre. A Népmûvészeti
fórum „egy tôrôl fakadók összetarto-
zása” program keretében több hely-
színrôl érkeztek fellépôk, akik nívós
mûsorokkal örvendeztették meg a
megjelenteket. A részvételt oklevéllel
jutalmazták. Ezen alkalommal lehetô-
ség nyílt egymás megismerésére, nép-
mûvészeti értékeiknek bemutatására.

Kékcsei Asszonykórus – Népmûvészeti fórum
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Andrást követô vasárnapon kez-
detét veszi az advent idôszaka,
azaz várakozás és felkészülés az
Úr eljövetelére. Az ünnepkörhöz
a magyar hagyományokban szá-
mos hiedelem, babona és népszo-
kás tartozik, ez utóbbiak közül ta-
lán a legelterjedtebb a betleheme-
zés, a lucázás és a regölés.

Lucázás
Luca napján legjellemzôbb szokás

a  kotyolás. Kora hajnalban, 3-4 óra
körül jártak kotyolni a 7–16 éves fiúk.
Minden esetben szalmát, vagy fát vit-
tek magukkal, melyre kotyolás köz-
ben leültek. A legközelebbi szomszéd-
hoz mentek elôször, „ott a magukkal
vitt fát, forgácsot vagy szalmát, a szo-
baajtó talpa elé vagy a pitvarföldre
teszik, s rendesen, minden kérdezés
nélkül egyszerre nagyon erôs hangon
elkezdik: Lucza, Lucza, kity, koty!” A
kotyolók elôl sokszor elzárták a ka-
put, s „rakoncátlanságuk” miatt má-
sok is éppen csak megtûrték ôket. Per-
sze, azt megjegyezték, hol nem nyer-
tek bebocsájtást, mert utána valahogy
mindig megbosszulták a házigazda
bûnét.

A kotyolás elvégzése után a szobá-
ba mennek, s kenyeret, kalácsot, pá-
linkát, gyümölcsöt, kétfillérest kap-
nak. A fát és a szalmát, amin a fiatalok
kotyolnak, a gazda igyekszik megtar-
tani magának, mert különben a „tyú-
kok haszna elmenne”. Azt tartják, hogy
amely gazda házában nem enged
lucázni, házában a tyúkok nem toj-
nak. Ha az asszony Luca napján sokat
jár, tyúkjai abban az évben nem toj-
nak.

Luca asszony megköveteli, hogy az
ô napját tényleg megünnepeljék, mert
a mondás úgy tartja, ha valaki e napon
fon, annak keze egész évben szenved,
ha valaki párol valamit, akkor azt Luca
„csúffá” teszi.

Luca napján nem szabad fehérnép-
nek a szomszédba menni, mert a meg-
látogatottnál a szerszámok (fejsze, sze-

Karácsonyi hagyományok,
népszokások

kerce, ásó stb.) nyelébe vert ékek nem
tartanak, s a tyúkok nem ülik meg a
fészket.

E  napon annyi kukoricapogácsát
sütöttek, ahány tagú volt a család.
Sütés elôtt a pogácsákat megjelölték,
belsejükbe tollat tettek. Úgy hitték,
hogy akinek a tolla a kemencében
megperzselôdött, az a következô év-
ben meghal.

Ekkor állnak neki a  lucaszék ké-
szítésének  is, melynek a karácsonyi
éjféli misén van nagy szerepe, hiszen
aki arra felállt, az megláthatta, hogy
ki a boszorkány. A széket 13 napig
kellett titokban, a család tudta nélkül
készíteni, 13 fából, melyet 13 helyrôl
szedtek össze. A széket az éjféli mise
után általában elégették, hogy a bo-
szorkányok ne férhessenek hozzá. 

A karácso-
nyi asztal  a
n é p h a g y o -
mányban fon-
tos szerepet ját-
szott az ünnep-
kor. Mind az
asztal díszítésé-
nek, mind az ét-
kezésnek  szi-
gorú rendje
volt. A feltálalt
fogásoknak má-
gikus erôt tulaj-
donítottak. A
karácsonyi ab-
roszt az év során még általában vetô-
abrosznak használták (ebbôl vetették
az elsô gabona magvakat, hogy bô ter-
més legyen.) Az asztalra gabona mag-
vakat helyeztek, ebbôl adtak a barom-
fiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal
alá pedig szalmát tettek, annak emlé-
kére, hogy Jézus jászolban született.
Késôbb ezt a szalmát a jószág alá tet-
ték, hogy egészséges legyen, de volt
ahol a gyümölcsfákra is kötöztek be-
lôle, jó termést remélve.

A szigorú rituálékhoz tartozott,
hogy a gazdaasszony nem állhatott fel
vacsora közben az asztaltól, hogy jól
tojó tyúkjai legyenek. Az  ételek kö-

zül elônyben részesítették  azokat,
amelyek bôséget, jó termést ígértek a
háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse,
mák, dió, hal  a (halpikkely miatt)
megjelenése a karácsonyi asztalon. A
fokhagyma az egészséget, a méz (mé-
zesbáb) az élet édességét jelképezte.
A kalácsból, almából az elsô falatokat
szétosztották egymás között, hogy a
család mindig összetartson. A  kará-
csonyi morzsát összeszedték, és az
állatoknak adták, hogy termékenyek
legyenek, de jó volt betegek gyógyí-
tására, rontás elûzésére is. Sok helyen
este az asztalt nem szedték le, hogy a
betérô kis Jézus ne maradjon éhes.

Regölés
A regölés a téli napforduló ôsi, po-

gány kori szokása.  Férfiak jártak
házról-házra és bôség, termékeny-

ségvarázsló rigmusokkal köszöntöt-
ték a háziakat.  Általában karácsony
másnapján, 26-án került rá sor. A nép-
rajzkutatók a regölés dallam és prozó-
diai sajátosságaiban finnugor eredetet
mutatnak ki (a kutatás szerint a sámán-
énekkel van összefüggésben). Külön-
féle népi hangszerekkel (duda, dob,
csengô...) is kísérték a regölést, a sze-
replôk kifordított báránybôr bundát
viseltek. A regösök a házhoz való meg-
érkezéskor a házigazdától engedélyt
kérnek, hogy elmondhassák az éneket,
ezután beköszöntôt mondanak, majd
gyakori a csodaszarvas legenda vala-
mely változatának elmondása, ezután
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Hozzávalók / 6 adag

– 6 db csirkecomb
– 10 dkg aszalt szilva
– 6 evôkanál mogyoróvaj
– 20 dkg bacon
– 3 evôkanál sertészsír
– 1 fej fokhagyma
– fûszersó ízlés szerint

Elkészítés

 1. A csirkecombokról a bôrt lehúzzuk (ízlés dolga, aki
szereti rajta is hagyhatja), felsô részét kicsontozzuk. A csont
helyére mogyoróvajat kenünk, és beleteszünk 4-5 db aszalt
szilvát. Összehajtjuk, és bacon szeletekkel körbetekerjük.

 2. Egy tepsit alaposan kizsírozunk és belefektetjük a
combokat. Ízlés szerinti fûszersóval meghintjük.

 3. A fokhagymát gerezdekre szedjük, és héjastól a hús
köré szórjuk. Aláöntünk 2 dl vizet, és alufóliával vagy fe-

Aszalt szilvával töltött csirkecomb

dôvel befedjük. Egy órát lefedve, fél órát fedô nélkül süt-
jük. Sütési hôfok: 180oC.

 4. Tálalhatjuk párolt káposztával, rizzsel, vagy burgo-
nyával.

következnek a jókívánságok a házi-
aknak és az adománykérés. Állandó
szövegrész a refrén: “ Haj, regö rejtem,
azt is megengedte az a nagyúristen.”

Betlehemezés
A betlehemezés a magyar paraszti

hagyomány egyik legismertebb és leg-
népszerûbb, többszereplôs, dramatikus
népszokása a karácsonyi ünnepkör-
ben. Tulajdonképpen  pásztorjáték,
azt a történetet meséli el, melyben Jé-
zus születésekor a pásztorok vagy a
“három királyok” ( a napkeleti böl-
csek) meglátogatják a jászolban, bar-
mok közt fekvô kisdedet és Máriát. A
betlehemezôk, általában férfiak, legé-
nyek vagy gyerekek betlehemet visz-
nek magukkal. Ez fából, papírból ké-
szült jászol, melyben a szent család
figuráit és a jászolban fekvô állatokat
ábrázolják.  A dramatikus játék ré-
szei  a bekéredzkedés, a háziak kö-
szöntése, a születéstörténet felolvasá-
sa vagy elôadása, adománygyûjtés.
Állandó szereplôk a pásztorok (külön
megemlítendô az öreg pásztor) és egy
angyal, illetve bizonyos vidékeken
Heródes. Az erdélyi betlehemes
hosszabb terjedelmû misztériumjáték,
több szereplôvel. Általában megjele-
nítik Szûz Máriát, Szent Józsefet is.
A magyar népi hagyományban  Szent-
este napján  csak a ház körül szaba-
dott dolgozni, a mezôn tilos volt tevé-
kenykedni. Szintén nem volt szabad

kölcsönadni, mert ez elvitte a szeren-
csét. Ezen az éjjelen merítették az ún.
aranyos vizet vagy életvizet, melynek
egészségvarázsló szerepet tulajdoní-
tottak. Az éjféli mise alatt a pásztorok
egyes vidékeken körbejárták a temp-
lomot, és zajkeltéssel (ostorcsattogta-
tás, kürtölés...) igyekeztek a gonoszt
távol tartani. A mise után a gazdák
megrázták a gyümölcsfákat, hogy bô
termés legyen, illetve az állatoknak is
különféle mágikus erôvel bíró étele-
ket adtak (pl. szentelt ostyát, piros al-
mát...), hogy egészségesek maradja-
nak.

Aprószentek napja  (december 28.)
tulajdonképpen a Heródes parancsára
tömegesen kivégzett betlehemi kisde-
dek emlékünnepe. Aprószent minden
fiúcsecsemô.  Az Aprószentek-
napivesszôzés  az újesztendei szeren-
csekívánás különös fajtája, a katoli-
kus egyház ôrzi ezt a szokást. Régen a
gyanútlan gyermeket a szomszédba
küldték, ahol megvesszôzték, hogy
egészséges maradjon.

Szerelmi jóslatok
Szintén számos hiedelem kapcsoló-

dott Luca napjához (december 13.).
Szent Lucia a 3. és 4. század forduló-
ján élt Szicília szigetén. A legenda sze-
rint Jézus menyasszonya volt, ezért ôt
is házasságszerzô szentnek tartották.
Luca napján volt szokás a  gombóc-
vagy derelyefôzés. A lányok kilenc

cédulára egy-egy fiúnevet írtak, s eze-
ket a gombócok belsejébe tették. Ame-
lyik gombóc elôször jött fel a fôzés
során a víz tetejére, azt kivették és a
benne lévô cédula elárulta a jövendô-
beli párjuk nevét. Egy másik jóslás
szerint  kilenc cédulára egy-egy ke-
resztnevet kellett írnia  a kíváncsi fi-
atalnak, amiket azután betett a párná-
ja alá, s azon kellett aludnia. Ezután
minden este ki kellett venni egy-egy
cédulát a párna alól, s amelyik utoljá-
ra maradt, az mutatta meg a  jövendô-
beli nevét. Ha Luca napra pogácsát
sütöttek, egy pogácsába bele tettek
egy gyûrût. Ha ezt éppen az eladósor-
ban lévô lány találta meg, azt jelentet-
te, hogy rövidesen férjhez megy. Más
esetben a lányok tizenkét cédulára rá-
írtak egy-egy fiúnevet, s ezeket egye-
sével a tûzbe dobták. Az utolsó papír
mutatta meg a vôlegény nevét. A ko-
csonyaevéshez is fûzôdött jóslás. A
kocsonyában lévô csontoknak nevet
adtak és letették a földre. Majd behív-
ták a kutyát, s az amelyik csontot leg-
hamarabb elvette, olyan nevû lesz a
lány férje.

Szerelmi jóslatok szerint, ha az  éj-
féli misére harangozáskor  a leány a
szobában befelé söpör, az asztalt meg-
teríti, rá tányért, s evôeszközt tesz,
majd utána egy ingben, mezítláb meg-
kerüli háromszor a házat, a szoba ab-
lakán benézve meglátja a leendô urát.
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„Megjött a Mikulás itt van már,
Tele van a puttonya régen már,
Jó gyerek, rossz gyerek mind tudja,
Mit hoz a Mikulás a puttonyban.”

Énekelték a gyerekek december 5-
én, iskolánk Mikulás ünnepségén. Az
adventi idôszakban ünneplôbe öltöz-
teti lelkét kicsi és nagy egyaránt, várja
a csodát. Így voltak ezzel intézmé-
nyünk elsô és második osztályos ta-
nulói is, akik nagy lelkesedéssel és
izgalommal készültek erre a délután-
ra. Szent Miklós püspök emléknapját
az apróságok minden évben verses, da-
los mûsorral színesítik. Lázasan készü-
lôdtünk, közösen feldíszítettük a tan-
termeket, az iskola folyosóit, az ebéd-

Nálunk járt a Mikulás
lôt. A gyerekek heteken keresztül pró-
báltak, örömmel tanulták a verseket, a
dalokat, a jeleneteket valamint a tán-
cokat. Majd pedig eljött az elôadás

napja, amit már miden résztvevô
nagyon várt. A szülôk, nagyszü-
lôk, testvérek, rokonok és minden
kedves érdeklôdô meggyôzôdhe-
tett arról, hogy a sok gyakorlás
nem volt hiába. Igaz volt, aki ki-

csit megszeppenve, rémülten verselt,
volt, aki ünnepi dalokat énekelt. A
mûsor végén mindenki megkapta a jól
megérdemelt, édességekkel megrakott
csomagját. A feszültség levezetésére
pedig mikulásdiscó várta a megjelen-
teket. Vígan táncoltak, örültek ennek
a szép napnak.

„Itt van már a Télapó,
Tele van a zsákja,
Mosolyog az arca
Örömünket látva.
Énekeljünk néki, senki
nem vár biztatásra.
Így búcsúzik tôlünk:
A viszontlátásra!”

Kedves Mikulás! Jövôre ismét sze-
retettel várunk!

Felkészítô pedagógusok: Gergely
Istvánné, Gerzsenyi Béláné, Kovács

Borbála, Tordainé Maklári Marian-
na, Tóthné Tulipán Ibolya Ágnes

Az iskolát az ünnepi alkalommal
Kovács Mónika tanárnô dekorációi
díszítették.

MIKULÁS HÁZ
2014. évben azzal a meg-

lepetéssel kedveskedett
Kékcse Község Önkormány-
zata a gyerekeknek, hogy
megépült a Mikulás Ház.
December elsô hetében min-
den délután várta az ide lá-
togatókat a Mikulás és
Krampuszai, akik egy kis
meglepetéssel jutalmazták a
verssel és énekekkel kedves-
kedôket.

A gyerekek személyesen
is átadhatták levelüket a Mi-
kulásnak, aki nagy örömmel
olvasta és gyönyörködött jó-
kívánságaikban!

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek a le-
velét, s ezzel hagyományt
teremtve, reméljük jövôre
is találkozunk!

Ilonka néni versei, írásai
Ruha Gyuláné, aki mindenki Ilonka

mamája már évek óta ír verseket és törté-
netek. Most úgy döntött szeretné meg-
osztani községünk lakóival, s ezzel fenn
maradni az utókor számára. Ez a verses
füzet olyan érzelemmel teli események-
rôl szól, ami az ô életét végig kísérte.

Ruha Gyuláné életútja: 1935. 10. 09-
én született Kékcsén. Szegény, de szere-
tô családban. Édesapja a három éves orosz
fogság után került haza súlyos fekvôbe-
tegként. A 3000 öl föld a család többi
részére maradt. 10 évesen markot sze-
dett, 15 éves testvére kévét kötött. A ver-
sek írását 16 éves korában kezdte el. A
Kékcsei Ôszikék Nyugdíjas Klub tagja
volt sokáig. Nehéz élete ihlette verseit,
amelyeket jó szívvel ajánl mindenkinek.

Minden jót és szeretetben, békésség-
ben és boldogságban gazdag életet kí-
ván: Ilonka néni.

Könyvajánló


