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Még néhány nap és eltelik egy
év, amely sok munkát, elkö-
telezettséget és összefogást
kívánt mindannyiunktól.

Úgy érzem, ez által erôsödik közös-
ségünk. Egyre több ember ajánlja fel
segítségét, hogy elérjük céljainkat,
fejlôdjünk és a térségünkben egy erôs,
versenyképes városkörnyéki telepü-
lést építsünk.

Ez alkalomból szeretnék minden
embernek köszönetet mondani, aki
ebben segítségünkre volt, ki imával,
ki munkával és bármivel, amit szere-
tettel, önzetlenül nyújtott közös éle-
tünkhöz.

A karácsonyi idôszak mély érzései
rávilágítanak arra, milyen fontosak az
emberi kapcsolatok és  a család.

Ezek adnak minden nap új erôt, hogy
a kihívásokkal teli idôket újult erô-
vel, jó eredménnyel végezzük.

Büszke vagyok Kékcsére, a közös-
ségünkre, amely szilárd alap a továb-
bi életünkhöz.

Kérek mindenkit, ne feledkezzen
meg 2016-ban sem a széprôl, a jóról.

 Ferenc pápa meghirdette az Irgal-
masság szentévét, melynek egy mon-
datával  kívánok Áldott Karácsonyt
minden kedves Kékcsei Lakosnak és
családjának.

„Ne bíráskodjunk és ne ítélkez-
zünk, hanem bocsássunk meg és ada-
kozzunk, maradjunk távol a plety-
káktól, a féltékenység és az irigység
által sugallt szavaktól. Vegyük ész-
re a jót, ami minden emberben jelen
van és váljunk a megbocsátás esz-
közévé.”

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kékcsei Lakosok!

F E L H Í V Á S
Kedves Kékcsei Lakosok!

A Kékcsei Amatôr Színjátszó Társulat részére gyûjtést kezdeményezünk!
Szívesen fogadná a Társulat azon felajánlásokat, amelyek a következôk:

– priccs csizma – nôi suszter csizma
– priccs nadrág – népies ruhadarabok és kellékek.

Kérem, amennyiben tudnak segíteni, várjuk Önöket
Kékcse Község Önkormányzatánál!

Elérhetôségünk: 45/468-008 telefonon

Köszönjük a segítséget!
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Advent jelentése: Az advent a
latin adventus szóból szárma-
zik, jelentése eljövetel, meg-
érkezés.

Karácsonyt kicsi és nagy egyaránt
várja. A kicsik sok ajándékot, a nagyok
pihenést, nyugalmat remélnek tôle.
Mit is ünnepelünk karácsonykor, mire
várakozunk advent idején? Kétezer éve
Betlehemben, egy pajtában született
meg Jézus. Ekkoriban a kegyetlen
Heródes Antipas uralkodott Júdeában.
Mihelyt tudomására jutott, hogy „ki-
rály” születik, azonnal félteni kezdte
a hatalmát és rettenetes vérengzést ren-
delt el. Minden elsôszülött fiúgyerme-
ket megöletett, hogy Jézustól így biz-
tosan megszabaduljon. Jézus azonban
családjával Isten figyelmeztetésére el-
menekült onnan, hiszen neki küldeté-
se volt. Kereszthaláláig tanított, gyó-
gyított, csodákat tett és segített az
embereken. Az ô eljövetelét ünnepli a
keresztény világ mind a mai napig ka-
rácsony ünnepével. Az ünnepre való
készülôdés idôszaka, az advent decem-
ber 24-ét, szentestét megelôzô négy
hét, amely mindig vasárnappal, kez-
dete András naphoz (nov.30) legköze-
lebb esô vasárnap idén november 29.-
én kezdôdik.

Régi hagyomány, hogy községünk-
ben adventi vasárnapokon gyertya-
gyújtás, ünnepi mûsor és egy szerény
agape – vendégfogadás – színesiti a
községünk közösségi életét. Az idén
az advent elsô vasárnapján lehetôsé-
get kaptak a történelmi egyházak, a
római katolikus és a református egy-
házközségek, hogy mûsort adjanak a
kékcsei polgármesteri hivatal udvarán
felállított betlehemi jászol mellett. A
római katolikus egyházközség mûso-
rát gyerekek verssel és advent ifjúsági
énekekkel, klarinét hangszer kisérettel
mutatták be a megjelent vendégeknek.

A gyerekeket Gyetkó László római
katolikus plébános és Puskás Valéria
készítették fel a mûsorra. László atya
megálldotta az adventi koszorút és a
megjelenteket. Hiszem, hogy minden-
kinek emlékezetes volt ez a vasárnap,
remélem, hogy a gyerekekben a felké-
szülés alatt támat egy kis szikra, hogy

Adventi készülõdés

Jézus születését mindig elôkészület-
tel és nagy várakozással megünnepel-
jék meg, és a szeretet mindig vegyen
körbe bennünket.

Áldott karácsonyt és boldog új évet

A Kékcsei Református Egyházközség tagjai színvonalas mûsorral kö-
szöntötték Advent elsô vasárnapját. Idén elôször vettek részt a 2006-tól
szervezett Adventi megemlékezésen. A készülôdés nagy örömet szerzett
idôseknek és fiataloknak egyaránt, hiszen a Karácsony a Reformátusoknak
is, mint minden keresztény embernek legnagyobb és legszebb ünnepe.

A kékcsei hagyományok között az Adventi vasárnapok mindenki számá-
ra elhozzák a Karácsonyvárás hangulatát, amikor az emberek összegyûlnek
a Hivatal elôtti téren, rég nem látott ismerôseikkel találkozhatnak. Az idén
elôször került megrendezésre a 4 Adventi vasárnap ünneplése, és különösen
nagy örömet jelentett a Református Egyházközség számára, hogy ennek
részesei lehettünk.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Örömökben gazdag Boldog Új Évet
kívánok a Református Egyházközség nevében:

Nagy Lászlóné

kívánok mindenkinek a kékcsei római
katolikus egyházközség nevében.

Puskás Lászlóné
római katolikus kántor
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Ránk köszöntött az év legszebb
hónapja a DECEMBER. Még
most távozott rénszarvasszánján
a Jó öreg Mikulás és már kopog-
tat ajtónkon a KARÁCSONY.

Ez az ünnep különleges, hiszen az
egyik legszentebb és legörömtelibb az
egész világon.  Hagyományaink, szo-
kásaink változnak, a SZERETET,
ODAADÁS és ÖSSZETARTOZÁS ér-
zése állandóan jelen van mindennap-
jainkban.  Karácsonykor ezekkel aján-
dékozzuk meg egymást. Erre az ünnep-
re elsôsorban a szívünkkel készülünk:

 Ne feledd, ha a karácsony hiány-
zik a szívedbôl, akkor a fa alatt sem
találsz rá!

Ezek a gondolatok fontosabbak,
mint a drága ajándékok, a pénz és más
földi javak.

Az Arany János Általános Iskola
valamennyi dolgozója, tanulója ké-
szült az ünnepre. Az adventi idôszak-
ban, a gyertyák fényénél, a csodavirá-
gokat termô fa alatt jólesik megállni
egy rövid idôre, a betlehemi jászol, a
kis Jézus és az ôt ünneplôk felé for-
dulni. Itt az ideje a megbocsátásnak, a

Arany János Általános Iskola alsó tagozatosainak ünnepi mûsora
a harmadik adventi vasárnapon

Karácsonyvárás az iskolában
békességnek, a szeretetnek.  A várako-
zás idején verseket, dalokat, díszeket
készítettünk. Hangulatossá varázsol-
tuk a tantermeinket, a folyosókat. Ki-
használtuk ezt az idôszakot arra, hogy
megújítsuk hitünket, lelki életünket,
és erôsítsük összetartozásunkat.

Most is a hagyományaink szerint,
Advent harmadik vasárnapján a köz-
ség fenyôfája alatt ünnepi mûsort ad-
tunk elô. Ebben az évben az alsó tago-
zatos tanulók, a 3-4. osztályos gyere-
kek szerepeltek.

Iskolánk igazgatója Lesku Miklós
köszöntötte a jelenlévôket. Szívhez
szólóan beszélt az ünneprôl, a szere-

tetrôl, a békérôl,
egymás segítésérôl
és az összetartozás-
ról.

A” Karácsonyi
fény „címû irodal-
mi forgatókönyv-
ben a régi és új ele-
mek összefonódva
elevenítették meg
az alaptörténetet:
Krisztus születését.
A történet itt is mo-
solygó, boldog
gyermekként jele-

níti meg Mária és József gyermekét.
Karácsony éjjelén a láthatatlan Isten,
látható lesz. Közénk jött, hogy megis-
merjük. Csodaszép énekek hangzottak
el. Természetesen most sem maradha-
tott ki a Pásztortánc, amit a 3. osztá-
lyos fiúk ügyesen eljátszottak.  A fe-
kete bárányka öröme határtalan volt.
Az 5-6. osztályosok karácsonyi tán-
ca nyugalmat, békét árasztotta, csen-
des gondolkodást, visszatekintést in-
dított el a jelenlévôkben.  Egy csoda-
szép verssel fejezôdött be a mûsor.
Szalóki Lilla 3. osztályos tanuló a sze-

retetrôl, a karácsonyi fény erejérôl,  a
hit fontosságáról szavalt.

Advent harmadik vasárnapján a meg-
jelent vendégek közt köszönthettük
Szántó József tornyospálcai református
tiszteletes urat és a tornyospálcai refor-
mátus egyházközség Áldás Diakónia
Központ nyugdíjas otthon lakóit.

A gyerekek mûsora után özvegy
Lázár Sándorné, Erzsike néni köszön-
tötte a község lakóit majd egy kará-
csonyi történettel kedveskedett a meg-
jelenteknek.

A karácsony hamar elmúlik, az em-
ber boldogság-vágya azonban meg-
marad. Amikor jönnek a szürke hétköz-
napok, ôrizzük meg lelkünkben a ka-
rácsonyi fényt! Aki nem engedi, hogy
ez a fény a lelkében kialudjon, az biz-
tos lehet benne, hogy a karácsonyi
öröm, a tiszta lélek boldogsága, egész
életében elkíséri.

A következô verssel szeretnénk Ál-
dott Karácsonyi Ünnepeket, és Békés
Boldog Új Évet kívánni Kékcse Köz-
ség minden lakójának.

Varga Ferencné:

Karácsonyi angyal

Égi küldött, angyal vagyok,
a világnak békét hozok.
Békességet, szeretetet,
karácsonyi szent ünnepet.
Azt kívánom, nemcsak este
legyen béke a szívekbe.
Mindörökre legyen béke,
gyûlöletnek legyen vége!
Jóság, béke, szeretet,
töltse be a szíveket!
Karácsony szent üzenetét
mindörökre megôrizzék!

Gergely Istvánné
tanító
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Nemsokára megszólal a karácsonyi
csengô, amelynek hangja a családot,
az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Ismét gondolhatunk szeretteinkre, ba-
rátainkra és figyelhetünk arra, hogy
mit nyújthatunk azoknak, akik fonto-
sak számunkra. Ahol béke és szeretet
van, ott meghitt, bensôséges kapcso-
latokra épülô családot, közösséget le-
het teremteni.

Figyeljünk arra, hogy a szeretet
lángja ne csak az ünnep idején éljen a
szívünkben, hanem a hétköznapokon
is maradjon meg az izzása.

Éljünk úgy, hogy szeretettel visel-

Kékcsei Asszonykórus és a Zsindelyes Népzenei Együttes
karácsonyi mûsora a negyedik adventi vasárnapon

Ebben az évben is megnyitot-
ta kapuit Kékcse Községben
a Mikulás Ház.

December elsô hetében várta a gye-
rekeket a Mikulás a Polgármesteri Hi-
vatal udvarán. A kihelyezett postalá-
dába betehették a gyermekek a leve-
leiket. A 3. osztály most is megláto-
gatta a jó Mikulást, verseltek, dalol-
tak. A Krampuszok megígérték, hogy

MIKULÁS HÁZ

tessünk embertár-
saink iránt, hogy
életünkben ne le-
gyen helye a harag-
nak és a gyûlölkö-
désnek. Amikor pe-
dig a negyedik
gyertya lángja is
felragyog, eszünk-
be juthat a napke-
leti bölcseket veze-

tô betlehemi csillag ragyogása. Mikor
már minden gyertya ég, elérkezett a
Karácsony: boldogan ünnepelhetjük
Jézus Krisztus születését, a nekünk
adott végtelen szeretetét.  A gyertya
színe lila, ami a bûnbánatot fejezi ki.

Advent negyedik vasárnapján a
Kékcsei Asszonykórus és a Zsindelyes
Népzenei Együttes közös karácsonyi
meglepetés mûsora zárta a település
adventi programsorozatát.

Kékcse Község Önkormányzata és
Képviselô Testülete nevében kívánok
a község minden lakójának szeretet-
teljes, áldott karácsonyt, s békés, bol-
dog, eredményekben gazdag újévet!
Kívánom, hogy az elkövetkezendô
esztendôben is a szeretet, az összefo-
gás, az együttgondolkodás jellemez-
ze mindennapjainkat! Ehhez kívánok
jó erôt, egészséget, kitartást, jó kedvet
és lelki békét!

Muskóczki Kornélia

a leveleket továb-
bítják. Néhányat
kiválasztottak és
a szerkesztôségbe
is eljuttattak. Mi
válogattunk és
közzé is teszünk
kettôt.  Ezek a le-
velek bizonyít-
ják, hogy a tárgyi
ajándékok mel-

lett a SZERETET, az EGYÜTTLÉT, a
FIGYELEM, a TÖRÔDÉS is kívánság-
ként megjelent. A rohanó világban ezek
az értékek fontosak már a kisiskolás-
oknak is. Figyeljünk SZERETTEINK-
RE, a környezetünkben élôkre.

Gergely Istvánné
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2015. december 06 – án, advent
második vasárnapján a szívekben lévô
szeretetet mi is erôsíteni kívántuk az

Arany Laci Mûvészeti Óvoda nagycso-
portos gyermekeinek a karácsonyi
mûsorával. Ez a várakozással teli idô-
szak gyermekeink számára nem csak a
Télapótól kapott ajándékok sokaságát
jelentette, de izgalmak pillanatait is

„Mintha itt lenn a nagy Isten szent
kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves kis falumban minden
szívben csak szeretet lakik máma.”

(Ady Endre: Karácsony – részlet)

Adventi csillogás

Arany Laci Mûvészeti Bázis Óvoda és Bölcsôde nagycsoportosainak
ünnepi mûsora a második adventi vasárnapon

átélhették a készü-
lôdés és a polgár-
mesteri hivatal
parkjában megren-
dezésre kerülô be-
mutatkozás során.
Kigyúltak a fények
és felcsendült a
„Mennybôl az an-
gyal…”

Rinkó
Istvánné
az óvoda
vezetôje
m e g -
gyújtotta a település adventi
koszorúján a második gyer-
tyát. Ez a gyertya jelzi, aho-
gyan az angyal hírül adta Má-
riának és Józsefnek azt az
örömhírt, hogy ôk nevelhetik
majd fel a születendô Jézust.

Az óvodás gyerekek vers-
sel köszöntötték a vendé-
geket, akik ezen a dél-
utánon szép számmal

megjelentek a helyszínen.
Tudjuk, hogy egy család éle-

tében már a fenyôfa kiválasztá-
sa is nagy pillanat. A gyerekek
emlékezetessé tették ezt a kis je-
lenetben, melyet közösen fel is dí-

szítettek. Persze karácsonykor minden
gyermek vágyik arra, hogy a szalon-
cukor mellett a várva várt ajándék is
ott legyen a karácsonyfa alatt.

Az angyalok színes angyaltáncuk-
kal örvendeztették meg a közönséget

és szárnyaik alatt elvitték a gyerekek-
nek azokat az ajándékokat, amire a kis
jelenetben vágytak.

A karácsonyi versek után egy szép
karácsonyi énekkel „Szálljatok le,
szálljatok le karácsonyi angyalok…”
gazdagította és zárta le Lakatos Letí-
cia az adventi mûsort. Az izgalmak
után minden gyermek szívesen fo-
gyasztotta el a polgármesteri hivatal
által felajánlott finom süteményt és a
meleg teát.

Az óvoda dolgozói nevében kívá-
nok Kékcse minden lakosának áldott,
szeretetteljes békés karácsonyt 2015
decemberén.

Gerzsenyiné Hódos Ildikó
 óvodapedagógus
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2015. november 29-én kezdetét vette az adventi
idôszak, amely a keresztyén kultúrkörben a
Jézus születését megelôzô négy hetet foglalja
magába.

Ennek a pár hétnek a szimbóluma az adventi koszorú,
melyet a hagyomány szerint egy német evangélikus lelkész
készített el elôször,
hogy árva gyerme-
keknek szemléltes-
se a karácsony kö-
zeledtét. A gyer-
tyák száma válto-
zott, ma már 24 he-
lyett csak 4-et gyúj-
tunk meg, de üze-
netként ma is
ugyanazt a tartal-
mat hordozzák: Jé-
zusra emlékeztet-
nek minket, aki a
„világ világossá-
ga”-ként jött kö-
zénk. Az egyre nö-
vekvô fény sajnos
inkább az idô gyors múlását, nem pedig a várakozás kitelje-
sedését, elmélyítését jelenti az embereknek. Pedig a szó ere-
deti jelentése szerint (adventus: megérkezés, eljövetel), a
Jézus születésére, illetve újra eljövetelére való várakozás-
nak, felkészülésnek és reménykedésnek az idôszakának kel-
lene lennie. Éppen erre figyelmeztet minket Wass Albert is
Karácsonyi versében, amikor ezt írja:

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!

Ez alatt a négy hét alatt kell belülrôl és kívül-
rôl megtisztogatnunk magunkat, hogy testben és
lélekben készek legyünk az ünnepre.

A várakozás idejét a település lakói hétrôl-hét-
re hagyományként töltik együtt a Polgármesteri
Hivatal elôtt felállított betlehemi jászol és adven-
ti koszorú mellett.

Advent elsô vasárnapján a református és kato-
likus egyházközség közösen tartott ünnepi mû-
sort az érdeklôdôknek. Elôször Gyetkó László ró-

Egyházak szolgálata
az elsô adventi vasárnapon

mai katolikus plébános tartott rövid elmélkedést, majd a
közös imádság után megáldotta az adventi koszorút és a
jelenlévôket. Ezt követôen a református egyháztagok ün-
neppel kapcsolatos gondolatait hallhatták Zelei Dóra tol-
mácsolásában. A mûsort színesítették énekszóval és Nagy
Dóra, valamint Gerzsenyi Istvánné szavalatával. A katoli-
kus egyházközség fiataljai szintén versekkel és énekekkel

készültek a falu lakóinak. Közremûködtek: Szalóki Lilla,
Kiss Dorina, Kopasz Kristóf, Puskás Tamás, Zelei István, az
énekeket Puskás Csaba kísérte klarinéton. A mûsort betaní-
totta Puskás Valéria.

Kocsiné Nyiscsák Emma
Biz.tag.
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Az idei évben még mielôtt óvodánkba érkezett volna a
Mikulás, mi elébe mentünk, és találkoztunk is a Sóstói
Múzeum faluban, amely ”Mikulás faluvá változott a gyer-

LÁTOGATÁS A MIKULÁS-FALUBAN

Ízlett a frissen sült pogácsa a meleg teával

„Lássuk, ki tekeri fel a
madzagot leggyorsabban!”

„Mondjatok egy varázsigét!”

A mesehôsök feladatokat adtak a gyerekeknek, és a
teljesítés után mehettek tovább.

Amikor a gyermekek kiállták a
„próbatételeket”, felülhettek a Mi-
kulás vonatra, amivel még egyszer meg-
csodálhatták élményeik színhelyét, a Tél-
apó vonatozás varázsát.

A legnagyobb örömet mégis a Mikulással való találko-
zás nyújtotta számukra, akitôl megkapták a jól megérde-
melt mikulás csomagot

A kicsik még napokkal késôbb is emlegették a nyíregy-
házai kirándulást. Boldogan várták, hogy óvodánkban is
megérkezzen Télapó.

Vígh Mónika
óvodapedagógus

„Igyatok egy kis békacomb teát!”

   „Gyerekek, mentsetek
meg a farkastól!”

mekek nagy örömére. Az utazásra való készülôdést már egy
héttel azelôtt elkezdtük. A gyermekek izgalommal várták a
találkozást Mikulással.  Vajon milyen meglepetés vár ránk?
A gyermekek verseket és dalokat tanultak, festettek, rajzol-
tak, tevékenykedtek, hogy átélhessék a várakozás örömét.
Már az utazás is izgalmas volt, hiszen hosszabb utazáson
kevés gyerek vett rész.  Odaérvén rengeteg ovis várakozott
a nagy találkozásra.

A gyerekeket „krampuszok” kísértek végig a Mikulás
falunak kanyargó ösvényein, ahol , a gyermekek találkoz-
hattak a mesék hôseivel, szereplôivel, Doktor Bubóval és
Ursulával,  a Hupikék Törpikékkel, Csôrmesterrel, Gombóc
Artúrral, Piroskával és a farkassal, Jancsival és Juliskával.
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FOKHAGYMÁVAL TÛZDELT
KACSAMELL

Hozzávalók:
– 1 kg bôrös kacsamell
– 4-5 gerezd fokhagyma
– só
– 1,5 dl fehérbor
Elkészítése:
A fokhagymát vé-

kony csíkokra vágjuk,
és megtûzdeljük vele
a kacsamellet. Sóval
bedörzsöljük, és leg-
alább 1 órát állni
hagyjuk, hogy a só jól
átjárhassa.

Közepesen meleg
sütôben kezdjük el
sütni. Sütés közben
többször meglocsoljuk borral, majd saját zsíros pecsenye-
levével. A sütés vége felé növeljük a sütô hôfokát, hogy a
bôr szép pirosra és ropogósra süljön.

A sült mellhúst a csontról lefejtjük, ferdén felszeletel-
jük, és a mellcsontra visszarakva hagymás tört burgonyá-
val és vöröskáposzta-salátával körítjük.

GESZTENYEKRÉMES PISKÓTAROLÁD
ASZALT SZILVÁVAL

Hozzávalók:
A tésztához:
– 6 tojás
– 12 dkg cukor
– 12 dkg liszt
– 2 evôkanál kakaópor
– 2 dkg olvasztott margarin
A krémhez:
– 25 dkg  margarin
– 20 dkg gesztenyepüré
– 20 dkg porcukor
– 1-2 evôkanál rum vagy rumaroma
– 20 dkg aszalt szilva
Elkészítése:
 A piskótához a tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét a

cukor felével, a sárgáját pedig a cukor másik felével és az
olvasztott margarinnal kikeverjük. A kakaóport a liszttel
elkeverjük. A habbá vert tojásfehérjét hozzáadjuk a tojás-
sárgás részhez, majd a kakaós lisztet beleszitáljuk, és jól

 K arácsonyi receptek
elkeverjük. A masszát
sütôpapírral bélelt
tepsibe simítjuk. Elô-
melegített sütôben
180 fokon 15 perc
alatt megsütjük, majd
egy konyharuhával
feltekerjük, hagyjuk
kihûlni. A krémhez a
puha margarint a por-
cukorral, a lereszelt
gesztenyepürével és a
rummal habosra keverjük, majd hozzáadjuk a darabokra
vágott aszalt szilvát. A krém 2/3 részét a tésztába töltjük,
feltekerjük, majd a maradék krémmel a külsô részét is be-
vonjuk, amit aszalt szilvával díszíthetünk.


