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Kedves Kékcseiek! Kedves Olvasó!

Betlehemi jászol elôtt

Betlehemi jászol elôtt
Tárd ki szíved kapuját!
Engedd be a szeretetet,
Az angyalok mosolyát!

Tegyél félre minden gondot,
Készítsd fel a szívedet!
A szeretet kösse össze
Az ünnepi meleget!

Ragyogjon be a Nap fénye,
Kis és nagy ablakokon!
Legyen áldás az ünnepen
Kicsiken és nagyokon!

Betlehemi jászol elôtt
Tárd ki most a szívedet,
Engedd be a gyermek Jézust
Aki ma megszületett!

– pb –

Keresztény kultúrkörbe tartozók
számára a karácsony általában a
szeretetet, a családi együttlétet jelké-
pezi. Ide tartozunk mi Kékcseiek is,
amit bizonyít az egész évi munkánk,
együttlétünk, gondoskodásunk, mi
tudjuk, és érezzük az ünnep hagyo-
mányos és valódi lényegét.

Közeledve az év vé-
géhez kis számvetést
végeznek az emberek,
most én is így tettem.
Ennek eredményeként
arra jutottam, hogy
büszke vagyok a fa-
lum népére, megha-
tódva tapasztalom
nap, mint nap azt a szere-
tetet, összetartást, segítôkészsé-
get, ami a kékcsei emberekbôl árad.
Nem sorolok fel mindent, ami ebben
az évben történt, mert kevés lenne rá
ez a lap. A szépséges májusi köszöntô-
tôl a csodálatos Adventig. Az éneklés,
a barátságos vendégszeretet, az egy-
ség, ami itt Kékcsén létezik, az csak itt
van. Ez nekünk természetes, de egy
kívülálló vagy újonnan érkezô barát
mind észreveszi. Az év során több al-
kalommal hallgattam a dicséretet a falu
népérôl, ha idegen ember járt itt. Sze-
retném, ha megtartanánk ezt az egy-
szerûséget, ôszinte értékeket melyek
bennünk élnek, mert más emberek szá-
mára sok örömet szerzünk vele és mi

is csak ezzel együtt lehetünk boldo-
gok. Eljött a karácsony, amit mindig
örömmel várunk. Ilyenkor minden
ember elcsendesedik, szeretete határ-
talanná válik és szeretteivel, boldogan
tölti a legszebb ünnepet, a karácsonyt.
Akik távol vannak egymástól azok is

gondolatban együtt éreznek
minden pillanatban.

Mindenkinek
köszönöm az

egész éves
munkáját, fi-
gyelmét, sze-
retetét. Örü-
lök, hogy
szép szám-

mal részt vesz-
nek minden közös

rendezvényen, jól érzik
magukat, feledhetetlen mûsorokat ad-
nak és feltöltôdve várják a következô
eseményt. Így igazán öröm a szerve-
zés.

Kívánom mindenkinek, hogy éle-
tükben a család, a szeretet és az egész-
ség legyenek a legfontosabb értékek!
Ünnepeljünk mindannyian családunk
körében, lelki békében, szeretetben,
hogy szép emlékké váljon és kelleme-
sen emlékezzünk majd sok-sok év
múlva a szép karácsony estékre.

Kívánom, hogy minden kedves
Kékcsei lakos és minden kedves Ol-
vasó is ilyen, szeretetben, töltse a ka-
rácsonyt!

Áldott, békés karácsonyt és boldog
új évet kívánok!

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

(Wass Albert)

Szekeres Katalin
polgármester
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Évértékelô
Kékcse Község Önkormányzati Képviselôtestülete eb-

ben az évben a kötelezô 6 ülés helyett 17 képviselôtestü-
leti ülést tartott, melyen 110 határozatot hozott és 12 ren-
deletet alkotott. Az üléseken elfogadta az Önkormányzat
ez évi költségvetését, az elmúlt évi gazdálkodásról a be-
számolót, s döntött pályázatok benyújtásáról.

Az önkormányzat és intézményei költségvetését a taka-
rékos gazdálkodás jellemezte és jellemzi. Hitel felvételére
nem került sor.

Kékcse Község Önkormányzati Képviselôtestülete a
pályázati lehetôségeket megragadva, az alábbi sikeres pá-
lyázatokat nyújtotta be:

I. Pályázatok, fejlesztések

– Pályázatot nyújtottunk be a települési önkormányzat-
ok szociális célú tüzelôanyag vásárláshoz kapcsolódó ki-
egészítô támogatásra. A kapott támogatás összege
5.181.600FT.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati tar-
talékból rendkívüli önkormányzati támogatási igény be-
nyújtására volt lehetôségünk. A rendkívüli támogatás a te-
lepülési önkormányzat mûködôképességének megôrzésé-
hez, vagy feladatának ellátását veszélyeztetô helyzet elhá-
rításához igényelhetô.  A megyei támogatás és a rendkívüli
támogatás visszatérítendô vagy vissza nem térítendô for-
mában nyújtható, felhasználása meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthetô.

A pályázat elbírálását követôen Önkormányzatunk
4.696.069.- Ft támogatást kapott.

– A jövô évben valósul meg az idôsek, valamint fogya-
tékkal élôk nappali ellátása céljára az épület felújítása, il-
letve ebben az épületben kerül elhelyezésre a Kékcsei Alap-
szolgáltatási Központ is.

– Áthelyezésre került a Polgármesteri Hivatal elôtti em-
lékmû a köztemetôbe, az emlékmû áthelyezésére, felújítá-
sára 2.000.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

– Belterületi utak járdák felújítására a Belügyminiszté-
riumtól 14.744.070 Ft pályázati pénzt fordíthatunk.

– Elkezdôdött a településen a szennyvíz elvezetése és
tisztítása beruházás, melynek keretében a teljes település
csatornázása megvalósul.

– Hosszú évtizedek után végre megoldódott a települé-
sen áthaladó 381.sz. fôút felújítása, illetve adott szakaszon
járda építése.

– Pályázatot nyújtottunk be a kistelepülési önkormány-
zatok alacsony összegû fejlesztésének támogatására, a ka-
pott támogatás összege 1.600.000 Ft.

– Kihelyezésre kerültek a buszvárók

– Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal épületének
felújítása, valamint elkészült az elôtte lévô park kiviteli
terve is

– Pályázat benyújtására került sor a helyi termékértéke-
sítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közét-
keztetés fejlesztése pályázati felhívásra. A piac a lebontott
Mûvelôdési Ház helyén kerül kialakításra.

– Intézményen kívüli étkeztetés keretében a tanév rend-
jéhez igazodó a tavaszi, nyári, ôszi, téli szünetekben ebéd
biztosítására van lehetôség az arra jogosult gyermekek ré-
szére.

– A Képviselô-testület 2016. március 1-tôl létrehozta a
Kékcsei Alapszolgáltatási Központ Intézményt. Az Intéz-
mény ellátja a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés,
falugondnoki feladatokat. A házi segítségnyújtás kereté-
ben 30 fônek biztosítanak szociális segítést, vagy szemé-
lyes gondoskodást. A szociális étkeztetést átlagban 70 fô
veszi igénybe. Az ebédet a falugondnoki szolgálat juttatja
el az igénybe vevôknek.

– A Képviselô-testület a  Munkás utcát,  Akácfa utcára
nevezte át , lakossági kezdeményezésre

– Csatlakoztunk az Idôsügyi Infokommunikációs Mo-
dellprogramhoz, mely 80 fô 65 év feletti idôs ember bevo-
násával zajlik.

– Pályázatot nyújtottunk be Rétközi Kulturális Hagyo-
mányôrzô Központra, amely sikeres pályázat esetén a régi
iskola helyén épülne meg.

– Kerékpárút tervezése, kiépítése is a jövôbeni tervek
között szerep, csak úgy mint a bölcsôde megépítése

Ez az év is gazdag és értékes pályázatokat tartogatott a
település számára, a képviselô testület igyekezett minden
lehetôséget megragadni, mely atelepülés  fejlôdését, hala-
dását szolgálta.

Áldot, békés Karácsonyt és örömökben gazdag, boldog
új esztendôt kívánunk minden kedves kékcsei lakosnak!

Képviselô-testület
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Eltelt egy esztendô, szinte röpül-
tek a napok, a hónapok, s ismét elér-
kezett a várakozás, advent ideje. El-
készült a Szent család, s a napkeleti
bölcsek háza, a Polgármesteri Hiva-
tal udvarán. Az adventi házikót pe-
dig vasárnaponként ismét megtölti a
forralt bor, tea, finom kalács illata.

 Advent elsô vasárnapján az óvodá-
sok, településünk kicsinyei adtak, szí-
vet melengetô, hangulatteremtô mû-
sort a szülôk, nagyszülôk, s vala-
mennyi jelenlévô örömére. A második
vasárnapot az egyházak képviselôi
tették feledhetetlenné, s végül az ün-
nepségsorozatot az általános iskola
tanulói zárták, színvonalas, sok mun-
kát igénylô mûsorokkal.

 Köszönet illeti meg az adventi ün-
nepségsorozat szervezésében, a mûso-
rok elôkészítésében, betanításában, le-
bonyolításában résztvevôk munkáját.

S a Rétköz konyhája dolgozóinak fi-
noman elkészített süteményeinek íze
sokáig megmarad az emberek emléke-
zetében.

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket

kívánunk
településünk

valamennyi lakójának.

ADVENT
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Újra tûzifaosztás Kékcsén

Ismét Iskolánkban
vendégeskedett a Mikulás

Az adventi idôszakban ünneplôbe
öltözteti lelkét kicsi és nagy egyaránt,
várja a csodát. Így voltak ezzel intéz-
ményünk elsô és második osztályos
tanulói is, akik nagy lelkesedéssel és
izgalommal készültek erre a délután-
ra. Szent Miklós püspök emléknap-
ját az apróságok minden évben ver-
ses, dalos mûsorral színesítik.

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 na-
gyon várt. A szülôk, nagyszülôk, test-
vérek, rokonok és minden kedves ér-
deklôdô meggyôzôdhetett arról, hogy
a sok gyakorlás nem volt hiába.  A
mûsor végén mindenki megkapta a jól
megérdemelt, édességekkel megrakott
csomagját, melyet Horváth József a
Kékcsei Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke biztosított.

A Belügyminiszter 2017-ben ismételten pályázatot hir-
detett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelô-
anyag vásárlásához. A képviselôtestület az igényelhetô
mennyiségre be is nyújtotta a pályázatát.

 A minisztériumba beérkezett kérelmeket elbírálták és
KÉKCSE község 272 erdei m3 fa kerül kiosztásra 2018.
február 15-ig. Ehhez szükség volt a 2015-ben elkészített
helyi rendeletünk áttekintésére, a rászorultság szabályai-
nak és az igénylés részletes feltételeinek meghatározására.

 2017. novemberi testületi ülésen ez meg is történt. Min-
den családhoz eljuttattuk a tájékoztatót, amely tartalmazza
az igénylés feltételeit, a jogosultság mértékét, módját.

 A kérelmezôk az igénylôlapot 2017. december 15-ig
juttathatják el a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal
Kékcsei Kirendeltségére.

Ezután a Szociális Bizottság a kérelmekrôl döntést hoz,
és az errôl készült határozatot megküldi a kérelmezôknek.
2018. január végén kerül sor a tûzifa kiosztására.

Bízunk abban, hogy településünkön minél több család
jogosult a tüzelôanyag támogatásra.

Gergely Istvánné
szociális bizottság elnöke

A gyerekeket pedig tanítóik
Gerzsenyi Béláné, Révész
Anett, Juhász Józsefné, Tóthné
Tulipán Ibolya és Kovács Bor-
bála készítették a Mikulás vá-
rásra.

„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!”
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Lezárult a Szent László-év
A budapesti Szent István Bazilikában tartott hálaadó

adventi szentmisével zárult vasárnap este a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 2017. évre
meghirdetett Szent László-év.

Az Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek által
fôcelebrált szentmisén részt vett Gaal Gergely országgyû-
lési képviselô, a Szent László-év Tanácsadó Testületének
elnöke és Lomnici Zoltán, a tanácsadó testület tagja, az
Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. A záró szentmisét
megelôzô naptól az érdeklôdôk a Szent István Bazilika
elôterében tekinthették meg a „Szent László király, a hit
bajnoka, a haza hôse” címû vándorkiállítást.

A Szent László-évet 2016 végén hirdette meg a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a lovagkirály
trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója
alkalmából. Az év során számtalan megemlékezés, ünnep-
ség, tudományos konferencia, fiataloknak szóló vetélkedô
került megrendezésre az anyaországban és határon túl,
melyek célja a magyar nemzet egységességének és öntuda-
tának erôsítése, valamint a Közép-Európai régió összefo-
gásának kifejezése volt. Az emlékév keretében indított,
Szent László életét és szellemi örökségét bemutató két ván-
dorkiállítást közel 120 helyszínen mutatták be a Kárpát-
medencében és a diaszpórában.

A hivatalos emlékév lezárult, de remélem, akik tisztelik
Szent László munkáját azok számára nem ért végett és to-
vábbra is megemlékezünk rá.
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Csülök
római tálban

Hozzávalók /  4 adag:

– 1,5 kg  sertéscsülök
– 80 dkg  burgonya
– 3 ek.  sertészsír
– 3 közepes db  vöröshagyma
– 4 gerezd  fokhagyma
– 5 db  babérlevél
– só  ízlés szerint
– bors  ízlés szerint
– 1 teáskanál  fûszerpaprika
– 2 dl  sör

Elkészítés:

1. A csülköt kuktában 1.5 órára feltesszük fôzni egy hagy-
mával, 4 gerezd fokhagymával, valamint a babérlevéllel kö-
zepes lángon. Közben a római (Pataki) tálunkat beáztatjuk.

2. A burgonyát megpucoljuk, cikkere vágjuk, és egyet
forrázunk rajta. (Azért, hogy biztosan jó puha legyen.)

3. A római tálba teszünk egy kis zsiradékot, majd alulra
rakjuk a krumplit, amit ízles szerint sózunk, borsozunk,
fûszerpaprikázunk, rádobunk 3 felkarikázott hagymát. A
tetejére helyezzük a csülköt, és kb. 45 percig 200 fokon
letakarva még pároljuk.

4. Majd levesszük a tetejét, 220 fokra emeljük a hômér-
sékletet, és sörrel meglocsoljuk,(többször is), hogy szépen
megpiruljon, 20-25 perc alatt.

ÜNNEPI RECEPTEK

A Rácsos rétest azok figyelmébe ajánljuk, akik szeretik
a kelt tésztát, de nem járatosak bejgli készítésben. Nagyon
könnyû, szinte elronthatatlan recept, s többféle töltelékkel
tölthetô!

Hozzávalók a tésztához:
– 50 dkg félfogós liszt
– 20 dkg margarin
– 1 lapos kávéskanál finom só
– 2 egész tojás
– 2 evôkanál porcukor
– 2 dkg friss élesztô
– 1 dl tej
A túrós-meggyes töltelékhez:
– 25 dkg túró
– 8 dkg cukor
– 1 tojás
– 1 csomag vaníliás cukor
– 20 dkg meggy

Elkészítés: A tésztához a liszttel elmorzsoljuk a marga-
rinnal, hozzáadjuk a porcukrot, a sót, a tojást. Közben a
tejben felfuttatjuk az élesztôt, és hozzágyúrjuk. A tésztát
három részre osztjuk /3 rúd lesz belôle/. A tészta élesztôs,
de nem kell pihentetni, ezért célszerû a töltelékeket elôre
elkészíteni.

A káposztás töltelékhez kb. 60 dkg káposztát leresze-
lünk, enyhén lesózzuk, állni hagyjuk, majd a levét kinyom-
kodjuk, megpároljuk, és ha kész, ízlés szerint borozzuk.

A túrós töltelékhez a túrót a cukorral, a vaníliás cukorral
és 2 tojással összekeverjük, aki szereti, mazsolát is tehet
bele ízlés szerint. Ha a túró levet enged, akkor kis búzada-
rát adunk hozzá.

A túrós-meggyes töltelékhez a túrót elkeverjük a cukor-
ral, a vaníliás cukorral, 1 tojással, és ehhez kb. 20 dkg ma-
gozott meggyet adunk (kiolvasztott fagyasztott meggyet
is használhatunk, de leve nélkül/.

Tésztánként kb. 27x35 cm nagyra kinyújtjuk. A tészta
jobb és bal oldalát ferdén bevagdaljuk 9-9 cm mélyre, 1,5
centinként. Betöltjük a tölteléket, és felülrôl lefelé halad-
va, jobbról-balról egyet ráhajtunk. Sütôpapírral bélelt tep-
sibe tesszük, tojásságával lekenjük, és közepes lángon meg-
sütjük kb. 40 perc alatt. (forrás: http://www.mindmegette.hu)

Rácsos rétes
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Közmeghallgatás Kékcsén
Községünk Képviselôtestülete 2017. december 13-

án tartotta meg a közmeghallgatást.  Lakosaink az Arany
János Általános Iskola ebédlôjében hallgatták meg Sze-
keres Katalin polgármester asszony beszámolóját.
Részletesen beszámolt a 2017-es évben végzett mun-
kákról, a pályázatokról, a folyamatban lévô építkezé-
sekrôl.

A lakosság örült a Rétközi – tónál folytatódó beruhá-

zásoknak, a kerékpárút pályázatnak. Fontosak ezek az
eredmények, hiszen településünk, lakóházaink értéke
ezek révén folyamatosan növekszik.

 A következô évek fejlesztési terveirôl, az elképzelé-
sekrôl is beszélt. Nagy volt az érdeklôdés a szennyvízbe-
ruházás folytatásáról, a teljes településen történô kiépíté-
sérôl.

Minden kérdés megválaszolásra került.
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