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Önkormányzati hírek

Október 31-én megalakult az új képviselő - testület

Közfoglalkoztatási kiállítás 2019.

A Magyar Falu Program keretein belül 3.000.000. Ft értékben támogatást nyertünk védőnői és orvosi műszerek beszerzésére.
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Beszámoló
Sok szertettel és nagy tisztelettel köszöntöm
Kék község újraválasztott
polgármesterét és az
új képviselő-testület tagjait!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13-a napjára tűzte ki a magyarországi önkormányzati választásokat. A Nemzetiségi Választási
Bizottság ugyanezen napra tűzte ki a nemzetiségi
választásokat is. Az önkormányzati választásokon a települések polgármestereiről, az önkormányzatok testületéről, valamint a megyei közgyűlések összetételéről döntenek a választók.
Valamint a nemzetiségi névjegyzékbe felvételüket kérők a nemzetiségi önkormányzatról.
A Helyi Választási Bizottság 1 polgármesterjelöltet
és 15 képviselőjelöltet vett jogerősen nyilvántartásba. Az esélyegyenlőség érvényesítése miatt a jelöltek sorsolási sorrendben kerültek a szavazólapokra.
A választás napján a munkát 5 óra 30 perckor zavartalanul megkezdtük. A választás napján a településen jó hangulat,
nyugalom és példamutató magatartás volt tapasztalható. Semmilyen intézkedésre nem került sor.
Erről tárgyalt a képviselő-testület
A képviselő-testület soron következő ülését
2019. június 24-én tartotta, melynek napirendje:
1.
Az idősek otthona tűzjelző rendszerének kiépítésére kért árajánlatokban döntés
2.
Segélykérelmek
elbírálása
Napirend után egyéb közérdekű bejelentések.
Az első napirendben az idősek otthonában kiépítendő tűzjelző rendszerre kért árajánlatokban döntöttek a képviselők. A beérkezett két
ajánlat közül a legolcsóbb ajánlatot fogadta el
a testület 2.227.500 Ft összegben. Az intézmény férőhelyének bővítését kezdeményeztük
a Kormányhivatalnál, melynek feltétele volt a
tűzjelző rendszer kiépítése. A beruházás után
az intézményben 28 fő idős személy helyezhető el a jelenleg engedélyezett 20 fővel szemben.
A második napirendben a beérkezett segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt.

A választást 19 órakor lezárták, és megkezdődött
a
szavazatok
összegezése.
A választáson 1562 szavazópolgár közül 689 fő adta le szavazatát (44%)
A választópolgárok szavazatai alapján az elkövetkező ciklusra polgármesteri megbízást kapott Poór Sándor 667 szavazattal.
15 képviselő jelölt közül a 6 fős testületbe
Hegyes István 391 szavazattal
Sarkadi Anna 356 szavazattal
Hegedüs László Lajosné 312 szavazattal
Győri Attila 281 szavazattal
Tóth Tibor 236 szavazattal
Tóth Tiborné 226 szavazattal nyert mandátumot.
Az
újonnan
választott
polgármesterünknek és a képviselő - testület tagjainak kívánunk sok sikert, kitartást és türelmet.
Mottóként
pedig
Katherine
Graham
szavait
idézném:
„ Szeresd, amit csinálsz, és érezd, hogy
számít – mi lehet ennél nemesebb tett.”
Nagy Lászlóné
Választási bizottság elnöke
Napirend után polgármester úr tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy a közelmúltban megtörtént az óvodaudvaron lévő játékok szakértői ellenőrzése. A vizsgálatot az önkormányzat
rendelte meg. A szakértő megállapította, hogy
az udvari játékok a rendszeres karbantartás ellenére jelentős felújításra szorulnak. A legnagyobb probléma, hogy a javítás nem gazdaságos, ezért új játékokat kell vásárolni több millió
forintért, melyre saját erő nem áll rendelkezésre.
A
ülés

2019.
július
napirendjei
az

15-én
megtartott
alábbiak
voltak:

1.
Szociális
tüzelő
támogatására
pályázat
benyújtása
2.
Segélykérelmek
megtárgyalása
Napirend után a falunapi programok megbeszélése
Az első napirendben döntött a képviselő-testület a szociális tüzelő támogatására benyújtandó pályázatról. A kérelmünk támogatást nyert,
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melynek köszönhetően barnakőszén kerül ki- póttagjainak megválasztását az indokolta, hogy
osztásra a rászoruló családok között januárban. összeférhetetlenség fennállása esetében a korábban megválasztott tagoknál előfordulhatna, hogy
A
második
napirendben
a
segélyké- nem vehetnek részt a választás napján a munkában,
relmek
elbírálása
zárt
ülésen
történt. mert valamelyik hozzátartozója jelöltként indul a
Napirend után a falunapi programok ke- polgármesteri vagy az önkormányzati választáson.
rültek
pontosításra
és
egyeztetésre. A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt.
Napirend után a képviselő-testület határoza2019. augusztus 29-én rendkívüli ülés- tot hozott a régi szőlő területén ingatlan vásárre hívta össze a képviselőket a polgármester. lásáról, ahová piacot szeretnénk építeni. DönAz ülés napirendjei az alábbiak voltak: tés született a polgárőrség tulajdonában lévő
1.
Kék Község Képviselő-testülete va- kisbusz megvásárlásáról, valamint az idősek
gyonrendeletének megtárgyalása, elfogadása napi rendezvény megtartásának időpontjáról.
2.
A
Helyi
Választási
Bizottság
tagjainak
és
a
szavazatszámlá- A választási ciklus utolsó ülését 2019. október 9-én
ló
bizottság
póttagjainak
megválasztása tartottuk. Az ülésnek egyetlen napirendje: a hivatal
3.
Segélykérelmek
elbírálása felújítására kért árajánlatokban döntés. Korábban öt
Napirend
után
egyéb
közér- céget kerestünk meg a belső felújítások elvégzésére
dekű
bejelentések,
javaslatok árajánlatok bekérése céljából. Az öt vállalkozó közül
kettő adott árajánlatot, melyek közül a legolcsóbbat
Az első napirendben a képviselők az önkor- az Üzemeltető Kft. adta nettó 24,950.060. Ft ös�mányzat vagyonrendeletét tárgyalták és fogadták szegben. Az árajánlat alapján a kiviteli szerződést az
el. A rendelet meghatározza az önkormányza- Üzemeltető Kft-vel kötötte meg az önkormányzat.
ti vagyont, azon belül a törzsvagyont és az üzle- Napirend után Poór Sándor polgármester megti vagyont, a vagyonkimutatás és -nyilvántartás köszönte a képviselők elmúlt 5 évben végszabályait, a tulajdonosi jogok gyakorlásának sza- zett munkáját. Kiemelte, hogy nagyon jó volt
bályait, a vagyonhasznosítás módját és lehetősé- együtt dolgozni ezzel a képviselő-testülettel,
gét, a felajánlott vagyon elfogadásának szabálya- a fejlesztések jelentős összeggel gyarapították
it, valamint a vagyonhasznosítási eljárás rendjét. az önkormányzat vagyonát. Az elkövetkezendő választáshoz mindenkinek sok sikert kívánt.
A második napirend indokolta a rendkívüli ülés
összehívását, hiszen 2019. szeptember 1-jéig kel- A választásokat követően az új képviselett a képviselő-testületeknek megválasztani a he- lő-testület 2019. október 30-án alakult meg.
lyi önkormányzati választáson közreműködő helyi Az alakuló ülésnek az önkormányzati törvény és
választási bizottságokat. Az 5 évvel ezelőtt meg- a szervezeti és működési szabályzat alapján köválasztott bizottság mandátuma ebben az évben tött napirendje van. Az új képviselő-testületet a
lejárt, ezúton szeretném megköszönni a bizottság polgármester hívja össze a választási eredmény
tagjainak munkáját. Az új Helyi Választási Bi- jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.
zottság tagjai: Nagy Lászlóné, a bizottság elnöke, Az alakuló ülés napirendjei az alábbiak voltak:
Farkas Lászlóné az elnökhelyettes, Hornyák And- 1.
A Helyi Választási Bizottság elnökérásné bizottsági tag, Szőllősi Péter Pálné és Tóth nek beszámolója a választás eredményéről
Bertalanné a bizottság póttagjai lettek. A szava- 2.
A képviselők és a polgármester eskütétele
zatszámláló bizottság póttagjának Lakatos Zsolt 3.
A
polgármester
illetményéTiborné, Barati Borbála, Sipos Józsefné és Csorba nek
és
költségtérítésének
megállapítása
Tiborné helyi lakosokat a képviselő-testület meg- 4.
A
képviselő-testület
szervezeválasztotta. A szavazatszámláló bizottság újabb ti és működési szabályzatának felülvizsgálata

5.
Az alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
6.
Bizottságok
megválasztása
7.
Képviselők
és
bizottsági
tagok
tiszteletdíjáról
szóló
önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása
8.
A
Kéki
Idősek
Otthona
vezetőjének
ideiglenes
megbízása
9.
Segélykérelmek elbírálása Az elsőnapirendben Nagy Lászlóné, a Választási Bizottság elnöke ismertette a választás
eredményét. Gratulált az újraválasztott polgármesternek és a képviselőknek, az elkövetkező ciklusra sok sikert, és jó egészséget kívánt
mindenkinek. A beszámoló után a képviselők,
majd a polgármester eskütétele következett.
A harmadik napirendben a polgármester illetményéről hozott határozatot a képviselő-testület. A polgármesterek bérét és javadalmazását
törvény állapítja meg, attól eltérni nem lehet.
A képviselő-testületnek mégis határozattal kell
megállapítani a polgármesterek juttatását, mely
a település lakosságszámához kötött. Községünkben a lakosságszám meghaladja a 2000 főt,
így a 2000 – 5000 fős települések esetében a
polgármester bére bruttó 548.400 Ft/hó, melynek bruttó 15%-a illeti meg költségtérítésként.
A negyedik napirendben a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítását
fogadták el a képviselők. A módosítást az indokolta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alakuló ülésre vonatkozó szakaszai módosultak, melyek érintik az SZMSZ-t is.
Ötödik napirendben a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással választottaz alpolgármestert. Poór Sándor pmester
ismét Tóth Tibort javasolta a társadalmi megbízatású alpolgármesteri posztra, melyet a képviselők támogattak, és Tóth Tibort ismét megválasztották alpolgármesternek. Az alpolgármester

javadalmazását is törvény szabályozza, tiszteletdíjban részesülnek, melynek összegét a képviselő-testület állapítja meg. A tiszteletdíj mértékét
a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 70%-os mértékében állapította meg
a képviselő-testület, úgy, mint a korábbi években. Tóth Tibor alpolgármester megköszönte a
képviselők bizalmát, és nyilatkozott, hogy nem
tart igényt a részére megállapított 191.940 Ft
tiszteletdíj teljes összegére, mint ahogyan a korábbi években sem. Nyilatkozott, hogy a bruttó
100.000 Ft feletti összegről lemond. A kötelezően
megállapítandó költségtérítés mértéke az alpolgármester esetében is a tiszteletdíjának 15%-a.
Hatodik napirendben a képviselő-testület bizottságai kerültek megválasztásra. Mivel a település lakosságszáma meghaladja a 2000 főt,
így pénzügyi bizottságot kötelező választani,
valamint a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző és
nyilvántartó bizottságot is. Így ebben a választási ciklusban két bizottság működik majd, a
pénzügyi és az ügyrendi bizottság. A pénzügyi
bizottság tagjai: Tóth Tiborné elnök, Hegyes
István képviselő és Szőllősi Péterné külső tag.
Az ügyrendi bizottság tagjai: Hegedüs Lászlóné
elnök, Sarkadi Anna és Győri Attila képviselők.
A hetedik napirendben a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására került sor.
Ebben a költségvetési évben a képviselők alap
tiszteletdíja bruttó 50.000 Ft/hó, a bizottsági elnökök tiszteletdíja 60.000 Ft/hó, és bizottsági tagok tiszteletdíja 5.000 Ft/hó volt.
A javaslatnak megfelelően a képviselők nem
változtatták meg a korábbi összeget, az előterjesztésnek megfelelően fogadták el a rendeletet.
A nyolcadik napirendben az idősek otthona
vezetőjének megbízatását hosszabbította meg a
képviselő-testület a pályázati eljárás lezárásáig.

Ádott, békés ünnepket és boldog új évet kíván Kék Község Képviselő-testülete.

Kéki Körkép XXI. évf. 04-05. szám

6

Egyházi hírek
ADVENT - VÁRAKOZÁS
Kedves Olvasó! Görögkatolikus Egyházunkban már november 15-én megkezdődött a karácsonyra való felkészülés, az advent. A karácsony
előtt hat héttel, vasárnap mi már meggyújtottuk
az első gyertyát, feldíszítettük az adventi koszorút, az ablakba tettük a karácsonyi fényeket, és
tülekedünk az üzletekben bevásárláskor. Persze ez csak a külsőség. Van ettől fontosabb is!
De vesszük-e a fáradtságot, van-e időnk arra,
hogy pontosan megértsük az advent jelentését?
Az advent a várakozás, készülődés időszaka. Mi ebben az időszakban vagyunk talán a legjobban „felpörögve”. Azért hajtunk, hogy a mi karácsonyunk legyen a
legszebb, a mi ajándékaink a leggazdagabbak, és mire lezuhanunk a szentesti asztalhoz,
már feszültek, fáradtak, ingerültek vagyunk.
Hová is lett az advent igazi lényege? A lelki megtisztulás, az egymásra figyelés, a közös beszélgetések öröme? Olvassunk, üljünk le este az aszSZERTARTÁSOK RENDJE A KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
December 24. Kedd:
Szenteste 16.00: Karácsonyi Szent Liturgia
December 25. Szerda:
Karácsony I. 15.00: Ünnepi Szentmise
December 26. Csütörtök:
Karácsony II. 10.30 Ünnepi Szent Liturgia
December 29. Vasárnap
10.30 Szent Liturgia; Év végi hálaadás
2020. Január 1.
Polgári Újév: 10.30 Szent Liturgia
Január 5. Vasárnap:
10.30 Szent Liturgia, Vízszentelés

talhoz közösen beszélgetni, szakítsunk egymásra
időt. Lassítsuk le a gondolatainkat, hallgassuk
meg a másikat, hagyjuk, hogy a gyermekeink is
elmondhassák az őket foglalkoztató kérdéseket.
És amennyiben valódi odafigyelést tanúsítunk,
újra érzékelhetjük a család fontosságát, erejét.
Csak
megfelelő
előkészület hozhat méltó és meghitt ünnepet!
Ma nem divat a lelkiekkel foglalkozni. Jusson eszükbe a dúsgazdag és szegény Lázár története (Lk. 16,19-31). Amikor is a földi kincsek és földi gazdagságok
helyett a mennyei kincsekkel kell elszámolni.
Csillogni fog a karácsonyfa. De vajon csillogni fog a lelkünk is Szenteste?
Fehér karácsonyunk lesz-e? Erre könnyű a
válasz: olyan lesz, amilyenné tesszük a lelkünket! Azaz, ha a szentgyónás által megtisztultan ünnepelsz, akkor fehér lesz a karácsonyod még + 5 vagy + 10 fokos melegben
is. Mert nem a külső, hanem a belső számít!
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Idősek napja Kéken
Mára már hagyománnyá vált, hogy évente
egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat és tiszteletünket azok iránt,
akik hosszú munkával töltött idő után köztünk töltik nyugdíjas éveiket. 2019.09. 28án ünnepeltük községünk szépkorú lakosait.
Az utóbbi időkben az ünnepség helyszíne községi konyhánk ebédlője volt. Ebben
az évben nagy örömünkre, újra a hangulatosan megterített és díszített tornateremben
tartottuk a nagy létszámra való tekintettel.
A rendezvényt Poór Sándor polgármester úr köszöntője nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket kiemelve a legidősebb férfit és hölgyet, Szőllősi Mihály
Miklóst és Hajnal Jánosné Ida nénit.
Szőllősi Balázsné Rózsika néni megható szavalata után egy slid show következett, melyet Sarkadi Anna összeállításában tekinthettünk meg.
A képeket nézve visszaemlékeztünk azokra a
személyekre is, akik idén sajnos már nem lehettek velünk, aztán az előző években megrendezett mulatságok képeit vetítettük. A jó hangulathoz, szép dalokkal Guszti Petra és Győri

Attila járult hozzá fellépésükkel Hegyes Balázs
bácsi citera és ének számával szórakoztatta a megjelenteket. Ezt követően az Idősek
Otthona Nappali Ellátásának csapata lepett meg minket színvonalas műsorukkal.
A végén kabaréjelenetet láthattunk Tóth
Tiborné, Minya Árpádné, Tóth Tibor, Hegyes István, Hegedüs Lászlóné és Enyediné Székely Mária képviselők előadásában.
Köszönjük szépen mindenkinek a vidám előadást, a megható perceket és a háttérmunkát.
A műsorszámok után az önkormányzat finom
vacsorával készült, melyet jóízűen fogyasztott a közönség. Akik nem tudtak eljönni,
azoknak idén is házhoz vittük az estebédet.
A táncparkett felelőse Mackó László
volt, aki a talpalávalót mindezalatt szolgáltatta. Nagy sikert arattak a fellépők.
Jól
érezthete magát minden jelenlévő.
Mindenki boldogan, egy kicsit feltöltődve tért haza erről a délutánról.
Kívánok
mindenkinek
jó
egészséget,
erőt és hosszú, boldog éveket! Jövőre újra várunk mindenkit sok szeretettel!
Sarkadi Anna
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Bölcsődei hírek
Bölcsisnek lenni jó!
Intézményünkben minden héten más és más tematikával próbáljuk színesebbé tenni a hétköznapokat. Igyekszünk megemlékezni a világnapokról és az adott évszakhoz köthető szokásokról.
Az
elmúlt
hetekben
az
alábbi
programokat
szerveztük
Törpikéinknek:

Szüret
Az új nevelési évünket szüreteléssel kezdtük. A bölcsőde mögötti szőlődombra sétáltunk fel a
gyerekekkel. Minden gyermek a saját kis vödrébe szedte a szőlőt. Nagyon élvezték a gyűjtögetést.
A bölcsődébe visszaérve a gyümölcsöket közösen megmostuk, melyet jóízűen elfogyasztottak.
Tökfaragás
Bölcsődénk egyik kiemelt fontosságú irányelve, hogy minél szorosabb partnerkapcsolatot alakítsunk ki a családokkal. Ezen cél megvalósításának érdekében igyekszünk minél több családi programot szervezni. Az évszak aktualitásához kötve október végén apás – papás – babás tökfaragó
délelőtőtt tartottunk, ahol a gyerekek a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen alkották meg a szebbnél
szebb „tökfejeket”. A férfiak nagyon kreatívak és jól felszereltek voltak. A munka hevében előkerültek a fúrók is, és a dolgos kis kezek ügyesen szedegették ki a tök belsejét. A szorgos munka
eredményeit az épület ablakaiba állítottuk ki, ahol napokig gyönyörködhettek bennük az arra járók.
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Tervünk
a jövőre nézve, hogy minél több színes és tanulságos programot szervezzünk. Szeretnénk
továbbra
is
a lehető legtöbb
eseménybe bevonni a szülőket is, hiszen az együtt töltött időt és élményt semmi nem pótolhatja.
Kisgyermeknevelők
Látogatás az Idősek otthonába

mel játszanak
kéink, hiszen

a

gyermekek. A bölcsődébe
a
hosszú utat legtöbbjük

Idősek világnapja alkalmából úgy gondoltuk örömet szerzünk községünk idősek otthonában élő és nappali ellátásban
részt vevők számára. Apró ajándékokkal
kedveskedtünk nekik, amit a gyerekek
saját kezükkel díszítettek. A nőknek virágot, a férfiaknak manót készítettünk
kartonpapírból. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk. Friss süteményekkel, ropogtatnivalóval és limonádéval
várták a falu legkisebbjeit. Vidám délelőttöt töltöttek együtt kicsik és nagyok.
Búcsúzáskor az idősek játékokkal kedveskedtek, melyekkel a mai napig örömvisszaérve nagyon elfáradtak Törpioda és vissza is gyalog tette meg.

Őszi séta
Szeptember végén egy szép őszi délelőttön elvittük sétálni a gyerekeket a színes természetbe. Bejártuk a közeli erdőt, ahol színpompás faleveleket és különböző terméseket szedtünk. Hallgattuk a természet hangjait, a madarak csicsergését. Az ös�szegyűjtött „kincseket” a bölcsőde átadójában található termésasztalon helyeztük el.

Kéki Körkép XXI. évf. 04-05. szám

11
Tanyalátogatás
Az állatok világnapján kilátogattunk a Szakács - tanyára, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. Mónika és Nikoletta tartottak nekünk idegenvezetést.
Megmutatták, milyen állatok élnek tanyájukon. A rengeteg lakó közül a gyermekek tetszését a kisbárányok
nyerték el leginkább. Az állatok többségét felismerték és vidáman próbálták utánozni a hangjukat. A látogatás végén új ismeretekkel gazdagodva ültek fel a
gyerekek a buszra, mely külön élmény volt számukra.

Sütés a kemencében
Október közepén a kenyér világnapja alkalmából az óvodásokkal összefogva kakaós csiga sütésen vettünk részt a Kékház udvarán. Amíg a kemencében sültek a finom kalácsok, addig a gyerekek önfeledten szaladgáltak az udvaron. Az elballagott bölcsisek vidáman köszöntötték volt társaikat és a kisgyermeknevelőket. A friss levegőn elfogyasztottuk a még meleg
kakaós csigákat és a finom ivólevet. Ezúton is szeretnénk megköszönni Molnár Szofia szüleinek
– Katának és Andrásnak – a bölcsőde és az óvoda részére felajánlott dobozos gyümölcsleveket.

Nyugdíjasok életéből
Közös, egy hetes hajduszoboszlói üdülésre
került sor a társ „Őszikék” egyesület tagjaival. Felejthetetetlen élményekkel lettek gazdagabbak mindkét egyesület tagjai.

Hagyomány már, hogy a nyírbogdányi Öszikék Nyugdíjas Egyesületet vendégségbe hívjuk. Örömmel érkeztek, talán azért is, mert náluk vezetőváltás történt, aki nagyon kíváncsi
volt, hogy milyen körülmények között működik a mi egyesületünk. Az egyesület elnöke örömmel nyugtázta, hogy szeretné elődje tevékenységét tovább folytatni és megtartani azokat az egyesületeket akikkel addig is jó kapcsolatban voltak. Jóízűen fogyasztották
el az általunk készített ételt és a finom süteményeket. Jókat beszélgettünk, mindenkinek
a kedvenc nótáját énekeltük közösen. Észre sem vettük, hogy milyen gyorsan elrepült
az idő, kellemesen töltöttük el a közös délutánt, egyben köszöntöttük a névnaposokat.
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Egyesületünk tagjai részt vettek a nyírbogdányi Hagyományőrző Kézi Aratóversenyen,
ahol 3. helyezést értek el.
„Érett kalászt simogat lágy szellő,aranyló tábla ring, akár a tenger,
aratókra néz le a földi teremtő,
s örvend, milye boldog az ember.”
B. Orosz István

Kék Madár Nyugdíjas Egyesület 2018. évi költségvetése
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KARÁCSONY - JÉZUS SZÜLETÉSE
Karácsony van, egy születésnapot ünnepelünk.
Egy kisbabának a születésnapja! Milyen jó neki,
hogy minden évben megünnepeljük, amíg élünk.
Megünnepelték elődeink és meg fogják ünnepelni, reményeink szerint utódaink is! Ilyenkor
értjük meg azt az örömöt, amit minden család
megél és megérez egy kisbaba születésekor.
Örülünk és ünnepelünk, mert egy különös gyengédség fogja el a szívünket. Ez a nap, amikor
a felnőttet, az erőhöz és okossághoz, a gorombasághoz és törtetéshez szokott embert egyszer
csak elkapja a gyengédség. Az élet természetes
rendje, hogy egy kisbabát meglátva, mi felnőttek
is kicsit kisbabává válunk. Mintha a saját gyermekségünket élnénk meg ilyenkor, mert a kicsi
pólyásban minden benne van: mondhatnánk,
tökéletes, arányos kis keze, bájos arca, maga a
baba az Isten remekműve, az Isten csodája, és
az ember csodája. Itt látjuk meg, milyen szép az
ember! Magunkat látjuk, a saját szépségünket
sírjuk vissza, valahányszor egy kisgyermeknek
örülünk. Hát ezért olyan szép nap a születésnap!
Az
Isten
Fia
megszüle-

tett,
Máriától
kaptuk
a
Megváltót.
És olyan kicsi, mint minden gyermek, mindenre
rászoruló, törékeny, mindenkitől szeretetet váró,
mintbármely gyermek ezen a földön. Ilyen az Isten!
Ez a most született Gyermek, ez a törékeny baba
közel áll hozzánk, s mindent megtesz azért, hogy
a kisbabaságnak ez a napja soha el ne múljon, hogy
ez a pici gyermek betöltse az egész világot, hogy
ez az ünnep minden családnak az ünnepe legyen.
Karácsony magával hozza a szeretetnek az
új hullámát. Minden pici baba szeretetet hoz,
új gyengédséget, új gondoskodást. Nem így
érzünk a családon belül is, amikor születik
egy új családtag? - A születés mindig a szeretet megsokszorozódásának az ünnepe. Hogyan tudunk mi felnőttek, vagy még a kamaszok is kisbabássá lenni? Hogyan tudjuk
szeretni, dédelgetni? Ez a szeretet csodája. Kaptunk egy pici embert, most már szerethetjük.
A kisbaba szeretetében felfedezzük önmagunkat: én, a felnőtt ember, aki a munkahelyemen
ideges vagyok, aki esetleg másokat kijátszok.
Én a férj, aki nem mindig vagyok figyelmes; én
az édesanya, aki sokszor csak robotnak tekintem az életet, most rájövök, hogy tudok szeretni, mert ezt a kisbabát nem lehet nem szeretni!
A gyermek születése, a karácsony mindig megismétlődő csodája a szeretetnek, ezt a gyöngédségét, ezt a frissességét mutatja meg nekünk, s ezt ünnepeljük az idei karácsonyban is.
Kedves Olvasó! Az ünnep azonban belül történik, a lélek mélyén. Ehhez pedig igenis szükség
van elmenni a templomba, hogy közösen énekeljünk, kántáljunk, imádkozzunk, s leboruljunk
az értünk született Gyermek előtt: „Kis Betlehemben, kis Betlehemben nagy a vígalom ma;
mert Isten Fiát, mert Isten Fiát szülte a Szűzanya. Krisztus született, Isten ember lett, angyalok dicsérik, királyok tisztelik, pásztorok imádva, térdhajtva éneklik, a nagy csodát hirdetik!”
Áldott Karácsonyi ünnepet kívánok szeretteik körében és személyesen a templomban:
			
Szabó Gábor
esperes, parókus
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Újszülöttek
ELHUNYTAK
Horváth László Andrásné élt 46 évet
Szabó Endre Kálmánné élt 73 évet
Tóth Antalné
élt 83évet
Hollik Sándorné
élt 78 évet
Tóth István
élt 80 évet
Kolozsi János
élt 88 évet
Győrfi Lajos
élt 78 évet
Hajnal Józsefné
élt 92 évet

Házasságkötés

2019.07.18.

2019.08.23.

Anya: Hajnal Emőke
Apa: Veres Tamás

Anya: Ilcsik Delinke
Apa: NAgy Dávid

Veres Tamás

2019.07.25.
Lisóczki Gergő

Anya: Korpai Zsuzsanna
Apa: Lisóczki Ferenc

2019.07.26.

Berki Denisz Leon
Anya: Berki Krisztina

2019.08.02.
Berki Arnold

2019.08.10.
Balogh Enikő Mária
Korpai Szilveszter
2019.08.17.
dr. Csorba Enikő
Győri János

2019.09.16.
Szokolán Cintia
Koncz Tibor Máté
2019.09.14.
Tóth Anita
Daskó Attila

2019.09.21.
2019.08.24.
Nyirkos Edina Fruzsina Rózsa Erzsébet
Barnák Miklós Gyulai Bertalan Zsolt
2019.10.18.
Balogh Ilona
Milotai Ferenc
NYEREMÉNYJÁTÉK
A kéki Gazdabolt nyereményjátékot
hirdet az általános iskola felső tagozatosai számára.
Egy kerékpárt sorsolunk ki azok
között a tanulók között, akiknek a
tanulmányi átlaga januártól minden hónapban legalább 3,5. A sorsolásra 2020
júniusában a tornabemutatón kerül
sor. Hajrá gyerekek, legyetek ügyesek
és szorgalmasak!

Anya: Balogh Mária
Apa: Berki László

Nagy Hanna

2019.09.01.

Gazsi Enikő Barbara
Anya: Murzsa Enikő
Apa: Gazsi Attila

2019.09.04.

Pápay Gábor Ábel
Anya: Maduda Erika
Apa: Pápay Gábor

2019.09.05.
Gazsi Lorina

Anya: Hutkai Katalin
Apa: Gazsi Lóránd

2019.08.09.

2019.09.19.

Anya: Lakatos Bernadett
Apa: Horváth Gergő

Anya: Kató Zsuzsanna
Apa: Batári Sándor

Horváth Émi és Horváth Sarah

Batári Liliána
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Falunap

2019. augusztus 03-án tartottuk falunapi rendezvényünket. A zenés ébresztőt idén a Mesekert Óvoda dolgozói és gyerekei vállalták két önkéntessel
:Nagy Benjáminnal és Lencséné Neuzer Mónival.
A
Kékház
udvarán
már
kora reggel gyülekeztek a sütéshez-főzéshez. Az új
műfüves pályánkon labdarúgótornát szerveztünk,
melyen minden korosztály képviseltette magát
kisebb-nagyobb csapotokban. Szálltak a finom
illatok a levegőben az ízlésesen feldíszített sátrak környékén. Hangulatos zene kíséretében jókedvűen készültek a finomságok. Ebédidőben
az önkormányzat babgulyással vendégelte meg
a lakosságot. A gyerekeket ingyenes vidámpark
várta az önkormányzat hátsó udvarán. A délutáni
programsorozatot Poór Sándor polgármester úr
nyitotta meg, melyen testvértelepülésünk

Szőllőske képviselői is jelen voltak. A továbbiakban Sarkadi Anna konferálásában a következő
fellépőket tekinthettük meg. :
- Törpi-Kék Bölcsőde
-Guszti Petra
-Amirah Hastánccsoport
-Doree énekes sztárvendég
-Pendelyes néptánccsoport
- Szimpla Kárpáci
-Oláh Nikolett
-Idősek Nappali Ellátásának tagjai
-Komonyi Zsuzsi
RETRO disco zárta a napot.
Sarkadi Anna
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