tll
fel eml6keim villan6saib6l, 6s megvil6gitjAk az elmflt id6t 6s embereket, akik 6lnek rijra 6s
rircikk6 a kis kar6csonyi gyerty6k puha, libeg6 f6ny6ben" - irja Fekete Istv6n egyik
legszebb novell6j6ban. S val6ban ezenid6szakban, a t6l idej6n, Advent heteiben,
vlwa az Ur eljovetel6t, visszatekintiink egy
kicsit a kcizeli 6s t6voli mriltba. Mindanynyian eml6keztink egy tobb mint k6tezer
6ve tort6nt szrilet6sre, amely megv6ltoztatta a vil5got 6s elhozta az 6vezredes Rem6ny 6s Hit ut6n a Szeretetet a foldre. De
ahogy a csal6d osszegyiil Kar6csony orom6re, az eltdvozott szeretteink kedves, halv6ny szok6sai, eml6kfoszldnyai felid6z6dnek az i.innep illatjaiban, egy megorokkitt
gesztusban, titkos csal6di recept alapj6n
k6szrilt sttem6nyben , ezerszer m6r el6nekelt kar6csonyi dalban. Var6zslat ez, amelyhez nem kell mfs, csak egy kis id6, a jelen
pillanat gondjainak elenged6se, s hagyni,
hogy hasson az rinnep ig6zete. Nem is lehet
mindennap 16sztink benne, ez6rt becstiljiik
meg ezen id6szakot, hagyjuk a gondot holnapra, s nyissuk meg szfviinket szeretteinknek 6s a vilignak, Ne csak a t6v6t n6zzi.ik, hanem vegyiink fel egy 169 nem forgatott konyvet, lapozzunk bele, meniljtink el
,,R6gi kar6csonyok bukkannak

vilSg6ban, amennyire lehet.

S b6r tal6n egy
helyi kr6nika nem 6r fel egy j6 reg6nnyel,
de az6rt ezen irjs6gunkban is igyekeztiink
az elmrilt esem6nyekr6l osszefoglal6t adni

jelen lapokon. Onkorm6nyzati vdlasztds
mellett sz6 esik nyertes p6ly6zatokr6l, kozoss6gi rendezv6nyekr6l, adventi WerLyagyrijt6sokr6l, ka16csonyi gondolatokr6l, de
finom siitem6nyr6l is. Sok minden tort6nt
az id,6n, s ezen esem6nyek zA16 kr6nik6ja
rijs6gunk utols6 lapsz6ma. El6re l6ptiin(

tj, iobb, szebb
esztend6re. Bekecs kozs69 onkormdnyzatAnak k6pvisel6testrilete 6s minden dolgoz6ja nev6ben Istent6l meg6ldott, b6k6s,
boldog Kardcsonyt 6s sikerekben gazdag
boldog fj esztend6t kivdnok kicsiny falunk
minden lak6jfna( ahol kcizs6giink egyben
kozciss6grink.
Bodndr Ldszl6
kezve k6sziiljiink majd az

polgdrmester

fejl6dttinlq s fjabb p6ly6zatokat nyerttink
kozoss6giink haszn6ra. Uj k6pvisel6testr.ilettel, de r6gi tagokkal is kezdtilnk bele a
kcivetkez6 ciklusba, amely sordn rem6nye-

ink szerint tovdbb fejl6dhet kcizs6grink.
Nem 6rhetttink volna el ilyen eredm6nyeket telepiil6stink lak6inak segits6ge, 6s ot-
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iiles6t tartotta Bekecs Krizs6q
K6pvisel6 testiilete 2019. okt61
os iskola aul5j5ban.

Az esem6nyen dr. Bodn6r L6szl6 polg6rmester koszontotte a megv6lasztott k6pvisel6ket 6s a megjelenteket majd Hegediis M6rta, a
Helyi V6laszt6si Bizotts6g elnoke r6szletesen ismertette az cinkormAnyzativAlasztds eredm6ny6t. Az adatok alapjdn dr. Bodn6r L6szl6t velasztoftek polg6rmesternek, a k6pvisel6 testi.iletbe pedig B5lint J6nos, Boreczki L6szl6n6,DAvidh|zi Ferenc Jdnos, K6ln6 T6th
Katalin M6nika, Lesku Barnab6s, Szem6nn6 Nyiri Ren6ta keriilt be,
A megvdlasztoft k6pvisel6k letett6k az eskrit, 6s alAirtAkaz eskriokmdnyt. A mdsodik napirendi pontban a polgSrmester mondta el az
eskri szoveg6t 6s vette 6t megbiz6level6t. Ezt kovet6en a trirt6nelmi
egyhdzak k6pvisel6i mondtak imdt a testrilet6r! a harmadik pontban egyhangrilag 6s titkos szavazAssal Bdlint fdnost viilasztottdk
meg alpolgfrmesternek, ezut6n a telepiil6s vezet6je ismertette a jov6re vonatkoz6 programokat, terveket. V6gril T6th Isw6n egykori
polg6rmester k6rt sz6t, aki v6lem6nyt mondott a mogottiink 6116
ciklus16l, fejleszt6sekr6l, 6s tan6csokkal lAtta el a frissen megvdlasztott testtiletet. A kcizciss6gi esem6ny 6116fogad6ssal 6rt v6gett.
Demk6 Edit

Ujabb elnyert palySzatok
a Magyar Falu program

keret6ben
Tobb mint tizenegyezer eur6pai telepril6s pSlyAzott a WiFi4EU
program legfjabb felhiv6s6ban! Bekecs kozs6ge is eredm6nyesen
vette az akaddlyokat 6s kozotte van annak a 142 telepiil6sne(
amelyeknek lehet6s6giik lesz ingyenes wifi-pontokat kialakitani
kozoss6gi terein.
ApAlyAzat keret6ben a jov6 6ven h6rom 6s f6l milli6 forint 6rt6kben hozunk l6tre wifi-pontokat falunkban kiil- 6s belt6ren, amelyeket folyamatosan szeretn6nk fenntartani 6s fejleszteni. A kozteriileti pontok helyszin6hez v6rjuk a lakossdg otleteit, hogy a kialakitott szol96ltat6s val6ban a kcizoss6get szol96lhassa min6l nagyobb m6rt6kben.
Bodndr Ldszl6

polgdrmester

A Magyar Falu programr6l m6r kor6bban is hirt adtunk, mint olyan lehet6s6gr6l, amelynek segits6g6vel kiizs6giink infrastruktu16lis fejleszt6s6nek fj lendiiletet adhatunk.
A beadott p|lyAzatok koztil els6k6nt

orvosi eszkcizciket nyert{ink kozel
2 000 000 forint 6rt6kben, majd a beadott, tov6bbi pAlylzatok eredm6ny6t
v6rtuk. A sikeres el6k6szit6snek kciszcinhet6en pozitiv elbir6l6sban 16szesiiltiink. 6voddnk bels6 ter6nek, csoMAGYAR FALU
portszob6inak, vizesblokkjainak felfjitfs6ra, valamint modern, udvari, ktilPROGRAM
t6ri j6t6kok beszerz6s6re 10 214 61.0
forint tdmogat6st kaptunk. A biztonsdg
fejleszt6se az egyik lefontosabb feladatunk, ez6rt ktilcin pAlyAztunk specidlis udvarburkolatokra 6vo dink szAmAra, amelyhez
4 790 847 forint t6mogat6st foly6sftanak. A novekv6 aut6forgalom miatt kozftjaink megrijitdsa fontos kiildet6srink, ezen beliil
a legrosszabb 6llapotban l6v6 Birk6s utca aszfaltburkolat6nak
cser6j6re k6rtiink temogatest, amelyhez 14 995 728 forrnthozz|jArul6stkaptunk. Ennek kciszrinhet6en tdbb mint h6rom 6vtized
utdn fj aszfaltburkolatot kap a teriilet, de a tovSbbi utc6k meg-

fjit6s6t is fontos feladatnak tartjuk, amelyekhez folyamatosan kutatjuk fel apfiyAzati lehet6s6geket. Az elnyert t6mogatdsok lebonyolit6sa m6r folyamatban van, megval6sit6sukra a jov6 6ven
keriil sor.
Bo

dndr Ldszl6 p olg drmester
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Lurko AlapitvSny jotekonysagi belia
Advent a i6 cselekedetek, a v5rakoz6s, a csoda id6szaka. E sz
vez6se. Evrtil 6vre visszat6rti vend6geink megtapasztalhatt5
;szetartoz5s e
kiiziiss6g6nek iisszetart6 erej6t,
se g it.tov6bblep_n i..e gy -e gy le
fs.
H6l6s szivvel kiisziiniim meg min
mert
, tetszet6s,
ben. M6rai
legna
iinnepeket
napja

szer'
ztil6i
knak

Minden j6t6konys6gi b6l 6lm6ny. Mindazoknah akik jelen lehetteh illetve azoknah akik r6szt vettek a rendezv6ny l6trehoz6s6ban. Az 6lm6ny eml6keket t6pl5l,
melyre napokkal, 6vekkel k6s6bb is mosolyogva, boldogan eml6ksziink vissza, igy a
mflt 6pit6kock6ib6l a jdv6t 6piti.
Egy bolcs mond5s szerint: A gyermek sz6m6ra a legtok6letesebb h616, ha a kcirnye-

zet6ben 616 emberek megbecsiilik egym6st. Azt gondolom, a mi kozciss6giink
ism6t megmutatta, hogy megbecstil6sb6l
p6ld6s osztAlyzatot kaphat. A lehet6 leger6sebb sz6lat fonta ossze azzal, ahogyan
megval6sitotta az osszejrivetelt. P6ldet mutattunk ezzel kitzvetlen kornyezetiinknek,
munkat6rsainknak 6s gyermekeinknek.

H6l6snak kell lenni mindannyiunknak,

hogy e kozoss6g tagjai lehetiink, hogy
egyiitt munkdlkodhattunh hogy kozcisen
nagyot alkothattunk.
A rendezv6ny szinhely6nek dekor6ci6j6t az
Annabella dekor k6szitette, melyet szeretn6nk mindannyiunk nev6ben megkoszcinni
Ricz Anna M6nika sziil6nek. Id6n is lehet6s6grik volt a vend6geknek arra, hogy stfdi6k6peket k6szitsenek pirjukkal, bar6taikkal
az Arcok 6s Eml6kek Fot6-stridi6 j6voltdb6l.
Fell6p6 miiv6szeink term6szetesen az id,6n
is azok voltak, akik a legkedvesebbek szivrinknek, az 6vodAs gyermekek. Els6k6nt a
tankoteles korir gyermekek n6pt6nc-miisordt, majd egy csod6latos meglepet6stdncot

,,Az emberben van egy kis er1, egy kis remdny, egy kis szeretet. Olyanok ezeh mint a magvak, minden emberben ehil-

tetve. De ha csak magdnak tartia 5ket, elsorvadnak, 6s
hamor el is pusztulnah ..semmit nem dr oz 6lete. Viszont:
ha erejdt, remdnydt, szeretetdt mdsoknak adia, tele lesz a
magtdra ilyen drdgo magokkal soha ki nem fogy bel6lilk,
6s 1letdnek |rtelme lesz."
[Howard FastJ
tekinthettek meg

a vend6gek. Ebben 6vo-

d6saink szi.ileikkel I6ptek szinre, megmutatva a kozons6gnek, hogy nincs meghat6bb aj6nd6k a gyermeki szeretetn6l 6s a
sztil6i felt6tel n6lkiili elfogad6sn6l.
A rendezv6ny f6di1a egy Indesit automata
mos6g6p volg melyet Bekecs kozs6g K6pvisel6testiilete aj dnlott fel r6sziinkre, kiilondijunk egy k6tszem6lyes h6romnapos
csal6di pihen6s a hajdfszoboszl6i Hotel M
sz6llod6ban, a sziil6i munkakrizciss6g 6s a

nevel6testiilet felaj 6nlds6val. Tisztelettel
koszonj rik meg mindk6t tdmogat6st.

Aldott, b6k6s, szeretetteljes karfcsonyi

iinnepeket 6s eg6szs6gben b6velked6 fj
esztend6t kiv6n nevel6testiiletiink valamennyi 6vod6sunknak, sziileiknek 6s
kiizs6gtink lak6inak.
S6vdrind Ki ss Erika intdzmdnyvezet6
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kedvesek a Te hajl1kaid, er6k Ura, lelkem epedve s6vdrog az 0r udvaraiba."

(Zsolt 83,1)
Bekecsen lvszAzadok 6ta 6lnek gorog katolikusoh akiknek ruszin 6sei a XVIII. sz6zad elej1n telepedtek meg Hegyalj6n. Az
1 B 0 6-os munkdcsi egyhAzmegyet sematizmus szerint tobb hfv6 6lt Bekecsen, mint az
anyaegyb,Azban, Szerencsen. M6gis sok6ig

kellett vdrni arra, hogy a bekecsieknek
saj6t templomuk legyen. 1944. okt6ber
15-6n szenteltetett fol a templom a legszentebb Istenszril6 oltalma tisztelet6re. A

templom 6pit6se a vildgh6borfr keserves
6veiben tort6nt, a helyi hivek lidozatklszs6g6b6l. A folszentel6sre nem is johetett el
a ptispok Nyiregyh{zAr6l, hanem a szeren-

csi 6s korny6kbeli papok v6gezt6k el

a

templomszentel6st. Jellemz6 k6pet kaphatunk a korr6l, ha figyelembe vessztik, hogy
n6hdny h6t mrilva ide is 6rt a szovjet hadsereg Tokaj-HegyaljAra 6s november elej6n, Mez6zomboron a visszavonul6 n6me-

tek felrobbantottdk a reform6tus 6s

a

gorog katolikus templomot. A templom
6pit6se a l.relyi csalidok adomdnyain kivr.il
a szerencsi, legyesb6nyei, perei 6s zsolcai
egyhlzkozs6gek gy(jt6seib6i 6s az akkori
miniszt6riumi tdmogat6sb6l is val6sulhatott meg. H6l6s sziwel kell megeml6kez-

nrink a templomot 6pittet6 Szuchy Elek

atya igehirdet6s6ben a kormeneti evang6-

szerencsi lelk6szr6l 6s az akkori egyhAztan6cs tagjair6l. Az els6 helyben lak6 lelk6sz
Mih6lyi Bertalan I946-ban kezdte meg
szolg6lat6t a kozs6gben. H5l5s sziwel em-

lium alapj6n a szuntelen im6dsSgra hivta

l6kezr.ink a m6r elhunyt papokr6l, Sz6sz
L6szl6 szerencsi par6chusr6l, tovdbbA Rojkovich S6ndo| Takdcs Mikl6s 6s Kics6k
Mikl6s bekecsi seg6dlelk6szekr6l. Legyen
orcik az eml6krik Krisztusban, az 6let Ur6ban!
Bekecs amigy 1977ben lett on6ll6 par6chia, addig Szerencs filidjdnak sz6mitott,
Ugyancsak szeretettel
eml6kezrink meg a ko-

zottiink I6v6 volt bekecsi papokr6l is: Sivad6

f6nos, Papp Andr6s,
Orosz Arp5d 6s Orosz
Istv6n aty6kr6l.

A paraklisz im6ds6g6val k6sztilti.ink a templombfcsrira az iinnep
el6tti napokban. Okt6ber 5-6n, szombaton a
Szent Liturgi6t AtanAz
prispok atya v6gezte a

kor6bban

itt

fol figyelmtinket, illetve a napi szakasz, a
tiz sziiz p6ldAzata nyom6n a vArakozlsra
6s 6bers6gre tanitott minket. A Szent Liturgi6n sokan j6rultunk Krisztus szent titkaihoz. A kcirmenet 6s a Liturgia befejez6se

utin

az eg6sz kozoss6g

iwonult a kultfr-

h6zba, ahol a par6chus felolvasta Kicsiik
Mikl6sn6 tisztelend6 asszony koszont6 level6t, akinek f6rie k6t 6s f6l 6vtizeden 6t
szolg6lt annak idejen kdzs6ginkben. A polgArmester fr koszont6je 6s a reform6tus
lelk6sz j6kivdnsdgai ut6n egytitt fogyasztottuk el a finom eb6det, melyet a szerencsi
Sorh6z 6tterem biztositott. Kozben az elmrilt hetvencit 6v tort6net6t felelevenitve
r6gi 6s rijabb f6nyk6peket vetitettiink ki,
M6snap, vas6rnap az rinnepi Szent Liturgi6t Kiss L6szl6 miskolci irodaigazgat6 atya
v6gezte a templom papj6val a sz6pen megtelt templomban. Pr6dikAci6j6ban a szent
Istenszril616l besz6lt, aki szentebb az 6szovets6gi s6tornAl, mert Istent hordozta szive
alatt. A Liturgia a felt5maddsi evang6liumok olvasAs6val 6s mirov6l6ssal fejez6dott
be. J6 volt egytitt tinnepelni, tal6lkozni a hiveknek a lelki atydkkal 6s f6pisztorukkal.
Koszonjiik Urunknak a h6romnegyed 6v-

szolgAlt

sz|zadot 6s kegyelm6t, amelyet megta-

atydkkal 6s a szomsz6dos par6chi6k papjaival. A sz6pen megtelt
templomban sokan j6-

pasztalhattunk az iinnepunkon. Kciszonet
pedig mindazoknak, akik adomAnyukkal
vagy szolgdlatukkal segitett6k az tinneptink m6lt6 megtart6s6t.

rultak a

szents6g6hez 6s az rinnepen jelen volt a sze-

,,Minden rembnyemet benned helyezem, lstennek Anyja, 6rizz meg engem, a te oltalmad alatt!"
ffo h6s z I stenszril6 hciz)

rencsi pl6bdnos atya is
hiveivel egytitt. Puspok

Szab6 Roland par6chus

biinb5nat
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k kit sziintese Bekecsen

Szivhez sz6l6, meghat6 miisorral koszontofre az OnkormAnyzat20t9. okt6ber 9-6n
Bekecsen a helyi id6seket az altalenos is-

Ezek 6ltal tapasztalatokat szerezteh bolcsebbekk6 v6ltak, onmaguk 6s kozoss6geik
sz6m6ra igazAn j6kat tudtak cselekedni.

szavalt el egy mulatsdgos versik6t, amely
nagy deriit keltett a kozcins6g soraiban.
A Bekecsi Dalolda fell6p6s6t a Kormor6n

kola aul6jdban. Az esem6ny dr. Bodndr

A

az

egyilttes 6nekese, Vadkerti Imre kcivette,

L5szl6

olgArmester koszrint6j 6vel vette
kezdet6t, aki besz6d6ben kiemelte, milyen
fontos az id6sek iriinti tisztelet, a megbe-

6voda gyermekei adtak zen6s-t6ncos miisort, majd az iskola tanul6i szavaltak az alkalomhoz ill6 verseket, melyeket a jelenl6-

aki rockopera r6szleteket, 6ri5t,6,s n6pda-

csril6s. 6k a hosszri 6letiik sor6n sok roszszat is 6t6ltek, rengeteg kihiv6ssal, probl6-

v6k meghat6dva hallgattak. Ezek utAn a

p

mival, gondokkal kellett szemben6znirik.

H6sei

n

polg6rmester besz6d6t kovet6en

helyi Sz6pkoniak klubja el6nekelte a Nyugdfjas dalt, 6s egyik tagjuk, Encsi Istvdnn6

lokat adott el6, hatalmas sikert

aratva,

majd Nagy J6zsef sz6lt n6heny sz6t az id6sek nev6ben, s szavalt el egy Pet6fi-verset.
Az esem6ny szeretetvend6gs6ggel z6rult.
Demk6 Edit

kre em l6keztiin k kitzs6g iin kben

Az 1956-os forradalom 6s szabadsdgharc
m6rtirjaira eml6keztek falunk lak6i 2019.
okt6ber 22-6n,Bekecsen az dltalSnos is-

kola aul6j6ban. Dr. Bodndr LAszl6 polgArmester iinnepi besz6d6ben felid,6zte az

1956-os forradalom 6s szabadsisharc

el6zm6ny6t, tcirt6nelmi, politikai h6tter6t.
A telepiil6s vezet6je elmondta, akik harcoltak, egyet akartak: a szabads6got, s ha
ehhezaz kell, tankoh reptil6k ellen ki6llni
fegyverrel, de els6sorban v6gtelen elsz6nts6ggal. A harcok rovid ideig tartottak, g5r6zottalriler6, s a forradalmat v6rbe
fojtottfk. Konilbeliil 200 ezren hagyt6k el
az orszAgot,6s mentek Nyugatra. Kegyetlen megtorlAsok kovetkeztek, amelyek
sor6n sokakat intern6ltak, bebortonoztek,
haldlra it6ltek, kiv6geztek. A bebrirtonzrittek koziil sokan voltak, akik sok6ra, csak
a hetvenes 6vekben szabadulhattak.
A h6scik felemelt fejjel harcoltak, a kil6tdstalan, rem6nytelen helyzetben is vdllaltik
a kiizdelmet. A polgdrmester hozz|tette:
fontos, hogy eml6kezziink r6juk, 6s h6sies
helyt6ll6sukra. Ezt kovet6en az iskola di6kjai mfisorukkal, az 6nekkar kijzremiiko-

d6s6vel egyiitt id6zt6k fel a forradalmi
esem6nyeket. Az iskolai megeml6kez6st
kdvet6en a 16sztvev6k kozosen levonultak
az lldozatok kopjafdjdhoz, ahol elhelyezt6k a kegyelet 6s eml6kez6s koszoniit,
majd egyritt im6dkoztak a h6sok6rt.
Demk6 Edit
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- avagy tiikfaragfs 6s 6jszakai tura m6sdn6l kivil6gitott tokdk voltak elhelyezve, amik az eg6sz s6t6t hangulatoss6,
kicsit misztikuss6 tett6k a szint6n megviligftott kilat6teraszig, ahol forralt bo; tea,
zsiros keny6r v6rta a ttrAz6kat. Es persze

tokrih amiket - miut6n megtaleltak tulajdonosaik - hazavitt6kaz otthon terasz6ra,
udvardra az tinnepig disziteni, vil6gitani
a

azt.
Demk6 Edit

Mint az el6z6 6vben, id6n is osszegyiiltek a
Kultrirh6z koriil kicsik 6s nagyok 2019. okt6ber 26-An, hogytokot faragjanak a Halloween-rinnep alkalmib6l. Meglep6en sz6p
sz6mmal jcittek el csal6doh amelyek apraja-nagyja lelkesen, vidiman 61lt neki a
munk6nak. A legfontosabbat, a tokot biztositottdk, a faragAshoz sziiks 6ges eszkozok16l
leg

-

k6s, kan6l, asztalb 6r, papir, vagy eset-

ftir6 -, pedig mindenr6szltev6 gondos-

kodott mag6nak. K6sziiltek a viccesebbn6l
viccesebb, 6rdekesebb figurdk, amikre a
k6szit6k r6helyezt6k a neviiket, igy k6s6bb
mindenki megtal6lhatja a mag66t, s majd
hazaviheti. A tcikfaragfst kovet6en a tdrsas6g elindult egy 6jszakai tfr6ra a Nagyhegyi tancisv6nyre. Az osv6ny minden 6llo-

Europai m6zes reggeli iskolSnkban
Mint a koribbiakban, id6n ism6t
megrendez6sre kenilt az Eur6pai
m6zes reggeli 2019. november 19-6n
Bekecsen az 6ltal6nos iskola aul6j5-

ban. A di6koknak dr. Bodn6r L6szl6
polg6rmester tartott el6addst a m6hekr6l, a veliik va16 munka eszkozei16l, felszerel6seir6l. A gyerekek tobbek kozott megtudhattdk, mennyire

hasznosak a m6hek mennyi ideig
6lnek, hogy 6pril fel egy m6hcsal6d.
Megismerhett6k, hogyan kdsziil a
m6z, milyen fajtdi vannak, 6s t6j6koz6dhattak a krilonbriz6 v6d6felszere16sekr6l, amelyeket az el6adis utSn
fel is pr6b6lhattak. Az esem6ny v6g6n
vend6gtil l6ttek a tanul6kat egy kis
m6zes keny6rrel, amit cirommel fogyasztottak.
Demk6 Edit
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Egy6ves a Bekecsi Dalolda
Fenniill6sdnak els6 6vfordul6j5t iinnepelte a Bekecsi Dalolda 2019. november
23-An a helyi Miivet6d6si H6zban. Dr. Bod-

nAr LAszl6 polg6rmester koszcint6j 6ben
elmondta: circimmel trilti el, hogy immdr
Bekecsen is mfkodik egy ilyen nagyszerii
6nekkar. A tagok Erdei ZoltAnnl, Pereszl6-

nyi fudit vezet6s6vel h6tr6l h6tre p6ntek
d6lutSnonk6nt gyiilnek ossze pr6bdkra.
Megalakul6sukat kovet6en 16szt vettek az
adventi tinneps6geken, majd a Don-kanyari katasztr6fAr6l val6 megeml6kez6sen, nemzeti tinnepeken 6s egy6b esem6nyeken. Id6n a kdzs6g 6let6ben legnagyobb esem6nynek sz6mit6 Bekecsi Vigass6gon is lehetett l6tni-hallani 6ket,
mostanra pedig mdr a falu legtcibb rend,ezv6ny6n jelen vannak. A,,hazai" feIl6p6seken kivril 16szt vettek az Als6vad6szi

K6rusfesztivdlon, valamint a Harangodi
Pacsirta DalostalSlkoz 6n, Megyasz6n. Az
6nekkari iinneps6gre meghfv6st kapott a
Monoki Kossuth Lajos N6pdalkor 6s a Megyasz6i N6pdalkoa akik fell6p6se utj'n az
iinnepelt Dalolda vette birtokba a szinpadot, fergeteges sikert aratva n6pdalcsokrukkal. Ezt kovet6en felv6gt6k az tinnepi
tortAt, amelyet sz6tosztottak a jelenl6v6k
kcizott. A tovdbbiakban Fekete Zolt|njAtszott tang6harmonikdn, a n6tAzAsba bevonva a kozcins6get, majd kedves vend6gl6t5ssal 6s j6izt besz6lget6ssel 6rt v6get
az tinneps69.

Demk6 Edit

vallal

z6i Forum telepiil6siinkiin

Bekecs Kozs69 Onkorm6nyzatdnak k6pvisel6 testrilete 6s po196rmestere v6llalkoz6i

f6rumra invit6lta a telepi.il6sen mfkcid6
vdllalkozdsok, civil szervezetek vezet6it

2019. novemberZB-Ara a helyi Miivel6d6si

legfjabb pLlyAzati lehet6s6gekr6l, vala-

HAzba. Az immdr hagyom6nyosnak mondhat6 rendezv6ny c6lja, hogy az 6rdekl6d6k

mint segfts6get kaphassanak a t6mogat6-

tAj6koz6dhassanak a folyamatban l6v6 6s

sok ig6nybev6tel6hez. Az esem6ny dr. Bod-

nAr LAszl6 polgirmester koszont6j6vel
vette kezdet6t. A telepiil6s vezet6je orcim6t
fejezte ki, hogy ezen a konzultdci6n-amit
minden 6ven megrendeznek- a helyi vdllalkoz6k tAj6koz6dhatnak aktualis 6s jov6beni lehet6s6gekr6l, megbesz6lhetik az elmflt 6v esem6nyeit 6s tervezhetik rijra a
jov6t.Ezt krivet6en Koncz Ferenc orszltg-

gyiil6si k6pvisel6 sz6lt a megjelentekhez,
maj d a Sz6chenyi Programir oda t6j6koztat6ja ut6n a SystemMind Consulting k6pviselet6ben Ungvdri Judit s zewezetfejleszt6,
valamint Leon Frank coach, tr6ner tartott
el6ad6st a hat6kony id6menedzsment eszkdzeir6l, illetve a vezet6i onismeret fontoss6gdr6l. A rendezv6ny az imm6r hagyom6nyos vacsordval 6s j6kedvii, kotetlen besz6lget6ssel z6rult.

Demk6 Edit
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Adventi 616 kalendarium
6s gyertyagyujtSsok falunkban
,

v6g6n megtalziljSk a Megvdlt6t. Az 6vodAsoh az 6ltal6nos iskola tanul6i, valamint a
Bekecsi Ifjfs6gi klub zen6s-verses miisora
utdn Est6k Istv6n reform6tus lelkip6sztor
osztotta meg tinnepi gondolatait a jelenl6-

v6kkel. A lelk6sz elmondta: Isten az6rt
krildte J62ust, hogy r6vezessen minket a b6kess6g osv6ny6re, 6s ezen j6 ir6nyba induljunk el, b6k6vel szivtinkben-lelkrinkben kozeledjrink egym6shoz.

A hagyom6nyokhoz hfven id6n ism6t adventi v6sdrt rendeztek 2019. december 156n a Polg6rmesteri Hivatal el6tti t6ren. Az
esem6ny KarAdy Istv5n 6s Tak6cs Rita miisoraval vette kezdet6t, akik dalaikkal, verseikkel a b6k6s, meghitt kar6csonyok han-

az els6 gyerly6t az adventi koszonin. A meg-

gulat6t id6zt6k meg. Ezt kovet6en meggyrija harmadik adventi gyertya. Dr.
Bodn6r L6sz16 polg6rmester besz6d6ben elmondta, minden gyerryenak iizenete van: a
hit, rem6ny, orom 6s szeretet gyerty6inak.
Ezen a napon az oromgyerLyftiet gytijtottuk
meg, amelyb6l a l6ng, mely fellobbant hirdeti: a Megvdlt6 olyan b6kess6get, oromet
fog a vil6gnak elhozni, ami mindenki sziv6t
eltoltheti. Ehhez viszont szriks6ges a nagy

jelenteket dr. Bodn6r L6szl6 polg6rmester
koszontcitte, aki besz6d6ben elmondta: az

rohan6sban egy pillanatra megdllnunk.
Szalas P6ter r6mai katolikus pl6b6nos fgy

advent a kar6csonyig vezet6 n6gy vas6rnap,
amely sordn a Megv6lt6, f6zus Krisztus eljo-

fogalmazott, oromet 6s boldogs6got az tud
adni, ha valakinek sziv6t-lelk6t sz6pp6, boldogg5 tudjuk tenni. Isten egysziildtt Fiet
kiildte el, hogy ebbe a sok-sok biinnel, szenved6ssel teli vil6gba 6s szivrink sz6m6ra is

tfsra keriilt

Az adventi kalenddrium n6pszerti 6s jellemz6 kell6ke az iinnepi id6szaknak, m6g
i6wdnyosabbd t6ve avArakozest. Tobb telepiil6sen is k6sziilt m5r 616 adventi kalend6rium, mely l6nyege az,hogy december els6

napj5t6l 24-igmindig mis 6s mds hAzkidiszitett, kivilagftott ablakaiban feltrintetik az
aktu6lis nap sorsz6m6t. V6gtil pedig szenteste egyszerre fog vilfgitani minden ablak.
Felvet6dott az otlet, hogy ezt falunkban is
meg lehetne val6sitani, ami

v6gtl a2017 -es

6vben tcirt6nt meg el6szor. A jAt6k 6vr6l
6vre egyre nagyobb n6pszerfs6gnek cirvend, amit mi sem tanrisit jobbaL mint hogy
a legels6 6vben 56 csal6d, int6zm6ny csatlakozott a felhivdshoz, a kovetkez6ben pedig
ugr6sszer[ien megn6tt ez a szAm. A szervez6kitgy gondoltSk, hogy minden 6vben elindf!6k ezt a kezd,emfnyez6st hagyominy6s kozoss6gteremt6 sz6nd6kkal, igy az id6n
szint6n kozz6tett6k a felhiv6st, amire ism6t
sokan jelentkeztek A szabAlyok nem vdltoztak, minden nap az aktudlis szAmhAzait, ablakait kell megkeresni, lefot6zni 6s feltenni
a Miivel6d6si Hdz Bekecs Facebook-oldal6ra. Ebben a jAt6kban mindenki orom6t leli,

mind az, aki diszit, mind, aki felkeresi, megtal5lja 6s lefot6zzaazadottablakokat s gyonyorkodik benniik.
Bekecsen a Polg6rmesteri Hivatal el6tti
t6ren 20 19. december 1 -j 6n meggyirjtott6k

vetel6t, szillet6s6t v6rjuk. Karfcsonyig az
emberek szeretteikkel egyritt felk6sziiinek
az iinnepre, eg6szen egym6s fel6 tudnak fordulni, s egym6ssal b6kess6gben meg6lni. Ezt
kcivet6en az 6voddsok 6s az iskoldsok adt6k

b6k6t, oromet, boldogsSgot hozzon. Ezek

el6 az alkalomra k6szitett dalos miisorukat,
majd Szab6 Roland gorogkatolikus par6kus
osztotta meg i.innepi gondolatait a jelenl6v6kkel. Az alya kiemelte: fontos, hogy megfelel6en kdszilljiink az iinnepre, ez a k6sziil6d6s ne se legyen hi6nyos, sem pedig c6ltt6vesztett. Az advent els6dleges c6lja, hogy Istent keressrik az 6letrinkben, akihez fordulva
lelki b6k6nk helyre6llhat s elmondhatatlan
orom kerit hatalmdba.

ses zen6s szerepl6se kovetkezett, majd Hu-

Az adventi koszorf m6sodik gyerlyij1t
2019. december B-6n gyrijtottdk meg. A polg6rmesteri gondolatok ut6n a gyertya meg-

gyrijt6sa kovetkezett, amire a kicsik kciziil

tobben is v6llalkoztak. A koszorfn l6v6
mindegyik gyerty6nak jelent6se van, Jelk6pezik a hitel rem6nyt, szeretetet 6s az oromet, Az el6z6 h6ten mfr meggyfjtott6k a hit
gyertydjdt, ami egyben jeldli Ad5mot es
Evet, akik kiiizet6siik ut6n els6k6nt kaptak
ig6retet Istent6l arra, hogy egy nap eljcin a
Megv6lt6 6s biineik bocs6natot nyernek.
A m6sodik gyer$a, mely most kertilt meggyrijt5sra, jelk6pezi a rem6nyt, tovdbbd a
zsid6 n6pre visszavezethet6, akik hosszri
vdndorl6suk sor6n rem6lhetik, hogy az ft

ut6n az 6voda 6s iskola gyermekeinek ver-

l6nyi Laura kar6csonyi dalaival folytat6dott
a rendezv6ny.
A v6s6rban jelen

voitak az 6rusok kiilonf6le

k6zmiives ajAnd,6ktArgyaikkal, m6zekkel,
karAcsonyi diszekkel 6s egy6b szemet gyo-

nyorkodtet6 dolgokkal. Az onkorm6nyzat
dolgoz6i 6s k6pvisel6testtilete forralt borral,

teival, fasirttal, tepert6kr6mes keny6rrel,
tovAbbl mlzeskal6ccsal vdrtdk a bet6r6ket.
Az esem6nyt v6giil a Fire Fly ttzzsongl6r
l6w6nyos bemutat6ja z6rta. Demk6 Edit
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rhcson!. . .. Mi hiSny zak?

Hallom, hogy ezekben a napokban az emberek a kar6csony jelent6s616l besz6lnek: szeretet az emberek kcizott, b6kess6g, n6pek
kcizti testv6ris 69, rem|ny 6s megv6lt6s.
Sz6p szavak ezek, melyek bel6pnek 6letiinkbe e napokban, gondolato( melyek cselekv6sre k6sztetnek, hogy segftstink a szeg6nyeken, oregeken, a hajl6ktalanokon 6s sztiks6get szenved6kon.
S mikcizben eml6kezrink a sziiks6get szenved6kre, rijra csak megtal6ljuk magunkban az elfelejtett szem6lyt, a szem6lyt, aki m6s napokon osztozik vagy r6szt ve sz igazsAgtalansAgban, er6szakban 6s

biinben.
Krisztusnak a mi fcildrinkre val6 szrilet6s6r6l beszdliink. akkor ez
egy esem6ny volt. Ma megism6tl6dik, mint egy iinnepl6s. A kiilonbs69 meg 6ri6si.

Az emberis69 nem volt felk6sziilve. Nem

dllitottak kar6csonyf6kat,

szines 6g6k nem vilAgitottah k6rusok nem adtak koncerteket.
Senki sem tartott virraszt6st v6rva Krisztus sziilet6s6t.
M6sr6szt azonban volt a v6rakoz6s egyfajta 6rz6se, mely 6thatotta
a l6gkort mindenfel6. Valaki kcizeledett.
Mai helyzetiink nagyon ktilonboz6, mondhatn6m ellent6tes. Van
nagyon sok diszit6s. izz6k 6s ldmp6k szines, krilonf6le 6s b6s6ges
f6nyei, melyek rinnepi hangulatot nyrijtanak az e96sz osszk6phez.
Sokan mondanak besz6deket, Vannak hangversenyek, k6rusoh
6nekek 6s himnuszol<, osszejovetelek 6s krilonf6le kardcsonyi esem6nyek. Sokan tdmadjSk az ilyen fajta iinnepl6st 6s s6vdrognak a
korai 6vekhez val6 visszat6r6sre.
M6sr6szt hi6nyzikaz igazi rem6ny az emberek sziv6b6l.
Mi a kardcsony igazi jelent6se?
Lehet a szeretet egy divat melyet el lehet adni
a boltokban? Vdlhat a lelkek ridvoss6ge egy
muland6 tapasztalatt6, mely elhalvdnyul a kar6csonyi f6nyek mellett? Lehet 6s v6lhat!
Mindny6jan igy cselekszrink, amig a felszinen

vagyunk. Ritka kiv6tel, amikor valaki tov6bbl6p enn6l. Amikor valaki keresi a l6nyegest.
Kar6csony elmflik 6s az embereket szinte
soha nem 6rinti meg sziviik m6ly6n. Kozben
el6rtek mds c6lokat - p6nzt kcilteni dolgokra,
melyek szem6tbe kerrilnek aj6nddkokat adni,
idegenek 6s rokonok egyrittl6te, megterftett
asztal.

E napokban ilyen mesters6ges f6nnyel vagyunk megvil6 gifia, az igazi 6let pedig - azt hiszem - valahol m6shol tal6lhat6, 6s mi 6pp
afel6 haladunh hogy elveszitsr.ik.
Ford.: Szab6 Roland

Kilencvenedik sziilet6snapia alkalmabol
kiisziintiittiik Huszti lstv6rt,
ktizseg iin k d iszpo l garat
Ritka alkalom m6g falunk 6let6ben is, hogy

kilencven esztend6t megdrt polgArunkat
koszonthetj{i( s m6g ritkdbb, ha diszpolg6runkr6l van sz6. Nem is olyan r6gen, kozs6gtink mindenki altal ismert 6s tisztelt
jeles lak6jAnak Huszti Istv6nnak adhattuk
et Miniszterelnok Ur gratul6l6 oklevel6t 6s
teleptil6stink szem6lyes j6kiv6ns6gait a
kerek 6vfordul6 alkalm6b6l. Az {innepelt
kitiin6 eg6szs6gnek orvend, mind a mai
napig dolgozgat keresztrejtv6nyt fejt, tor-

t6nelmi t6m6jf konyweket olvas, valamint
szfnes 6s r6szletes m6don eml6kezik a
mirlt esem6nyeire, amelyekr6l szivesen besz6l. Elmonddsa szerint a hosszf 6let titkAt
a folyamatos munkdban, a szellemi kihiv6sokban, a meg6lt hitben 6s a csal6di szeretetben letja. Krizs6giink nev6ben sok-sok
boldogsAgot 6s j6 eg6szs6get kiv6nunk,
m6g sz6mos esztend6n 6t csal6dja orrim6ben falunk diszpolg6r6nak.
B odndr Ldszl6 polg drmester
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R6mai katolikus egyhflz:
December 24, Szentestet 22 6ra iinnepi, 6jf6li mise,
December 25. Kar6csony els6 napja: 11 6ra iinnepi mise.
December 26. Karicsony m6sodik nap jat tI 6ra iinnepi mise.

Reform6tus egyhilzt
December 24, Szentestet 74 6ra istentisztelet.
December 25. Kar6csony 1. napjin: 11 6ra irrvacsor6s istentisztelet.
December 26. Kar6csony 2. napj6n: 11 6ra ilnnepi istentisztelet.

Giiriigkatoliku s egyhflzt
December 23.2 17 6ra - kirdlyi ima6rdk.
December 24.KarAcsony vigili6ia, szigorri biiit: 16.30 6ra gy6ntat6s (krint6l6sJ, \7 6ra - vecsernye Nagy Szt. Vazul Liturgi6jAval,22 6ra - nagy 6jjeli szolgdlat lit6ni6val.
lir test szerinti sziilet6se, Kar6csony):
8.45 6ra - utrenye, majd kdnt6l6s, 10 6ra -Szent Liturgia, hittanosok kardcsonyi milsora, 17 6ra - nagy vecsernye.
December 26.: Istensziil6 iinnepe, Kar6csony 2. napia):
8.45 6ra - utrenye, majd k6nt6lAs, 10 6ra - Szent Liturgia,

December 25,t Az

rul6st, melyek a biinb6nat leger6sebb kifejez6sei, ugyancsak az tinnepi cirom miatt.
3. Kardcsony n aplaiban a szlp tinnepi koszont6stinket hasznfljuk:

Krisztus sztiletik! YAlasz: Dics6its6tek!
4. Koszcinet mindazoknak akik a templomunk rinnepi diszit6s6ben
6s takarit6sdban vagl adom6nyaikkal segitett6k egyhdzkozs6giinket!
5. A betlehemi Istengyermek orome 6s Orsz6gAnak b6k6je szdlljon
minden iinnepl6 testv6remre 6s csal6dtagjaikra! Aldott rinnepeket!

17 6ra- vecsernye.

December 27.t Szt.lstvin els6 v6rtanri, Kardcsony 3, napja)

- ima6r6k, majd k6nt6l6s ,9 6ra December 28,:,77 6ra - nagy vecsernye.
8.45 6ra

Megnyitottam 0gyv6di irod6matl

Szent Liturgia.

December 29. (Kar6csony ut6ni vasirnap, 4. hang): 8.45 6ra
utrenye, majd kdnt6l6s, 10 6ra -Szent Liturgia.

1. A Kardcsonyi bojt december 24-ig tart, Szenteste szigorf bojti
nap! Kar6csonyig m6g van gy6n6si lehet6s6g, 6ljrink az alkalmakkal! Kardcsony 6s Vizkereszt el6est6je koziitt [december 25.- janu6r 4.J nincsenek bojti napok az rinnepi orrim miatt.
2.Ugyanezen id6szakban azEgyhAz tiltja a t6rdepl6st, foldrebo-

Hozzfval6kt
A barna pisk6tdhozr 5 toj6s, 20 dkg porcuko{, 2 ev6kanAlviz,2 ev6kanAl 6tolaj, csipet s6, 20 dkg liszt,2 ev6kan6l kaka6, 1
csomag siit6por.

A s6rga pisk6tiihoz: 3 toj6s, 15 dkg porcukot 1 5 dkg liszt, 2 ev6kan6l viz, 1 ev6kanAl 6tolaj, csipet s6, f6l csomag srit6por, f6l
csomag vanili6s cukor.
A kr6mhez: 2 csomag vanili6s puding, 6 dl
tej, 25 dkg margarin, 20 dkg porcuko4, f6l
csomag vanilids cukor.
A bevonatho z, diszit6shez: 6tcsokol6d6,
feh6rcs okol6d6, l ekv6r.

Elk6szit6s:

Krilon-kiilon megstitjiik a pisk6t6kat. Egy
csipet s6val kem6ny habbd verjtk a toj6sfeh6rj6ket. A toj6sok sdrg6j6t az olajjal 6s a
vizzel kikeverjiik, hozzdadjuk a cukrot 6s a

Dr. Sr-ub9 Rita
Ugyv6d

-

3900 Szerencs, R6k6czi rit 58.
+36 70/436-]029 riladtszabo@gmail. com
V6llalom a polgid jog (t6rsasdgi jog, 6r6kl6si jog,
csa |adiog) tenllet6n szez6d6sek keszit6set,
jogi tranAcsadist, perbeli k6pviseletet.

vaniliSs cukrot.
A habbd vert-feh6rj6vel 6s a liszttel [kaka6s
pisk6t6n6l a kaka6val is) dsszekeverjrik.
Stit6papirral kib6lelt tepsiben [20x30 cm)
kiilcin-krilon megsiitj iik. Kozben megf6zziik a pudingot, majd hagyjuk kihiilni.
A margarint a porcukorral habosra keverjtik, majd hozz{adjuk a kihiilt pudingot 6s
j6l kikeverjiik. A sirga pisk6tit hosszdban
kett6v6gju[ megtoltjiik lekv6rral, majd
ism6t kett6vSgjuk 6s megtoltjiik lekv6rral.
Azigy rltegzett lekv6ros pisk6t6t csikokra
vdgjuk. Kett6v6gjuk a barna pisk6t6g egyik
fel6t kr6mmel me gken j iik 6s r Ahely ezzik a
lekvdros, sArga pisk6tacsikokat. Majd egy
rijabb kr6mr6tegre r6helyezzrik a barna
pisk6ta mdsik fel6t. Olvasztott 6tcsokival

diszitjtik.
Gergely lstvdnnd
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