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Szekeres Katalin polgármester
köszöntôje

Az egészségügyi reformról

A községünkben élô
cigányság helyzetérôl

Mozgalmas élet az iskolában

A húsvét Krisztus
feltámadásának ünnepe

1848. március 15.

Polgárôrök Kékcsén

Tisztelettel köszöntök mindenkit!Tisztelettel köszöntök mindenkit!Tisztelettel köszöntök mindenkit!Tisztelettel köszöntök mindenkit!Tisztelettel köszöntök mindenkit!
Újra eltelt egy negyedév igen sokÚjra eltelt egy negyedév igen sokÚjra eltelt egy negyedév igen sokÚjra eltelt egy negyedév igen sokÚjra eltelt egy negyedév igen sok
eseménnyel. Egyik ünnep követteeseménnyel. Egyik ünnep követteeseménnyel. Egyik ünnep követteeseménnyel. Egyik ünnep követteeseménnyel. Egyik ünnep követte
a másikat, mellyel az életünk gaz-a másikat, mellyel az életünk gaz-a másikat, mellyel az életünk gaz-a másikat, mellyel az életünk gaz-a másikat, mellyel az életünk gaz-
dagabbá vált.dagabbá vált.dagabbá vált.dagabbá vált.dagabbá vált.

Köszönöm a falu lakosságának azt
a szeretetet, amellyel elhalmoztak
minket május elsején a zenés- táncos
ébresztô alkalmával. Akik részt vet-
tünk ebben a mûsorban, mindannyian
szeretettel készültük, hogy kis vidám-
sággal kedveskedjünk Önöknek.

Az anyák napja alkalmából sok kis
óvodás, iskolás gyermek köszöntötte
az édesanyákat, nagymamákat. Igen
sokunknak elszorult a szíve látva a
gyermekek ôszinte szeretetét, az anyák
napi elfogódottságot. Ugye hogy
mennyi jó van az életünkben? Örül-
jünk ma ezeknek, örüljünk egymás-
nak, az ünnepeknek.

Örüljünk az óvodai ballagás sike-
rének, melyet a hírtelen feljött esô sem
tudott kellemetlenné tenni. Mindent
elfedett az apróságok tündéri kis sze-
replése. A nagycsoportosok nem szo-
morkodtak az elsô ballagásukon, hi-
szen maguk mögött hagyva néhány
óvodai évet, az óvó nénik szeretetét,
végre iskolába mehetnek, ami a vá-
gyuk.

Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!
Vár titeket az iskola, még több, még

nagyszerûbb élményekkel, barátokkal
és tanítónénikkel. Azt kívánom nek-
tek, hogy érezzétek jól magatokat az
iskolában.

Kedves Kékcsei Lakosok!
Kedves Falumbeliek!

Örüljünk a volt nyolcadikosok bal-
lagásának, a megható hangulatnak, a
felejthetetlen elszállt lufiknak, melyek
jelképezték, hogy ezután Ôk is így
keresik helyüket a világban, maguk
mögött hagyva a helyet, ahol évekig
tanultak, barátkoztak, nevelkedtek.

Kedves Lányok és Fiúk!Kedves Lányok és Fiúk!Kedves Lányok és Fiúk!Kedves Lányok és Fiúk!Kedves Lányok és Fiúk!
Ne szomorkodjatok, hiszen ahogy

mondani szokás: ha becsukódik mö-
göttünk egy ajtó, kinyílik helyette egy
másik. Csak meg kell találnunk!

Egyetlen dolgot véssetek jól az esze-
tekbe: együtt könnyebb! Ne veszítsé-
tek el egymást szem elôl! Nyerjétek
meg együtt az élet nagy játékát! Ne
hagyjátok magatokat szétszakítani,
jusson eszetekbe a régi iskolaudvar, a
barátságok.

Én a települést képviselem közte-
tek, és titokban bízom abban, hogy
innen, tôlünk sem szakadtok el. Ha el
is mentek egy idôre iskolába, dolgoz-
ni, szerencsét próbálni, remélem
visszajöttök. Kívánom, hogy találjá-
tok meg helyeteket a világban, legye-
tek nagy emberek, és soha ne felejtsé-
tek el szülôfalutokat. Tudnotok kell,
hogy mindig szeretettel várunk Tite-
ket!

Szeretettel köszöntöm az ÔszikékSzeretettel köszöntöm az ÔszikékSzeretettel köszöntöm az ÔszikékSzeretettel köszöntöm az ÔszikékSzeretettel köszöntöm az Ôszikék
nyugdíjas klub tagjait!nyugdíjas klub tagjait!nyugdíjas klub tagjait!nyugdíjas klub tagjait!nyugdíjas klub tagjait!

Örömmel tudatom minden kedves
olvasóval, hogy megalakult az Ôszi-
kék nyugdíjasklub Kékcsén. Még vár-
ják azokat, akik nem tudtak részt ven-
ni valamilyen okból az eddigi talál-
kozásokon, bármikor csatlakozhatnak.
A klubon belül alakult egy népdalkör

is mely kedves mûsorával a falunapon
szórakoztatni fogja a vendégeket.

Reméljük 2007 július 21-én tartan-
dó elsô kékcsei falunapunkon minél
többen részt vesznek, jól érzik magu-
kat és felejthetetlen emlékeik között
megtartják azt.

Köszönetet mondok mindenkinek,Köszönetet mondok mindenkinek,Köszönetet mondok mindenkinek,Köszönetet mondok mindenkinek,Köszönetet mondok mindenkinek,
aki munkájával, jókedvével, ötletével,
bármivel hozzájárul sikereinkhez, a
település fejlôdéséhez, jó hírnevünk
kialakulásához.

Kívánom, hogy mindenki számára
tartogasson ez a nyár kellemes megle-
petést, apró örömet, jó egészséget, jó
kedvet, sok derûs percet.

Szekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres Katalin
polgármester
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1989 június 16-án rehabilitálták s újratemették az
egykori Miniszterelnököt, Nagy Imrét. Erre a nem min-
dennapi eseményre emlékeztünk, 2007 június 15-én
10 órakor az Emlékmûnél. Szekeres Katalin polgármes-
ter, s az általános iskola tanulói rövid megemlékezés-
sel méltatták emlékét.

Az ünnepi mûsort megtekintették a polgármesteri
hivatal dolgozói, általános iskola dolgozói, tanulói s a
település több lakója.

Nagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy Enikô

A terhesség nem betegség, hanem élettani folyamat.A terhesség nem betegség, hanem élettani folyamat.A terhesség nem betegség, hanem élettani folyamat.A terhesség nem betegség, hanem élettani folyamat.A terhesség nem betegség, hanem élettani folyamat.
Oly hatalmas változásokat hoz létre az anyai szerve-Oly hatalmas változásokat hoz létre az anyai szerve-Oly hatalmas változásokat hoz létre az anyai szerve-Oly hatalmas változásokat hoz létre az anyai szerve-Oly hatalmas változásokat hoz létre az anyai szerve-
zet egészében, hogy kétségkívül nagy erôpróbát je-zet egészében, hogy kétségkívül nagy erôpróbát je-zet egészében, hogy kétségkívül nagy erôpróbát je-zet egészében, hogy kétségkívül nagy erôpróbát je-zet egészében, hogy kétségkívül nagy erôpróbát je-
lent a szervezetre nézve.lent a szervezetre nézve.lent a szervezetre nézve.lent a szervezetre nézve.lent a szervezetre nézve.
A várandós anya étrendjében fontos a különbözô ásvá-

nyi anyagoknak és vitaminoknak a biztosítása. Elsôsor-
ban a kalciumnak,
foszfornak és vas-
nak a bevitele fon-
tos, de gondoskod-
ni kell a megfelelô
jód bevitelérôl
is. A terhes
szervezete
konyhasó

és ezzel együtt víz-visszatartására hajlamos. Ezért a kony-
hasó fogyasztást ajánlatos terhesség alatt kissé megszorí-
tani. A folyadékfelvételt rendes körülmények között nem
kell csökkenteni, átlagosan napi 1,5-2 liter. A magzatban a
méhen belüli fejlôdése folyamán a kalcium és a foszfor a
csontváz felépítéséhez nélkülözhetetlen. Kalcium szükség-
let fedezésére alkalmas a tej és tejtermékek, fôzelékfélék,
hüvelyesek és a gyümölcs. Terhesség alatt az anyának sa-
ját szövetei, szülés alatti vérveszteség pótlására és a szop-
tatáshoz vasra van szüksége. Legtöbb vasat a kenyér, zöld-
fôzelékek, saláták, gyümölcs, tojás, máj tartalmazza. A vi-
taminok katalizátorként mûködnek, és fôleg a fehérjék,
zsírok, szénhidrátok anyagcseréjében játszanak szerepet.

Az „A” vitaminnak a pete megtapadásában van szerepe.
Pl. Ezt a vitamint a tej, vaj, sajt, és gyümölcs tartalmazza.
„B” vitamin hiánya toxalmiára, /terhességi mérgezésre/
hajlamosít. Fôként a barna kenyér, élesztô, sárgarépa, tojás
tartalmaznak sok „B” vitamint.

„C” vitamin hiányában fokozódik a fertôzésre való haj-
lam. Rendes táplálkozás mellett a szervezet kielégítô
mennyiségû vitaminokhoz jut. A „D” vitamin zsírban ol-
dódó vitamin, a tápláléktól nem kész vitamin, hanem
sterinek formájában kerül a szervezetbe, amitôl a bôrben
napfény hatására fotokémiai úton „D” vitamin keletkezik.
Napfényben szegény idôszakban, vagy kedvezôtlen lakás-
viszonyok esetében „D” vitamin hiány mutatkozhat. Nyá-
ron viszont tartózkodni kell az égetô naptól.

Ezzel a néhány jó tanáccsal kívánom, hogy a község-
ben egyre több család élje át a várandóság és a szülés cso-
dálatos élményét.

Kovács BalázsnéKovács BalázsnéKovács BalázsnéKovács BalázsnéKovács Balázsné
védônô

Várandóság alatti
egészséges táplálkozásrólA 63/2007 ( III.31) Korm. rendelet egyes egészségügyi

tárgyú kormányrendeletek módosításáról és az álláskere-
sési támogatásban részesülôk vizitdíj-kompenzációjáról.

„ (1) A biztosítottat – a (2) bekezdésében meghatározott
kivétellel – az adott szakma tekintetében – a progresszivítás
figyelembevételével – a biztosított bejelentett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint ellátásra kötelezett
járóbeteg-szakellátásra, illetôleg fekvôbeteg-gyógyintézet-
be, illetve ha a beutaló orvos a biztosított választott házi-
orvosa, akkor annak telephelye (ennek hiányában székhe-
lye) szerint ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, il-
letôleg fekvôbeteggyógyintézetbe kell beutalni.

(2)(2)(2)(2)(2) A butaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekez-A butaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekez-A butaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekez-A butaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekez-A butaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekez-
désében meghatározottól désében meghatározottól désében meghatározottól désében meghatározottól désében meghatározottól eltérô, az adott szakellátás te-
kintetében a biztosított ellátására területileg nem kötele-nem kötele-nem kötele-nem kötele-nem kötele-
zett egészségügyizett egészségügyizett egészségügyizett egészségügyizett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat,
ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írás-
ban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.

(3)(3)(3)(3)(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakel-A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakel-A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakel-A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakel-A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakel-
látást nyújtó szolgáltató látást nyújtó szolgáltató látást nyújtó szolgáltató látást nyújtó szolgáltató látást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére
48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyi-
latkozik arról, hogy fogadja- e a biztosítottat.

Dr. Cselyoszki FerencDr. Cselyoszki FerencDr. Cselyoszki FerencDr. Cselyoszki FerencDr. Cselyoszki Ferenc
háziorvos

Háziorvosi tájékoztató

Nagy Imre
újratemetésének ünnepe



2 0 0 7 .  j ú l i u s 3

„A gyermekeink a magyarság„A gyermekeink a magyarság„A gyermekeink a magyarság„A gyermekeink a magyarság„A gyermekeink a magyarság
holnapját fogják felépíteni, de aztholnapját fogják felépíteni, de aztholnapját fogják felépíteni, de aztholnapját fogják felépíteni, de aztholnapját fogják felépíteni, de azt
nem építhetik a levegôbe, hanemnem építhetik a levegôbe, hanemnem építhetik a levegôbe, hanemnem építhetik a levegôbe, hanemnem építhetik a levegôbe, hanem
a tegnap, a tegnapelôtt, ôseink ál-a tegnap, a tegnapelôtt, ôseink ál-a tegnap, a tegnapelôtt, ôseink ál-a tegnap, a tegnapelôtt, ôseink ál-a tegnap, a tegnapelôtt, ôseink ál-
tal összehordott kövekre. Amittal összehordott kövekre. Amittal összehordott kövekre. Amittal összehordott kövekre. Amittal összehordott kövekre. Amit
csak hall a gyermek, könnyen el-csak hall a gyermek, könnyen el-csak hall a gyermek, könnyen el-csak hall a gyermek, könnyen el-csak hall a gyermek, könnyen el-
felejti. Amit lát, már inkább meg-felejti. Amit lát, már inkább meg-felejti. Amit lát, már inkább meg-felejti. Amit lát, már inkább meg-felejti. Amit lát, már inkább meg-
jegyzi. De amiben ô maga is tevé-jegyzi. De amiben ô maga is tevé-jegyzi. De amiben ô maga is tevé-jegyzi. De amiben ô maga is tevé-jegyzi. De amiben ô maga is tevé-
kenyen részt vesz, az bizonyosankenyen részt vesz, az bizonyosankenyen részt vesz, az bizonyosankenyen részt vesz, az bizonyosankenyen részt vesz, az bizonyosan
bevésôdik az emlékezetébe.”bevésôdik az emlékezetébe.”bevésôdik az emlékezetébe.”bevésôdik az emlékezetébe.”bevésôdik az emlékezetébe.”

Az általános iskola és óvoda Kékcse
Község Önkormányzatának közös
Igazgatású Közoktatási Intézménye.

Óvodánk 2 csoportos, ahol a gyer-
meklétszám 50 férôhelyen jelenleg 75
fô, évente egy homogén és egy vegyes
csoport kialakítására van lehetôség.
Személyi ellátottságunk jó, tárgyi fel-
tételeink megfelelôek. Legnagyobb
problémánk a helyhiány.

Óvodánk nevelési célja: a családi
nevelésre alapozva, azt kiegészítve a
gyermekek találják meg helyüket az
ôket körülvevô világban. Sokoldalú
képességfejlesztés segítségével a sze-
mélyiség fejlôdésének biztosítása,
szem elôtt tartva az iskolaérettséget,
az egyéni bánásmódot, differenciálást.
Speciális célunk a család által közve-
tített értékek megismerése, a családi
nevelés segítése és a hátrányos hely-
zetû gyermekek differenciált fejlesz-
tése az eredményes iskolakezdés érde-
kében. A megfogalmazott célok és fel-
adatok által szeretnénk elérni, hogy a
csillogó szemû gyermekeink, köteles-
ségtudó, csillogó szemû felnôtté vál-
janak.

Mindennapi nevelô, oktató tevé-
kenységeink mellett törekszünk vál-
tozatos programok szervezésére, amely
által a gyermekeink ízlés-és érzelem-
világa, gondolkodásmódja, mentalitá-
sa, a tájhoz, a földhöz, a néphez fûzô-
dô érzelmi viszonya erôsödjön. Az ér-
zelmi kötôdés formálásával a késôb-
biekben segítik a világban való eliga-
zodását, tájékozódását, hogy megfe-
lelô ismeretekkel rendelkezzenek az
ôket körülvevô világról.

Mindennapi munkánk mellett rend-
szeresen szerveztünk különbözô prog-
ramokat, amelyekkel gyarapíthattuk
ismereteiket, fejleszthettük neveltsé-
gi szintjüket, élményekben gazdagab-
ban élhették meg mindennapjaikat.

A tanév elején kirándulást szervez-
tünk a kisvárdai lovas táborba, ahol a
gyerekek egész délelôtt lovagolhat-
tak, megfelelô szakember felügyelete
mellett. A gyerekek jól szórakoztak,
új élményeket szereztek.

A tanév során minden hónapban
egy alkalommal báb, vagy színházi
elôadást szerveztünk a számukra, ame-
lyen életkoruknak megfelelô mesék
elevenedtek meg, közvetlenül, a sze-
mük elôtt. Az elôadók igyekeztek a
gyerekeket aktív részeseivé tenni az

HÉTSZIN – VILÁG  AZ  ÓVODÁBAN
elôadásnak, amely mindig nagy sikert
aratott a gyerekek között.

Minden évben, így az idén is meg-
rendezésre került a Télapó, és fenyô
ünnep is. Csoporton belül tartottuk az
ünnepségeket, hiszen a helyszûke mi-
att nem fogadhattunk vendégeket.
Karácsonyra minden gyerek ajándékot
kapott, ami igazi meglepetés volt szá-
mukra.

A farsang megünneplése egy „Ze-
nés farsangi bál” címû elôadás megte-
kintésével kezdôdött, majd jelmezbe
öltöztek, és ôk is farsangi mulatozást
tartottak.

Óvodánk nagycsoportosai képvi-
selték intézményünket a bázisintéz-
mény által szervezett „Seregszemlén”,
Ajakon, ahol„ A só” címû mesét adták
elô, nagy sikerrel.

Mesemondó verseny megrendezé-
sére került sor Nyírtasson, amelyen két
nagycsoportos gyerekünk képviselte
óvodánkat, gyerekeink sikeresen, és
eredményesen szerepeltek

Óvodánk gyermekei szívesen és
rendszeresen vesznek részt gyermek-
rajz pályázatokon, ebben az évben
„Küzdelem a vízhiánnyal” címmel, és
„Közlekedésbiztonság gyermekszem-
mel” címmel készítettek nagyon szép
alkotásokat, az egyiken helyezést is
értek el. Óvodásaink között nagyon
sok ügyes, jól rajzoló, gyerek van.

Május 1-re a gyerekek színes má-
jusfát díszítettek és állítottak az óvo-
da udvarára. Nagyon büszkék voltak
alkotásukra, mindenkinek felhívták a
figyelmét a fa megtekintésére, büsz-
kén fogadták az elismeréseket

Anyák napjára saját maguk, esetleg
kis segítséggel ajándékot készítettek,
verssel és dallal köszöntötték az anyu-
kájukat, nagymamájukat. A nagycso-
portosok részt vettek az iskolai anyák
napi rendezvényen is, ezzel szerették
volna szeretetüket és hálájukat kife-
jezni minden anyukának, akik szere-
tettel és szívesen fogadták ôket.

Gyermeknap alkalmából közös ki-
rándulást szerveztünk a szülôkkel, a
cél Kôkapu volt Megtekintettük a
Károlyi-kastélyt, játszottak a gyönyö-
rû, és óriási parkban. Kisvonattal utaz-
tunk az erdôn keresztül, majd közös
ebéd, közös játék, patakban való pe-
cázás, papírcsónak úsztatás, és más
szórakoztató programok tették emlé-
kezetessé mindenki számára ezt a na-
pot. Gyerek és felnôtt fáradtan, de elé-
gedetten, sok kellemes élménnyel gaz-
dagodva, mai napig szívesen emléke-
zik vissza erre a napra.

A tanév végén a gyermekeink az
óvoda évzáró mûsorán bemutatták,
amit az év folyamán elsajátítottak.

Büszkék lehetünk gyermekeinkre a
színvonalas mûsorért, a fegyelmezett
viselkedésért, a kitartásukért, amivel
elérték azt, amit ma nyújtani tudtak
számunkra. Elballagtak a nagycsopor-
tosaink, akik már 3 vagy 4 éve ide jár-
tak. Sokat fejlôdtek, változtak minden
területen. Értelem, érzelem, testi fel-
építés, tudás, viselkedés, stb.

Egy óvodás gyermek kérdése szü-
leihez.

Kedves anya, apa, amikor beléptem
az óvodába, ilyen voltam, emlékszel ?
... és mára ilyenné váltam! Szerinted
jót tett ez nekem?

Egyszóval nálunk mindenki, aki
akarja, megtalálhatja magának azt,
amit szeretne. Kívánok mindenkinek
a nyárára kellemes pihenést magam és
az óvoda valamennyi dolgozója ne-
vében.

 „Isten minden kis tücskének akad
hely a kórusban.

Némelyik hangja mély, a másiké
magas,

van aki hangosan ciripel a telefon-
dróton

és aki csak tapsolni tud olyan is
akad.”

Rinkó IstvánnéRinkó IstvánnéRinkó IstvánnéRinkó IstvánnéRinkó Istvánné
vezetô óvónô

A tanév utolsó hónapjai az általános iskolában  is mozgalmasan teltek. A
tanulás és az év végi felmérések mellett játékos, szabadidôs programokat is
biztosítottunk tanulóinknak.

Május elsô vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat ünnepi
mûsor keretében.

Kirándultunk az EL-Vándorló
lovastanyára, ahol a gyerekek lova-
golhattak, és sok más érdekes prog-
ramon vehettek részt.

Gyermeknapot szerveztünk, me-
lyen a gyerekek játékos, ügyességi
versenyen mérték  össze erejüket, a
szülôk pedig fôzték számukra a fi-
nom ebédet.

A tanévet a ballagással s a tanév-
záró ünnepséggel fejeztük be.

Nagy FereNagy FereNagy FereNagy FereNagy Ferencnéncnéncnéncnéncné igazgató

Iskolánk életébôl...
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A fôzôversenyen 28
indulóból a dobogós
II. helyezést értük el.
Zámbó Józsefné,
Barati Zoltán és Barati
Ferencné közremûkö-
désével készített csü-
lökpörkölttel és a mé-
zes-sörös mártással
grillezett csülökkel.

A finoman elkészí-
tett étel, a szép, magya-
ros hagyományoknak 
megfelelô tálalás elnyerte a zsûri
tetszését.

A fiúk nagy lelkesedéssel, kitar-
tással játszották végig a mérkôzé-
seket, jó volt látni, hogy ennyi te-
hetséges fiatalja van községünk-
nek.

Munkájuknak meg is lett az
eredménye, hiszen a III. IV. helyen
végzett a két csapat, s csak olyan

Megkérdeztük az embereket mi a vélemé-
nyük az április 31-én tartott utcabálról, s a
május 1-jén tartott zenés, táncos mulatság-
ról. Többen szívesen elmondták véleményü-
ket s nevüket adták szép gondolataik megje-
lentetéséhez. Köszönetet mondunk minden-
kinek az együtt mûködésért.

– Mint a friss orgona illat, úgy libbentek
be utcánkba a néptáncossá és népdalénekes-
sé fejlôdött közalkalmazottak és köztisztvise-
lôk. Egy üde színfolt volt ez a faluban, lát-
szott, hogy szívbôl szórakoztattak bennünket,
így kiérdemelték az orgonacsokrot.

Bodnár BélánéBodnár BélánéBodnár BélánéBodnár BélánéBodnár Béláné
nyugdíjas pedagógus, Vörösmarty út

– Örülök ennek az új kezdeményezésnek,
nagyon jó ötletnek tartom, ezzel a polgár-
mester színt visz a falu életébe és törekszik a
hagyományok ápolására. Vidám hangulatot
teremtett az esti utcabál és tûzijáték valamint
a felvonulás. Nagyon ügyesek voltak az éne-
kesek és a táncosok. Remélem jövôre is ha-
sonló élményben lesz részünk.

Volkó IstvánnéVolkó IstvánnéVolkó IstvánnéVolkó IstvánnéVolkó Istvánné (36) vállalkozó,
Kanyári út

– Nagy meglepetés volt számomra az idei
május 1-je, mivel ilyen nagyszabású, vidám
esemény nem volt a mi kis falunkban. A tûzi-
játék és az utcabál jó volt mivel találkozhat-
tam ritkán látott barátaimmal. A másnap dél-
elôtti énekes, táncos felvonulás is elnyerte
tetszésemet. Köszönjük a szervezést, várjuk a
következô ilyen meglepetést.

Bacskai ErzsébetBacskai ErzsébetBacskai ErzsébetBacskai ErzsébetBacskai Erzsébet (16) tanuló
Fô út

– Nagyon örültem a szépruhába öltözött
táncosoknak, énekeseknek, akik felidézték a
régi idôk emlékét.

Aros JózsefnéAros JózsefnéAros JózsefnéAros JózsefnéAros Józsefné (85) nyugdíjas
Vörösmarty út

– Ilyen meglepetésben, vidámságban rég
nem volt része a falu lakóinak, izgatottan
vártuk a táncosok érkezését. Öröm – s szeret-
nék én is – ennek a közösségnek a munkájá-
ban részt venni.

Kovács Albertné,Kovács Albertné,Kovács Albertné,Kovács Albertné,Kovács Albertné, Fô út

Az interjúkat Gerzsenyi BélánéGerzsenyi BélánéGerzsenyi BélánéGerzsenyi BélánéGerzsenyi Béláné készítette

Megkérdeztük
az embereket…

Összemértük tudásunkat
a szomszédokkal

profi ,szervezett csapat tudta ôket
legyôzni mint a demecseriek.

Csapatunk tagjai voltak: Barati
Ferenc. ifj. Barati Ferenc, Berta Ist-
ván, Háda József, Háda Szabolcs,
László Mihály, Nagy Gergô,
Kanyári Gergô, Tótik József, Barati
Csaba, Gaál István. Gergely Tibor,
ifj. Puskás László, Zelei László.

Köszönet munkájukért, eredmé-
nyes játékukért.

 Egyre több település szervez ha-
sonló rendezvényeket, ahol az em-

berek találkozhatnak
egymással, ápolhat-
ják a jószomszédi vi-
szonyt s hagyomá-
nyokat.

A kékcsei képvi-
selô testület is hason-
ló kezdeményezésre
készül a 2007 július
21-ei elsô falunap
megszervezésével.

Nagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy Enikô

Székely parasztbácsi telefonál a rádió kí-
vánságmûsorába:

–Találtam egy pénztárcát, benne van 30
000 forint, 500 dollár és 30 000 euró – mond-
ja a bácsika.

– Ez igen gratulálok, más nincs benne?
– De egy névjegykártya, valami Kovács.

Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni
egy számot.
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