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Szekeres Katalin polgármester
köszöntôje

A falunapra emlékezve

Tisztelt kékcsei fiatalok!

Könyvtári élet falunkban

Egy fôiskolás szemével

Aktív közösség alakult

Augusztus 20. a történelem
tükrében

Nyári élményem

Meg kell vallanom, szívesen él-Meg kell vallanom, szívesen él-Meg kell vallanom, szívesen él-Meg kell vallanom, szívesen él-Meg kell vallanom, szívesen él-
vezném még a nyár szépségeit, avezném még a nyár szépségeit, avezném még a nyár szépségeit, avezném még a nyár szépségeit, avezném még a nyár szépségeit, a
nyaralás gondtalan vidám perce-nyaralás gondtalan vidám perce-nyaralás gondtalan vidám perce-nyaralás gondtalan vidám perce-nyaralás gondtalan vidám perce-
it, a napsugár erejét, de lassanit, a napsugár erejét, de lassanit, a napsugár erejét, de lassanit, a napsugár erejét, de lassanit, a napsugár erejét, de lassan
búcsút int a nyár minden szépsé-búcsút int a nyár minden szépsé-búcsút int a nyár minden szépsé-búcsút int a nyár minden szépsé-búcsút int a nyár minden szépsé-
gével, hangulatával.gével, hangulatával.gével, hangulatával.gével, hangulatával.gével, hangulatával.

Jó visszagondolni a nyári esemé-
nyekre, ünnepekre, melyet együtt töl-
töttünk. A nyár és az ünneplések sok
örömet nyújtottak számunkra, emléke-
ikkel gazdagabbak lettünk. Biztos
vagyok benne, hogy csak az évszak
változik a sok szép esemény ünneplés
továbbra is folytatódik. Más ünnep-
körök, jeles napok következnek, más-

ként fogjuk ünnepelni, mint az elôzô-
eket, várakozással teli, sok örömmel,
kedves emlékkel.

Minden évszaknak meg van a maga
szépsége, csak meg kell találjuk, észre
kell vegyük. Válaszoljunk magunknak
néhány kérdésre! Leültünk-e már egy-
szer és megnéztünk egy csendes ôszi
naplementét, egy mozdulatlan halk
ôszi vasárnap délutánt, amikor csak
egy-egy falevél hullása hallatszik?
Megcsodáltuk-e már azokat az utánoz-
hatatlan gyönyörû színeket, melyeket
a fák, az erdôk festôi szépsége nyújt
számunkra. Ez mind-mind nekünk
szól, ez a látvány a mienk, hozzátarto-
zik az életünkhöz, ezt az ôsz kínálja
számunkra, hát vegyük észre és élvez-

Tisztelt Kékcsei Lakosság!
Kedves Olvasó!

zük azt a nyugalmat, töltôdjünk fel
azzal a természetes szépséggel, ame-
lyet még nem tudott utánozni sem fes-
tô, sem a nagy technika. Szükség is
van az ôszre a nyár nyüzsgô forgataga
után, kell egy kis pihenés, nyugalom.

Egyszóval itt az ôsz! Akkor is, ha
tetszik, akkor is, ha nem. Hazudik a
napfény, hazudnak az önfeledten csi-
csergô madarak, hazudnak a zöld fale-
velek, hazudik a szél is. A levelek el-
sárgulnak, elvörösödnek, átmenetileg
gyönyörû színpompába borítva a ter-
mészetet, mielôtt elszáradnának és le-
hullanának a fákról.

Az ôsz gazdag programokat kínál
mindenki számára és kérem,
hogy vegyenek részt, ahol csak
tudnak.

Az önkormányzat meghí-
vást kapott 2007.szeptember
29-re, a Demecseri Káposztás
Napok rendezvényre, ahol kép-
viseljük a települést, remélhe-
tôleg a dombrádi és az ajaki
falunapi sikerünkhöz hasonló-
an.

Minden kedves kékcsei la-
kost is szívesen várnak.

Az Ôszikék nyugdíjas klub
Népdalköre meghívást kapott 2007
szeptember 21-re a Dombrádi Hagyo-
mányôrzô Szüreti Mulatság III. Nép-
daltalálkozójára.

Lassan elérkezik az Idôsek Napja,
melyet igen fontos megünnepelni. Ér-
demes egy napra megállni a hétköz-
napok monotóniájában, ünnepelni,
beszélgetni fehér asztalnál, megkö-
szönni a munkát azoknak, akik életük
folyamán sokat tettek a településért és
az itt élôkért.

Sorolhatnám még tovább az esemé-
nyeket, Október 23-a, az Adventi ün-
nepség-sorozat, jótékonysági bálok és
egyéb rendezvények színesítik majd
életünket.

Remélem egyre többen veszünk

részt minden rendezvényen, örülünk
egymásnak, hogy jó közösség va-
gyunk, hogy sok ember számára kel-
lemes perceket szerezhetünk, hogy
igényeljük egymás társaságát, szere-
tetét. Tudjuk, hogy csak akkor öröm a
siker, ha megfáradunk érte.

Köszönöm mindazoknak a munká-
ját, akik szívvel lélekkel azon fáradoz-
nak, hogy mindenki életét szebbé te-
gyék, hogy falunk hírnevét erôsítsék.

Minden ember életében elérkezik
egy pillanat, amikor átértékeli az éle-
tét és reméljük, hogy ehhez nem késô
a következô intelem:

„A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt az életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt

éveidben!”
(Ábraham Lincoln)

E gondolatok jegyében kívánok
mindannyiuknak, jó egészséget, tartal-
mas életet, váljanak valóra mindazon
álmaik, amelyek eddig még nem való-
sultak meg.

Szekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres Katalin
polgármester
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Megye sôt elmondhatjuk, hogy országszerte faluna-Megye sôt elmondhatjuk, hogy országszerte faluna-Megye sôt elmondhatjuk, hogy országszerte faluna-Megye sôt elmondhatjuk, hogy országszerte faluna-Megye sôt elmondhatjuk, hogy országszerte faluna-
pokat szerveznek a tavasz s a nyár folyamán. A tele-pokat szerveznek a tavasz s a nyár folyamán. A tele-pokat szerveznek a tavasz s a nyár folyamán. A tele-pokat szerveznek a tavasz s a nyár folyamán. A tele-pokat szerveznek a tavasz s a nyár folyamán. A tele-
pülések lakói felelevenítik régi szokásaikat, hagyomá-pülések lakói felelevenítik régi szokásaikat, hagyomá-pülések lakói felelevenítik régi szokásaikat, hagyomá-pülések lakói felelevenítik régi szokásaikat, hagyomá-pülések lakói felelevenítik régi szokásaikat, hagyomá-
nyaikat vagy új rendhagyó programjaikkal teszik em-nyaikat vagy új rendhagyó programjaikkal teszik em-nyaikat vagy új rendhagyó programjaikkal teszik em-nyaikat vagy új rendhagyó programjaikkal teszik em-nyaikat vagy új rendhagyó programjaikkal teszik em-
lékezetessé e napot. Jó alkalom ez a lakók összefogá-lékezetessé e napot. Jó alkalom ez a lakók összefogá-lékezetessé e napot. Jó alkalom ez a lakók összefogá-lékezetessé e napot. Jó alkalom ez a lakók összefogá-lékezetessé e napot. Jó alkalom ez a lakók összefogá-
sára, szórakoztatására sôt a szomszéd települések la-sára, szórakoztatására sôt a szomszéd települések la-sára, szórakoztatására sôt a szomszéd települések la-sára, szórakoztatására sôt a szomszéd települések la-sára, szórakoztatására sôt a szomszéd települések la-
kóival a jószomszédi viszony alakítására is.kóival a jószomszédi viszony alakítására is.kóival a jószomszédi viszony alakítására is.kóival a jószomszédi viszony alakítására is.kóival a jószomszédi viszony alakítására is.
Községünk 2007. július 21-

én kapcsolódott e sorozathoz.
Sok-sok munka, szervezés, elô-
készítés elôzte meg az egész
napon át tartó eseménysoroza-
tot.

Hozzánk is ellátogattak
szomszédaink, hogy részt ve-
gyenek programjainkon
Tiszakanyárról, Dombrádról,
Ajakról, Fényeslitkérôl és a
kisvárdai Ford szalonból is.
Sokan hazatértek e napra falunk

egykori lakói közül
is, rokonok és isme-
rôsök egyaránt.

Az események-
be bekapcsolódott
idôs és fiatal, hisz
mindenki találha-
tott magának elfog-
laltságot, szórako-
zási lehetôséget,
olyan gazdag és
változatos program

fogadta a nézôsereget.
A nap fô eseménye, a fôzôverseny volt, melyre 18 csapat

nevezett, s míg az üstökben fôtt a finom, ízletes babgulyás
a szinpadon vidámságot idézô, ügyességi vetélkedôkkel
mozgatták meg a gyerekeket. Müsorral lepték meg a nézô-

Kékcse Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja  a 2008.
évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíj pályázatot
felsôoktatási hallgatók számára a 2007/2008.tanév máso-
dik és a 2008/2009.tanév elsô félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok A pályázatra azok A pályázatra azok A pályázatra azok A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fel-
sôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a jelentkezhetnek, akik a jelentkezhetnek, akik a jelentkezhetnek, akik a jelentkezhetnek, akik a képzésre vo-
natkozó keretidôn belül, államilag támogatott, teljes idejû
(nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mesterkép-felsôfokú alapképzésben, mesterkép-felsôfokú alapképzésben, mesterkép-felsôfokú alapképzésben, mesterkép-felsôfokú alapképzésben, mesterkép-
zésben , egységes osztatlan képzésben , felsôfokú szak-zésben , egységes osztatlan képzésben , felsôfokú szak-zésben , egységes osztatlan képzésben , felsôfokú szak-zésben , egységes osztatlan képzésben , felsôfokú szak-zésben , egységes osztatlan képzésben , felsôfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.képzésben folytatják tanulmányaikat.képzésben folytatják tanulmányaikat.képzésben folytatják tanulmányaikat.képzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!Figyelem!Figyelem!Figyelem!Figyelem!
– Az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése

értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rend-
védelmi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú
szakképzésben résztvevô tanulók.

Tisztelt kékcsei fiatalok!

A falunapra emlékezve

– Doktori (PhD) képzésben résztvevôk sem felelnek meg
a pályázati kiírás feltételeinek

– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
sem jogosultak az ösztöndíjra

Az ösztöndíj –folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott, az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszti. A pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatalban át-
vehetôek. Az ûrlapok csak a kiírásban meghatározott köte-
lezô mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formailag hibásnak minôsül.

A pályázatok benyújtási határideje : 2007 október 31.
A beérkezett pályázatokat a Szociális Bizottság véle-

ményezi, és a Képviselôtestület bírálja el, 2007. november
hónapban.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete 2008. március.
Puskás JózsefnéPuskás JózsefnéPuskás JózsefnéPuskás JózsefnéPuskás Józsefné

ket a frissen meg-
alakult Ôszikék
nyugdíjas klub
énekesei is, a fé-
nyeslitkei nyugdí-
jasokkal együtt.

Igazi színfolt
volt a budapesti
Boglárka citerazenekar mûsora, melynek elôadásába a kö-
zönség is bekapcsolódott. A délután folyamán további
zenés mûsorok, ijászbemutató, s az általános iskola
mazsorett csoportja vonta magára a közönség figyelmét.

A sportot kedvelôk a nap nagyrészében a községi sport-
pályán, kispályás labdarugó mérkôzésen drukkolhattak
kedvenc csapatuknak, akik derekasan helytálltak a nagy
hôség ellenére.

Minden várakozást felülmúlt a tombola sorsolás, me-
lyen sok értékes nyeremény talált gazdára.

A napot az éjfélig tartó szabadtéri bál zárta.
A nap folyamán több száz, ezer ember fordult meg a

rendezvényen, bizonyítva ezzel, hogy az emberek igény-
lik az ilyen összejöveteleket, ahol talán rég nem látott tár-
saikkal találkozhatnak, beszélgethetnek, elfeledhetik ro-
hanó világunkban a gondokat, bajokat.

Köszönet il-
leti meg a prog-
ram szervezôit,
a polgármesteri
hivatal dolgo-
zóit, vállalko-
zókat, akik
munkájukkal
felajánlásaik-
kal lehetôvé
tették, hogy ez
a nap megvaló-
sulhatott.

NagNagNagNagNagy Enikôy Enikôy Enikôy Enikôy Enikô
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Idén sokkal kevesebben jelentkeztek a felsôoktatásba,Idén sokkal kevesebben jelentkeztek a felsôoktatásba,Idén sokkal kevesebben jelentkeztek a felsôoktatásba,Idén sokkal kevesebben jelentkeztek a felsôoktatásba,Idén sokkal kevesebben jelentkeztek a felsôoktatásba,
mint a 2006-os évben. Közel 25 ezerrel kevesebbenmint a 2006-os évben. Közel 25 ezerrel kevesebbenmint a 2006-os évben. Közel 25 ezerrel kevesebbenmint a 2006-os évben. Közel 25 ezerrel kevesebbenmint a 2006-os évben. Közel 25 ezerrel kevesebben
mennek idén fôiskolára és egyetemre. Ennek oka le-mennek idén fôiskolára és egyetemre. Ennek oka le-mennek idén fôiskolára és egyetemre. Ennek oka le-mennek idén fôiskolára és egyetemre. Ennek oka le-mennek idén fôiskolára és egyetemre. Ennek oka le-
het az is, hogy a ponthatárokat megemelték, az álla-het az is, hogy a ponthatárokat megemelték, az álla-het az is, hogy a ponthatárokat megemelték, az álla-het az is, hogy a ponthatárokat megemelték, az álla-het az is, hogy a ponthatárokat megemelték, az álla-
milag finanszírozott képzésre is nagyon sokan pályáz-milag finanszírozott képzésre is nagyon sokan pályáz-milag finanszírozott képzésre is nagyon sokan pályáz-milag finanszírozott képzésre is nagyon sokan pályáz-milag finanszírozott képzésre is nagyon sokan pályáz-
tak, de csak kevés helyet hirdettek meg.tak, de csak kevés helyet hirdettek meg.tak, de csak kevés helyet hirdettek meg.tak, de csak kevés helyet hirdettek meg.tak, de csak kevés helyet hirdettek meg.
A Kölcsey Ferenc Református tanítóképzô fôiskolán sem

volt ez másként. A fôiskola egyik legnépszerûbb szaka a
kommunikáció – médiatudomány. A szakra ebben az év-
ben 426 –an jelentkeztek, de csak 63-an nyertek felvételt.
Idén igen csak kitolták az iskolakezdést is, ugyanis a taní-
tás csak szeptember 17-én kezdôdik meg. Most mondhat-
nánk azt, hogy ez milyen jó, van még pár napunk, mielôtt
újra iskolapadba kéne ülnünk. Általában a nyár hamar elte-
lik egy fôiskolás vagy egyetemista számára, hiszen a vizs-
gaidôszakok gyakran elhúzódhatnak akár június végéig
is. Ez sokban függ attól is, hogy hány vizsgája van egy
hallgatónak, és hány utóvizsgát tudhat a magáénak. És ez-
zel még nincs vége, vannak, akiknek az egész nyarra a ta-
nulással telik (jobb esetben). Ôk azok, akik augusztusra is
hagynak maguknak tanulni valót. De azt azért nem monda-
nám, hogy nehéz és stresszes egy fôiskolás élet. Sok prog-
ramot is szerveznek fôiskolán belül és kívül egyaránt. Elég
megemlíteni a koli bulikat, a szakesteket a nevezetes „koli
hetet” és nem utolsó sorban a gólyabált és a gólytábort.
Utóbbi nagy tetszést szokott aratni a hallgatók körében.
Vannak olyan negyedévesek, akik az idén is rész vettek a
hagyományosan Tokajban rendezett összejövetelen.

Igaz az elsô hetek még nagy izgalomban telnek, fôleg az
elsô évesek számára, akik még nehezen találják a termeket
és a tanárokat, de néhány hét alatt belezáródnak az iskola
megszokott életébe. Nem volt ez másként akkor sem, ami-
kor mi voltunk elsô évesek. Mindig hamarabb indultunk
iskolába és órára, nehogy elkéssünk az órákról. De hamar
beleszoktunk a szerepünkbe és mondhatom életre szóló
barátságok is kötôdtek és kötôdnek a mai napig is az iskola
falain belül. Csak remélhetjük, hogy két év múlva ott áll-
hatunk a Debreceni nagytemplomban családunk, baráta-
ink és tanáraink körében és várjuk, hogy ünnepélyes kere-
tek között átvegyük a diplománkat.

Kovács GáborKovács GáborKovács GáborKovács GáborKovács Gábor
fôiskolai hallgató

2007. július 2-án hivatalosan megalakult az Ôszikék
Nyugdíjas Klub.

A közelgô falunapra tizenöt lelkes szépkorú asszony
énekkart hozott létre. A kevés gyakorlási idô ellenére dere-
kasan helytálltak a falunapon. Öröm volt látni a velük együtt
éneklô közönséget, ahogyan az unokák integettek a na-
gyiknak.

A mûsorunk színvonalát emelte a budapesti „Boglárka”
citerazenekar. Vezetôjüknek Bodnár Ferencnek felemelô
érzés volt, hogy szülôfalujában is bemutatkozhatott citera-
zenekarának egy kis létszámával.

Községünkben könyvtár 1961 óta mûködik. A könyv-Községünkben könyvtár 1961 óta mûködik. A könyv-Községünkben könyvtár 1961 óta mûködik. A könyv-Községünkben könyvtár 1961 óta mûködik. A könyv-Községünkben könyvtár 1961 óta mûködik. A könyv-
táron kívül más közmûvelôdési intézmény nincs a te-táron kívül más közmûvelôdési intézmény nincs a te-táron kívül más közmûvelôdési intézmény nincs a te-táron kívül más közmûvelôdési intézmény nincs a te-táron kívül más közmûvelôdési intézmény nincs a te-
lepülésen. Szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén,lepülésen. Szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén,lepülésen. Szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén,lepülésen. Szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén,lepülésen. Szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén,
így pályázatok benyújtására is van lehetôség.így pályázatok benyújtására is van lehetôség.így pályázatok benyújtására is van lehetôség.így pályázatok benyújtására is van lehetôség.így pályázatok benyújtására is van lehetôség.

Jelenleg az 5 és fél ezres állomány mellett, 5 fajta. folyó-
irat jár, ez szabadpolcon van elhelyezve az olvasóterem-
ben, szívesen olvassák a könyvtárlátogatók. Az új köny-
vek külön szekrényen, külön polcon vannak elhelyezve. A
könyvek árának rohamos emelkedése miatt a könyvtár sze-
repe nô, egyre fontosabb lesz. Gyakran kölcsönöznek gim-
nazisták, fôiskolások is, hiszen minden könyvet amire szük-

ségük van tanulmányaik során nagy
teher lenne megvásárolni szüleiknek.
Helyismereti gyûjtemény külön pol-
con van. Kívánságkönyvet helyez-
tem ki a könyvtárba, ide bekerülnek
az olvasók igényei, kedvenc köny-
veik címe, amit a vásárlás során szem
elôtt tartok.

Megtörtént a kapcsolatfelvétel az
„Ôszikék” nyugdíjas klubbal. Sze-
retnék könyvbemutatókat szervezni,

a régi szakács és kézimunka könyvekbôl. Könyvtárunkat a
kölcsönzés, „nosztalgia” miatt is látogassák meg. Minden
ötletet, kívánságot szívesen veszek.

Az általános iskolába és óvodába járó gyermekek rend-
szeres látogatók: részükre mesedélutánokat, könyvismer-
tetéseket, vetélkedôk tartása folyamatos.

Napjainkban elengedhetetlen az önmûvelôdés. Szeret-
ném támogatni munkámmal az egész életen át tartó tanu-
lást, hiszen a fejlôdés magvát az oktatás, a kultúra jelenti.
Alapvetô ma már a gyors tájékozódás, naprakész ismeret
minden ember számára fontos, hiszen egyre több ügyet
magunknak kell intézni. Ezt csak internet, és számítógép
használattal érhetjük el. Emellett nem szabad elfelejteni,
hogy az olvasás minden ember testi és lelki egészségének

megôrzését segíti.
Jönnek a hosszú téli esték, melyekre szívesen ajánlok

mindenki számára megfelelô olvasmányt, hogy kelleme-
sen töltse az idejét.

Látogassanak minél többen, és ne feledjék:
„A könyv tanít, nevel, szórakoztat.”

GergGergGergGergGergely ely ely ely ely IstvánnéIstvánnéIstvánnéIstvánnéIstvánné

Könyvtári élet falunkban Egy fôiskolás szemével

Aktív közösség alakult falunkban
A falunap kapcsán külön dicséret illeti a remek szaká-

csokat, akik babgulyásukkal kiérdemelték a zsûri elsô he-
lyezését.

Tehát bemutatkoztunk!
Az elsô alakuló gyûlésen megegyeztünk, minden hó-

nap elsô hétfôjén összejövetelt tartunk. Az idôpontot és a
helyszínt a hangosbemondón jelezzük.

Bízunk benne, hogy minél többen eljönnek s közösen
alakíthatjuk programjainkat.

Bodnár BélánéBodnár BélánéBodnár BélánéBodnár BélánéBodnár Béláné
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A székely atyafi szeret a pohár feneké-

re nézni, és egyre gyakrabban. Az asszo-
nya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a
férje túl sokat iszik, akkor durva, nem
beszámítható. Egyik nap jönnek a tehe-
nek a csordából haza, és szokásuk szerint
egyenesen a vizes vályúnak esnek. Ami-
kor befejezik az ivást, mondja az asszony
a férjének:

Látod-e te ember, ez csak egy marha,
és mégis tudja mi az elég!

Erre az atyafi:
Vízbôl én is tudnám, he!
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A Szent Istvánra váló emléke-
zésnek mintegy ezer éves hagyo-
mánya van. A középkorban az egész
Kárpát medencében élt Szent Ist-
ván kultusza, mely a török hódolt-
ság alatt eltûnt.

Majd Mária Terézia korában ural-
kodói közbenjárásra 1711-ben
Bécsbe, majd Budára került a Szent

Jobb. Évente hat alkalommal, köz-
tük augusztus 20-án mutatták be az
ereklyét. Azonban az ország egy-
ségét kifejezô szimbólummá csak
az 1818-ban megtartott körmenet
alapján vált, melynek a budai vár
adott otthont, nem a belváros, mint
napjainkban.

A szokás történetében az 1848-
49-es  szabadságharc után tíz éves
kényszerszünet következett.

A Monarchia idejében döntöttek
parlamenti vita keretében, hogy
március15.-e vagy augusztus 20.-a
legyen nemzeti ünnepünk. A par-
lament augusztus 20-a mellett dön-
tött.

A nemzeti ünnep alapjainak le-
rakása a következô évtizedekben
folytatódott, s különösen a Horthy
korszakban rajzolódott ki arcula-
ta. A körmenet mellett az ünnep
rendszeres eleme lett a tisztavatás.
Mindezek mellett fontos szerep ju-
tott a szórakozásnak is: ökörsütés,
táncmulatság, légi bemutató. Év-
rôl-évre egyre bôségesebb program
várta a nézôsereget.

Augusztus 20. a történelem tükrében
Két eseményt érde-

mes kiemelni, a tûzi-
játékot, ami 1927-tôl
vált rendszeressé, (de
már a 19. században is
tartottak Szent István
napján) a másik a
Gyöngyösbokréta,
ami népszokások be-
mutatása volt paraszt-
emberek elôadásában.

Tehát augusztus
20-a a magyarság
egyetemes ünnepévé a Horthy korszak-
ban vált, határon innen és túl.

A második világháború után új arcula-
tot kellett találni az ünnepnek. Új kenyér
ünnepe lett, majd a kifejezést hamar fel-

váltotta az alkotmány ünnepe kifeje-
zés, hiszen 1949. augusztus 20-án lé-
pett életbe az új alkotmány

Az 50-es években az ünnepet is át-
hatotta a versenyszellem, a szórakoz-
tató programok háttérbe szorultak. Lé-
nyeges elemek lettek viszont a pálya-
udvarok, gyárak, iskolák avató ünnep-
ségei.

Majd a 60-as évektôl ismét szóra-
koztató programok lepik meg a közön-
séget: tûzijáték, légi-, vízi parádé, Deb-

recenben, pedig a virágkarnevál. A kör-
menet egészen 1989-ig tiltott dolog volt.

A rendszerváltás után a parlamentnek
ismét dönteni kellett, a három jeles ün-
nep közül (március 15, augusztus 20, ok-
tóber 23) csak egyik lehet hivatalos álla-
mi ünnepünk.

S a választás ismét augusztus 20-ra
esett, akár 1891-ben.

Az ünnepség programjai az elôzô kor-
szakok hagyományaihoz nyúlnak vissza:

Leírom most Önöknek, hogy mi
is történt velem a nyáron. Elôször
is meglátogattam a rokonaimat,
hogy kikapcsolódjak és kipihenjem
az iskola fáradalmait. Nap mint nap
találtam olyan programokat, melye-
ken jól szórakoztam testvéreimmel
és barátaimmal.

Elmenetem a nyírbátori sárkány
napra, mely három napig tartott és
sok ötletes, érdekes elôadást néz-
tem meg.

Hallottam, hogy falunap lesz
Kékcsén s mivel eddig ilyen ese-
ményre nem volt példa, ez nagyon
kíváncsivá tett. Nagyon jól sikerült,
mindenki kénye-kedve szerint vá-
logathatott a programok között. De
nekem legjobban az esti utcabál tet-
szett, ahol jól kitáncolhattuk ma-
gunkat.

Persze a sok pihenés és szórako-
zás mellett sem feledkeztem meg az
iskoláról, a kötelezô olvasmány el-
olvasásáról.

Ôszintén bevallom – s mondha-
tom ezt a többi tanuló nevében is –
, jó volna még egy kis játék, pihe-
nés, de azért már várom az iskolát,
hogy ismét találkozhassunk a bará-
tokkal s együtt nevessünk a szüne-
tekben.

Nagyon gazdag, izgalmas nya-
ram volt, én jól éreztem magam.

Jónás ZsoltJónás ZsoltJónás ZsoltJónás ZsoltJónás Zsolt
7. osztályos tanuló

Nyári élményem

z á s z l ó f e l v o n á s ,
tisztavatás, szóra-
koztató programok,
melyek már nem-
csak a fôvárost jel-
lemzik.

N a p j a i n k b a n
egyre több település
nyújt programot la-
kóinak, esetleg az e
napon megrende-
zett falunap kereté-
ben. A legtöbb he-

lyen a nap fénypontja az este megren-
dezésre kerülô tûzijáték, mely a törté-
nelmi hagyományok folytatását idézi.

Nagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy Enikô


