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Szekeres Katalin polgármester
köszöntôje

Adventi ünnepségsorozat

Mikulás az iskolában

Iskolánk életébôl

Nyugdíjasok napja

A lelkes és jól szereplô
asszonykórus

Fenyôillat, gyertyaláng, ajándék,Fenyôillat, gyertyaláng, ajándék,Fenyôillat, gyertyaláng, ajándék,Fenyôillat, gyertyaláng, ajándék,Fenyôillat, gyertyaláng, ajándék,
karácsonyi zene. Különös ünnepkarácsonyi zene. Különös ünnepkarácsonyi zene. Különös ünnepkarácsonyi zene. Különös ünnepkarácsonyi zene. Különös ünnep
a karácsony, az egyik legszentebba karácsony, az egyik legszentebba karácsony, az egyik legszentebba karácsony, az egyik legszentebba karácsony, az egyik legszentebb
és egyben a legörömtelibb ünnepés egyben a legörömtelibb ünnepés egyben a legörömtelibb ünnepés egyben a legörömtelibb ünnepés egyben a legörömtelibb ünnep
szerte a világon. Sokféle szokás lé-szerte a világon. Sokféle szokás lé-szerte a világon. Sokféle szokás lé-szerte a világon. Sokféle szokás lé-szerte a világon. Sokféle szokás lé-
tezik, ami viszont mindenütt vál-tezik, ami viszont mindenütt vál-tezik, ami viszont mindenütt vál-tezik, ami viszont mindenütt vál-tezik, ami viszont mindenütt vál-
tozatlan, az a szeretet, odaadás éstozatlan, az a szeretet, odaadás éstozatlan, az a szeretet, odaadás éstozatlan, az a szeretet, odaadás éstozatlan, az a szeretet, odaadás és
összetartozás érzése, amellyel ka-összetartozás érzése, amellyel ka-összetartozás érzése, amellyel ka-összetartozás érzése, amellyel ka-összetartozás érzése, amellyel ka-
rácsonykor megajándékozzukrácsonykor megajándékozzukrácsonykor megajándékozzukrácsonykor megajándékozzukrácsonykor megajándékozzuk
egymást.egymást.egymást.egymást.egymást.

Ez a gondolat, Oven Arnold megfo-
galmazásában a következô képen
hangzik:

„Adj megbocsátást az ellenségednek.
Türelmet az ellenfelednek.
A szíved a barátodnak.
Jószolgálatot az ügyfelednek.
Jóindulatot mindenkinek.
Jó példát minden gyereknek.
Megbecsülést önmagadnak.”

A karácsony közeledtével elcsende-
sedik minden ember, béke és szeretet
költözik a szívekbe. Idôsebbek felidé-
zik gyerekkoruk legszebb karácso-

nyát, a kántálások szép emlékét, a sze-
gényes ajándékokat, melyet az anyák
titokban nagy szeretettel készítettek.
A gyerekek örülnek az ajándéknak, de
sok helyen leginkább annak, hogy
apával és anyával tölthetnek két egész

Tisztelt Ünnepváró kékcseiek!
napot. Ebben a rohanó világban az
együtt töltött órák már ajándéknak
számítanak.

Kívánom mindenkinek, hogy éle-
tükben a család, a szeretet és az egész-
ség legyenek a legfontosabb értékek!

Ünnepeljünk mindannyian csalá-
dunk körében, lelki békében, szeretet-
ben, hogy szép emlékké váljon és kel-
lemesen emlékezzünk majd sok-sok év
múlva a szép karácsony estékre.

Az év vége is közeledik, számot
vetünk magunkban egész éves mun-
kánkról, jó és rossz emlékeinkrôl. A
jót meg kell tartani, a rosszat igyekez-
zünk elfelejteni, és bizakodóan kell az
új esztendôbe lépni. Segítsük egymást
jó szóval, szeretettel, bátorítással, erô-
sítsük az összetartozást, hiszen egy
faluban élünk, egy közösség vagyunk.

Mindenkinek köszönöm az egész
éves munkáját, figyelmét, szeretetét.
Örülök, hogy szép számmal részt vesz-
nek minden közös rendezvényen, jól
érzik magukat, feledhetetlen mûsoro-

kat adnak és feltöltôdve várják a
következô eseményt. Így igazán
öröm a szervezés.

A szeretet és jókívánság jeleként
küldöm e néhány sort:

„Harangok tiszta zengô hangja
Kísérjen minden éneket.
Csituljon el szíved haragja,
Várjuk a legszebb ünnepet!”

Áldott, békés karácsonyt, és sike-
rekben gazdag boldog új évet kívá-
nok szeretettel:

Szekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres KatalinSzekeres Katalin
polgármester

KARÁCSONY
(RÉSZLETEK)

I. Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Azén kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

  (Ady Endre)
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Eltelt egy esztendô, szinte
röpültek a napok, a hónapok,
s ismét elérkezett a várako-
zás, advent ideje. Elkészült

a Szent család, s a napkeleti
bölcsek háza, a Polgármesteri
Hivatal udvarán. Az adventi

házikót pedig vasárnapon-
ként ismét megtölti a for-
ralt bor, tea, finom kalács
illata. Advent elsô vasár-
napján az óvodások, te-
lepülésünk kicsinyei ad-

tak, szívet melengetô,
hangulatteremtô mûsort a

szülôk, nagyszülôk, s vala-
mennyi jelenlévô örömére. A
második vasárnapot az általános
iskola sok kis diákja tette feled-

hetetlenné, s végül az ünnepségsorozatot településünk idô-
sei a nyugdíjas klub tagjai zárták, színvonalas, sok munkát
igénylô mûsorokkal. Köszönet illeti meg az adventi ün-
nepségsorozat szervezésében, a mûsorok elôkészítésében,
betanításában, lebonyolításában résztvevôk munkáját.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk települé-Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk települé-Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk települé-Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk települé-Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk települé-
sünk valamennyi lakójának.sünk valamennyi lakójának.sünk valamennyi lakójának.sünk valamennyi lakójának.sünk valamennyi lakójának.

Nagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy EnikôNagy Enikô
képviselô

Adventi ünnepségsorozat
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A 2007/2008-as tanév több válto-A 2007/2008-as tanév több válto-A 2007/2008-as tanév több válto-A 2007/2008-as tanév több válto-A 2007/2008-as tanév több válto-
zást, újítást hozott intézményünkzást, újítást hozott intézményünkzást, újítást hozott intézményünkzást, újítást hozott intézményünkzást, újítást hozott intézményünk
életében.életében.életében.életében.életében.

Örülünk annak, hogy évek óta nem
tapasztalt magas létszámú elsôs kisdi-
ák (30 fô) érkezett hozzánk az elballa-
gó nyolcadikosok utánpótlásaként.

Azt hiszem, a szülôk régi igényét
sikerült kielégíteni azzal, hogy elsô
évfolyamon bevezetésre került az „is-
kolaotthonos„ oktatás. Ennek lénye-
ge, hogy az elsajátított ismereteket
gyakorlására is a tanórákon kerül sor.
Így nincs szükség házi feladatra, és a
felszereléseket is csak hétvégén viszik
haza a gyerekek.

Szintén újdonság, hogy 4. osztály-
ban idegen
nyelvként az
angol oktatása
kezdôdött el.
Ezt jelenleg
óraadó tanár be-
vonásával biz-
tosítjuk.

Szeptember-
tôl lehetôség
van néptánc ta-
nulására is az is-
kolában. Az ok-
tatást képzett táncpedagógusok vég-
zik. Elsô és második évfolyamon óra-
rendbe építve kötelezô ez a foglalko-
zás. A többi osztályokban választha-
tó. Örülünk, hogy a gyerekek szép
számban vesznek részt ebben a kép-
zésben, ahol jó hangulatban folyik a
„tanulás”.

Bôvült az informatika-oktatásban
résztvevôk köre is. Már 3. osztálytól
–  csoportbontásban – ismerkedhetnek
a tanulók a számítástechnika tudomá-
nyával.

A felsô tagozatosoknak az idén is
lehetôségük van úszástanulásra, me-
lyet az önkormányzat támogatásával,
ingyen vehetnek igénybe.

Igaz, még csak alig három hónap
telt el az új tanévbôl, de ez idô alatt is
történtek említésre méltó események
az iskolában.

Érdeklôdô diákjaink Nyíregyházán
különleges dolgokkal ismerkedhettek
a Csodák Palotájában, amely Buda-
pestrôl költözött le néhány napra a
megyeszékhelyre.

Iskolánk életébôl
Azután moziba látogattak, ahol a

Lecsó címû filmet nézték meg.
A színházkedvelôk Kisvárdán a

„Fame” / Hírnév / címû musicalt néz-
hették-hallgathatták meg a Doktorock
elôadásában.

Megkezdôdtek a különbözô tanul-
mányi versenyek is, melyeken évek óta
szép számmal vesznek részt tanulóik.
A Mozaik levelezôs versenyre több
tantárgyból is beneveztünk ebben a
tanévben. Itt a gyerekek ingyen kap-
hatják meg a versenyfeladatokat, me-
lyek megoldásait interneten kell elkül-
deniük.

Az alsó tagozatos „verseny-
zôknél”már beindult a versenyláz. A
Gyulaházán megrendezett „Édes anya-

n y e l v ü n k ”
címû nyelvtan-
helyesírási ve-
télkedôn ügye-
sen szerepeltek
taní tványaik:
Bakos Kinga,
Dienes Dániel 3.
osztályos, vala-
mint Bakura Ist-
ván és Molnár
Alexandra 4.
osztályos tanu-

lók. Felkészítôik: Gerzsenyi Béláné és
Zámbó Józsefné nevelôk.

Tuzséron a „Világszép nádszál kis-
asszony” címû mesemondó versenyen
is jeleskedtek iskolánk tanulói: Bak-
ura István, Molnár Alexandra 4.,
Kropok Dániel, Pál Balázs 3. , Bodnár
Péter, Tarapcsák Vivien 1. osztályo-
sok. Felkészítô tanáraik:

Zámbó Józsefné, Gerzsenyi Béláné
és Kovács Mónika voltak.

Papon, a kicsiknek megrendezett
szavalóversenyen Sinka Martin 1. osz-
tályos kisdiák mutathatta meg tehet-
ségét. Felkészítô tanára: Kovács Mó-
nika

Örülünk a szép eredményeknek,
gratulálunk mindannyiójuknak, ab-
ban bízva, hogy mind többen igyekez-
nek majd példájukat követni.

Nagy FerencnéNagy FerencnéNagy FerencnéNagy FerencnéNagy Ferencné
igazgató

Mikulással kezdôdik a tél és aMikulással kezdôdik a tél és aMikulással kezdôdik a tél és aMikulással kezdôdik a tél és aMikulással kezdôdik a tél és a
legszebb ünnepek. Szent Miklóslegszebb ünnepek. Szent Miklóslegszebb ünnepek. Szent Miklóslegszebb ünnepek. Szent Miklóslegszebb ünnepek. Szent Miklós
legendája mesévé, ô maga mese-legendája mesévé, ô maga mese-legendája mesévé, ô maga mese-legendája mesévé, ô maga mese-legendája mesévé, ô maga mese-
hôssé változott. Így lett a való-hôssé változott. Így lett a való-hôssé változott. Így lett a való-hôssé változott. Így lett a való-hôssé változott. Így lett a való-
ságból szimbólum. A szeretet, azságból szimbólum. A szeretet, azságból szimbólum. A szeretet, azságból szimbólum. A szeretet, azságból szimbólum. A szeretet, az
adakozás és ajándékozás örömé-adakozás és ajándékozás örömé-adakozás és ajándékozás örömé-adakozás és ajándékozás örömé-adakozás és ajándékozás örömé-
nek szimbóluma.nek szimbóluma.nek szimbóluma.nek szimbóluma.nek szimbóluma.

Hazánkban a Mikulásként is-Hazánkban a Mikulásként is-Hazánkban a Mikulásként is-Hazánkban a Mikulásként is-Hazánkban a Mikulásként is-
mert Szent Miklós minden évbenmert Szent Miklós minden évbenmert Szent Miklós minden évbenmert Szent Miklós minden évbenmert Szent Miklós minden évben
december 5-én este érkezik ésdecember 5-én este érkezik ésdecember 5-én este érkezik ésdecember 5-én este érkezik ésdecember 5-én este érkezik és
ajándékokat hagy úgy a gyerme-ajándékokat hagy úgy a gyerme-ajándékokat hagy úgy a gyerme-ajándékokat hagy úgy a gyerme-ajándékokat hagy úgy a gyerme-
kek, mint a szülôk számára. Azkek, mint a szülôk számára. Azkek, mint a szülôk számára. Azkek, mint a szülôk számára. Azkek, mint a szülôk számára. Az
említett napon a gyerekek meg-említett napon a gyerekek meg-említett napon a gyerekek meg-említett napon a gyerekek meg-említett napon a gyerekek meg-
tisztítják és kifényezik cipôjüket,tisztítják és kifényezik cipôjüket,tisztítják és kifényezik cipôjüket,tisztítják és kifényezik cipôjüket,tisztítják és kifényezik cipôjüket,
majd az ajtó vagy ablak elé he-majd az ajtó vagy ablak elé he-majd az ajtó vagy ablak elé he-majd az ajtó vagy ablak elé he-majd az ajtó vagy ablak elé he-
lyezik. A Mikulás gondoskodiklyezik. A Mikulás gondoskodiklyezik. A Mikulás gondoskodiklyezik. A Mikulás gondoskodiklyezik. A Mikulás gondoskodik
arról, hogy minden cipôbe és kis-arról, hogy minden cipôbe és kis-arról, hogy minden cipôbe és kis-arról, hogy minden cipôbe és kis-arról, hogy minden cipôbe és kis-
csizmába kerüljön valamilyencsizmába kerüljön valamilyencsizmába kerüljön valamilyencsizmába kerüljön valamilyencsizmába kerüljön valamilyen
ajándék, legtöbb esetben édességajándék, legtöbb esetben édességajándék, legtöbb esetben édességajándék, legtöbb esetben édességajándék, legtöbb esetben édesség
és gyümölcs.és gyümölcs.és gyümölcs.és gyümölcs.és gyümölcs.

Napjainkban elterjedt a virgá-Napjainkban elterjedt a virgá-Napjainkban elterjedt a virgá-Napjainkban elterjedt a virgá-Napjainkban elterjedt a virgá-
csok ajándékozása is, amelyet acsok ajándékozása is, amelyet acsok ajándékozása is, amelyet acsok ajándékozása is, amelyet acsok ajándékozása is, amelyet a
gyerekek az ajándék mellé kap-gyerekek az ajándék mellé kap-gyerekek az ajándék mellé kap-gyerekek az ajándék mellé kap-gyerekek az ajándék mellé kap-
nak. A szülôk számos esetben fi-nak. A szülôk számos esetben fi-nak. A szülôk számos esetben fi-nak. A szülôk számos esetben fi-nak. A szülôk számos esetben fi-
gyelmeztetik gyermekeiket,gyelmeztetik gyermekeiket,gyelmeztetik gyermekeiket,gyelmeztetik gyermekeiket,gyelmeztetik gyermekeiket,
hogy ha nem viselkednek jól csakhogy ha nem viselkednek jól csakhogy ha nem viselkednek jól csakhogy ha nem viselkednek jól csakhogy ha nem viselkednek jól csak
virgácsot fognak találni cipôjük-virgácsot fognak találni cipôjük-virgácsot fognak találni cipôjük-virgácsot fognak találni cipôjük-virgácsot fognak találni cipôjük-
ben.ben.ben.ben.ben.

Iskolánk tanulói is felcsillanóIskolánk tanulói is felcsillanóIskolánk tanulói is felcsillanóIskolánk tanulói is felcsillanóIskolánk tanulói is felcsillanó
szemmel és meleg szeretettel fo-szemmel és meleg szeretettel fo-szemmel és meleg szeretettel fo-szemmel és meleg szeretettel fo-szemmel és meleg szeretettel fo-
gadták a körünkben megjelentgadták a körünkben megjelentgadták a körünkben megjelentgadták a körünkben megjelentgadták a körünkben megjelent
Mikulást, aki fejcirógatással, si-Mikulást, aki fejcirógatással, si-Mikulást, aki fejcirógatással, si-Mikulást, aki fejcirógatással, si-Mikulást, aki fejcirógatással, si-
mogatással fejezte ki szeretetét.mogatással fejezte ki szeretetét.mogatással fejezte ki szeretetét.mogatással fejezte ki szeretetét.mogatással fejezte ki szeretetét.

Viszon-Viszon-Viszon-Viszon-Viszon-
zás képen azás képen azás képen azás képen azás képen a
t a n u l ó kt a n u l ó kt a n u l ó kt a n u l ó kt a n u l ó k
versekkel,versekkel,versekkel,versekkel,versekkel,
dalokkal ésdalokkal ésdalokkal ésdalokkal ésdalokkal és
vidám jele-vidám jele-vidám jele-vidám jele-vidám jele-
nettel kö-nettel kö-nettel kö-nettel kö-nettel kö-
szöntötték.szöntötték.szöntötték.szöntötték.szöntötték.

JuhászJuhászJuhászJuhászJuhász
JózsefnéJózsefnéJózsefnéJózsefnéJózsefné

tanítótanítótanítótanítótanító

Mikulás azMikulás azMikulás azMikulás azMikulás az
iskiskiskiskiskolábanolábanolábanolábanolában
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Felelôs kiadó: Kékcse Község Önkormányzata
Felelôs szerkesztô: Nagy Enikô. Telefon: 45/468-001
Nyomta: IMI Print, Nyíregyháza – Felelôs vezetô: Nagy Imréné

H u m o r  s a r o kH u m o r  s a r o kH u m o r  s a r o kH u m o r  s a r o kH u m o r  s a r o k

Egy vadász szafarira ment a felesé-
gével és az anyósával. Letáboroztak a
dzsungelben. Egyik éjjel a feleség két-
ségbeesetten keltegeti a férjét:

– Drágám, eltûnt a mama, gyere
menjünk és keressük meg!

A vadász megragadja a puskát, és
elindulnak a sötét éjszakában. Nem
messze a sátruktól, egy tisztáson ré-
misztô látvány tárul eléjük: a mama
egy bokor elôtt áll, és egy hatalmas
hímoroszlánnal néz éppen farkassze-
met. A fiatalasszony rémülten suttog-
ja a férjének:

- Uramisten, most mi lesz?

- Semmi – feleli a vadász. Az orosz-
lán kereste magának a bajt, hagyjuk,
hogy másszon ki belôle egyedül!

***** ***** *****

Vizsgálat után így szólt az orvos a
beteghez:

– Tudja, hogy az utolsó pillanatban
jött el hozzám?

– Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr?

– Ellenkezôleg! Még egy nap, és
magától meggyógyult volna.

Egy építkezésen az egyik munkás
szaladgál az üres talicskával. Megkér-
dezi a fônök:

– Te Gazsi, mit rohangálsz azzal az
üres talicskával?

– Jaj drága fônökúr, hát akkora itt a
hajtás, hogy nincsen idôm megpakol-
ni!

***** ***** *****

Az új múzeumi teremôr elsô mun-
kanapja után jelentést tesz az igazga-
tónak:

– Direktor úr, igazán elégedett le-
het velem. Ma sikerült eladnom egy
Chagallt meg egy Rembrandtot.

A falunapi sikeres szereplés után
újabb fellépésre készült a népdalkör.
Szept. 21-én a dombrádi népdaltalál-
kozón— már évek óta mûködô csapa-

tok között—osztatlan sikert arattak
éneklésükkel. Megérdemel egy köszö-
netet a budapesti  Boglárka citeraze-
nekar, akik hosszú utazás után, frissen,
jókedvûen lázba hozták a találkozón
résztvevô 150 fôs közönséget is. Zen-

A lelkes és jól szereplô asszonykórus

Remélhetôleg minden ember életé-
ben eljön az az idôszak, amikor a
hosszú munkás évek fáradalmai után
megpihenhet szerettei körében, és
nyugdíjasként is viszo-
nozzák neki azt a sok szé-
pet és jót, amit ô adott.

Mi is szerettük volna
kifejezni szeretetünket és
tiszteletünket a Kékcsén
élô idôsebb korosztály-
nak, ezért szeptember 22-
én vendégül láttuk ôket az
általános iskola udvarán
felállított sátorban. Étel-
lel, itallal kínáltuk ôket,
Szekeres Katalin polgár-
mester köszöntôjét köve-
tôen pedig Bodnár Ferenc
citerazenekara lépett fel, majd az Ôszi-
kék nyugdíjas klub emelte a hangula-
tot.

Az ebéd után Harsányi Zoltán szol-
gáltatott élô zenét, melyre kedvük sze-
rint mulathattak.

Reméljük, hogy minden jelen lévô

 Nyugdíjasok napja Nyugdíjasok napja Nyugdíjasok napja Nyugdíjasok napja Nyugdíjasok napja

gett a nótázástól a mûvelôdési ház.
Másnap, szept. 22-én a kékcsei idôsek
napján újra színpadra léptek. A nagy-
szerû vendéglátás és a lelkes éneklés

hozzájárult a nap sikeré-
hez.. Elismerés illeti a
dombrádi Harsányi Zol-
tánt, aki az idôsek kíván-
ságát teljesítve húzta a
talpalávalót. Öröm volt
nézni a felszabadult, itt-ott
táncra perdülô szépkorúa-
kat. Köszönjük az önkor-
mányzat és a képviselô-
testület  mindenre kiterje-
dô figyelmét, szervezését.
Az asszonykórus, azóta is
heti rendszerességgel

próbál,készül az adventi mûsorra.
Megköszönve az asszonyok eddigi
munkáját, nekik és minden kékcsei
lakosnak kívánok békés karácsonyt,
boldog új esztendôt: Bodnár Imre
Ôszikék nyugdíjasklub vezetôje

ember jól érezte magát. Ez csak egy
nap volt a sok közül, de ne felejtsük
el, hogy az év többi napján is szüksé-
gük van a szeretetre és az odafigyelés-

re.
További jó egészséget kívánunk

mindannyiuknak:
a Polgármesteri hivatal dolgozói és

a Képviselôtestület.
Poncsák JánosnéPoncsák JánosnéPoncsák JánosnéPoncsák JánosnéPoncsák Jánosné

képviselô


