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Kedves kékcsei lakosok!
Tisztelettel köszöntök minden ked-

ves Olvasót!

Újra eltelt egy iskolai, óvodai év
igen sok eseménnyel, melyek sok-sok
élménnyel gazdagították életünket.
Gyermekeink, unokáink ballagtak
óvodából, iskolából és keresik új he-
lyüket ahová az élet rendeli ôket.

Tündéri kis apróságok bájos szerep-
léseikkel, a nagy kamaszok pedig szé-
gyenlôsen, de szeretettel köszönik meg
szüleiknek, tanáraiknak, társaiknak az
együtt töltött éveket. Minden jót és
minden nehézséget megôrizve elindul-

nak megkeresni helyüket a világban
úgy, mint a ballagásukon elszállt lu-
fik. Megtanulták, hogy együtt köny-
nyebb, hogy ne veszítsék el  egymást
szem elôl.

Kedves ballagó Lányok és Fiúk!
Kívánom, hogy találjátok meg he-

lyeteket az életben, legyetek nagy em-
berek, szeressétek a munkátokat, hi-
vatásotokat, az embereket. Ezt majd
késôbb értitek meg, milyen szép érzé-
seket kelt bennetek, mennyire értékes-
sé tesz egy embert.

Kérem, hogy soha ne felejtsétek el
szülôfalutokat, és tudnotok kell, hogy

mindig szeretettel  várunk vissza Tite-
ket!

Örömmel mondhatom, hogy falunk
életében számos olyan esemény törté-
nik, amelyre büszkék lehetünk. A mi
kis helyi lapunk tele van ilyen hírek-
kel, melyeket kíváncsian olvashatnak.

Én szeretnék minden kedves
kékcsei lakosnak kellemes napokat, jó
nyári pihenést kívánni.

Jöjjenek el a falunapi rendezvé-
nyünkre, mi is szeretnénk sok derûs
percet, apró kis örömet szerezni mind-
annyiuknak.

2008 a reneszánsz éve a kultúrában,
ez alkalomból az általános iskola ta-
nulói részére kirándulást szervezett a

tantestület.  Május 16-án egész napos
rendezvény sorozat várta a gyereke-
ket a visegrádi várban. Megismerték a
tanulók a vár történetét, kipróbáltak
régi mesterségeket, gyertyát öntöttek,
korongoztak, a kovácsmesterség ne-
hézségeit is megismerték. A játszó-
parkban különbözô játékok várták a
diákokat, ételkóstolóval egybekötve.

A délutáni órákban hajókirándulás
tette feledhetetlenné ezt a napot, ahol
a gyerekek megcsodálhatták a Duna-
kanyar szép természeti értékeit. Majd
a Salamon toronyban lovagi tornabe-
mutató várta az érdeklôdôket. A be-
mutatón nem mindennapi élményben
volt része a diákoknak.

 Ezen a napon az elsô osztályos kis-
diákok Kôkapu, s a környék neveze-
tességeivel ismerkedtek.

A kirándulások megvalósításában
több részrôl segítséget kapott az isko-
la, s elsôsorban a szülôk, hiszen a 330
000 Ft útiköltséget a Kékcse Gyerme-
keiért Alapítvány, az Önkormányzat,
az SZMK és a Diákönkormányzat biz-
tosította.

Köszönet a támogatásért, s a jövô-
ben hasonló összefogással, újabb él-
ményekkel gazdagodhatnak a kékcsei
diákok. Nagy Enikô

Szekeres Katalin
polgármester

Kirándulás Visegrádon
Május…. Az év talán egyik legszebb

hónapja. Az idô kellemes, a levegô telve
a tavaszi vi-
rágok bódí-
tó illatával.
Végre vége
a fázásnak,
bezárkózás-
nak. Mi em-
berek is ki-
n y í l u n k ,
mint a természet. Ezt már hagyomány-
ként meg is ünnepeljük itt Kékcsén, má-
jus elsején.

Az emberek kinyitották kapuikat és
szívüket, hogy befogadják azt a szerete-
tet, amit a gyerekek és felnôttek – akik
mûsorral készültek erre a napra – sugá-
roztak feléjük.

Kezdetben az idôjárás nem kedvezett
a lelkes csapatnak, de ez senkinek nem
szegte kedvét, a nézôkét sem. Nem szá-
mított, hogy korán van, sem az, hogy
esik az esô. Talán ezért egy idô után a
Nap elszégyellte magát és elôbújt a fel-
hôk mögül. A jókedv, pedig egyre fer-
getegesebb lett. A fellépôket egyre több
ember kísérte végig Kékcse utcáin.

Ez egy igazán szép nap volt. Mi em-
berek pedig kicsit közelebb kerültünk
egymáshoz.

Reméljük, sok ilyen május elsejénk
lesz még, virággal, dallal, tánccal, szere-
tettel.

Kovács Mónika

Zenés ébresztô...
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Minden nevelô munkája olyan kertész-
hez hasonlatos, aki különféle növényeket
ápol. Az egyik növény a tûzô napsugarat
kedveli, a másik a hûvös árnyékot, az egyik
a tengerpartot, a másik a kopár hegycsú-
csot. Ez homokos talajon nô a legjobban,
az kövér agyagban.

Valamennyit a neki megfelelô módon kell
ápolni, különben sohasem fejlôdik ki telje-
sen.

Óvodánkban jelenleg 68 gyerek van be-
íratva, akik részesei lehetnek egy köteles-
ségmentes, családias, érzelmi biztonságra
épülô óvodai élet folyamatában, ahol a gyer-
meki személyiség szabadon bontakozhat ki.

Óvónôink igyekeznek alakítani, formál-
ni a ránk bízott gyermekeket, és megmutatni
számukra a világot olyannak, amilyen.  Ke-
ressük, és a lehetôségekhez mérten alkal-
mazzuk azokat a nevelési módokat, amely-
ben az óvodáskorú gyermek minden kény-
szer nélkül, saját magához viszonyítva opti-
málisan fejlôdhet. Törekedtünk arra, hogy a
program által elôírt kötelezô nevelô-oktató
tevékenységek mellett minél több hasznos
és szórakoztató programot szervezzünk szá-
mukra, ahol jól érzik magukat, alakíthatják,
formálhatják viselkedésüket, magatartásukat,
szinte észrevétlenül gyarapodnak ismerete-
ik, fejlôdnek készségeik, nevelôdnek a min-
dennapi életre.

A tanév elején óvodánkban bevezetésre
került az úszás oktatása nagycsoportos gye-
rek számára. Heti egy alkalommal, rendsze-
resen gyakoroltak, és szerezhettek jártassá-
got ezen a téren a résztvevô gyerekek. Ez
úton mondok köszönetet azoknak a szülôk-
nek, akik az oda-vissza utaztatásban segít-
séget nyújtottak.

E tanévtôl önálló óvodai újságot is szer-
kesztettünk, OVI ÚJSÁG címmel, amely-
nek célja, hogy segítséget nyújtson a szü-
lôknek, tájékoztatást adjon a gyerekekkel
való fejlesztés terén, valamint szórakoztassa
a gyerekeket.

A pályázaton nyert ovi-számítógép se-
gítségével az iskolába menô gyerekek kö-
zött beindítottuk a számítógép használatá-
nak és kezelésének tanítását, az alapvetô is-
meretek és kezelési formátumok gyakorlá-
sát. A gyerekek örömmel, és szívesen hasz-
nálják a különbözô, az ô életkoruknak meg-
felelô fejlesztô és játékos programokat.

Minden évben megrendezésre kerül a
Mikulás várása és fogadása, amelyre a gye-
rekek izgalommal készültek. Részt vettünk
a község adventi ünnepségsorozatában, ahol
advent elsô vasárnapján az óvodások adtak
szívet melengetô mûsort a szülôk, nagyszü-
lôk, és valamennyi résztvevô örömére. Meg-
rendezésre került a farsangi mulatság is, ahol
a gyerekek saját jelmezeikbe öltöztek, akik-
nek nem volt, azok számára az óvoda bizto-
sította az alkalomhoz szükséges megjelenést.
A nap hangulatát fokozta a Bóbita együttes
„Farsangoló” hangulatteremtô elôadása,
gyermekeink nagy örömére. Húsvét alkal-

mából csoporton belül felelevenítettük a nép-
hagyományokat, locsolkodási szokásokat,
színes tojásfestést, mivel azt tapasztaljuk,
hogy a gyerekek között kezd feledésbe menni
ez a hagyományos ünnepvárás, készülôdés.
Minden alkalmat megragadtunk, hogy gyer-

mekeink színházi, bábszínházi elôadásokon
vegyenek részt, így több alkalommal kü-
lönbözô elôadók jöttek el óvodánkba, hogy
elôadásaikkal megörvendeztessék és szóra-
koztassák gyermekeinket.

Óvodánk nagycsoportosai képviselték
intézményünket a bázisintézmény által szer-
vezett „OVI GÁLÁN”, Dombrádon, ahol a
„Csiteri-csütöri” címû mesejelenetet adták
elô, nagy sikerrel.

Gyermekeink a tanév folyamán részt vet-
tek minden meghirdetett óvodai rajzpályá-
zaton, „Víz világnapjára”, „A közlekedés
biztonsága”, „A levegô tisztaságának fon-
tossága” címmel készültek rajzaikkal bizo-
nyították ügyességüket.

Óvodánk „A közlekedés és bûn-
megelozés” címu pályázaton 100 000 Ft-ot
nyert, amelybôl 11 db gyermek kerékpár
megvásárlására került sor.

Május 1-re ovis májusfát állítottunk az
óvoda kertjébe, amelyet közösen díszítet-
tünk, valamint felelevenítettük a népi szo-
kásokat, kik, és miért állítják a májusfát.
Anyák napjára az óvó nénik segítségével a
gyerekek „anyához közel álló” ajándékkal
lepték meg anyukájukat, hiszen az ajándék
közepében saját gyermekeik arcképe mo-
solygott vissza rájuk.

 Gyermeknap alkalmából közös kirándu-
lást szerveztünk, amelyre a napokban kerül
sor a gyerekek, szülôk, és óvodai dolgozók
örömére, a mozgalmas tanév felszabadult
és vidám lezárása alkalmából.

A tanév végén gyermekeink az óvoda
évzáró mûsorán ízelítôt adtak az egész év-
ben tanult ismereteikrôl. Büszkék lehetünk
gyermekeinkre a színvonalas elôadásért, a
fegyelmezett viselkedésért, a kitartásért,
amivel elérték azt, amit ma nyújtani tudtak
számunkra. Elballagtak a nagycsoportosa-
ink, akik már 3 vagy 4 éve ide jártak. Kívá-
nunk nekik sok sikert és leljék örömüket az
iskolakezdésben.

Az elmúlt tanév nem csak a gyerekek
számára hozott új dolgokat, hanem óvodánk-
nak, óvodai dolgozóinknak is. Szeretnénk
még nagyobb odafigyelést, gyermekeink
szempontjából eredményesebb módszereket

alkalmazni fejlesztésük, felzárkóztatásuk te-
rén, ezért egy új program megvalósulásán
dolgozunk, az „Óvodai nevelés a mûvésze-
tek eszközeivel” címû óvodai program,
amely átfogja az óvodáskor teljes nevelô-
fejlesztô munkáját, az Óvodai nevelés or-
szágos alapprogramja szerint.

A program alapelve:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,

csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha
szükséged van a segítségemre”.

A program megvalósítása érdekében
kapcsolatot teremtettünk hasonló tevékeny-
séget folytató óvodával, betekintést nyertünk
munkájukba, eddig elért eredményeikbe,
sajátos környezetükbe. Megismerkedtünk a
program létrehozójával, majd részt vettünk
a XIV. Országos Esztétikai Tanácskozáson,
ahol betekintést nyertünk az ilyen program-
mal dolgozó különbözô óvodák munkájá-
ba, buktatóiba és eredményeibe. Beléptünk
az országos esztétikai szakmai egyesületbe,
hogy óvodánk gyermekei is élvezhesse an-
nak elônyeit Az ott szerzett ismereteket, ta-
pasztalatok morzsáit megpróbáltuk jelenle-
gi munkánk során megvalósítani, így ennek
szellemében láthattak májusban a nagycso-
portban nyílt nap keretei között foglalko-
zást, amely az újdonság erejével hatott gyer-
mekre és óvónôre egyaránt.

Az évzáró mûsoron látható új program
hatása volt a gyerekeken lévô, hagyományte-
remtést szolgáló gyönyörû egységet alkotó
öltözék is, amely a szeptembertôl bevezetés-
re kerülô új program részét képezi. A jövô-
ben ennek szellemében szeretnénk munkán-
kat folytatni, és eredményes munkánkkal az
óvodásokat okos szeretetben, érzelmi bizton-
ságban, szabad, alkotó légkörben, sok szép
mûvészeti élményt biztosítva fejleszteni.

Feltételezzük, hogy minden gyermek von-
zódik az élményhez, a meséhez, zenéhez és
az alkotó tevékenységhez. Ha mindezt az
óvodában megkapja, kialakul az óvodás tar-
tás tartása, önállóvá és kiegyensúlyozottá
válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

„A valódi eredményes tanulás nem isko-
lás jellegû tanítással oldható meg, hanem
az óvodai fejlesztés fokozásával.”

Köszönet minden szülônek, aki gyerme-
ke fejlôdése érdekében partnereik voltak az
óvónôknek, s mindazoknak, akik bármivel
és bárhogyan segítették, hogy gyermekeik
szebb és boldogabb óvodás éveket biztosít-
sanak. Rinkó Istvánné vezetô óvónô

Színes élet és évek az óvodában
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„Amikor gyümölcsbe harapsz, jusson eszedbe, aki a fát ültette.” – ezt a bölcs mon-
dást kapták útravalóul elballagó nyolcadikosaink június 14-én.

Számukra véget értek az általános iskolai diákévek, melyek kinek-kinek sikereseb-
bek, vagy kevésbé sikeresek voltak. Sok értékes tudással, tapasztalattal gazdagodva
hagyták el iskolánkat. Persze tarisznyájukban magukkal vitték az együtt töltött évek sok-
sok élményét, a kirándulások, közös bulik hangulatát, a kialakult barátságokat, diáksze-
relmeket.

Az intézmény valamennyi dolgozója nevében kívánom, hogy az életben legyenek
sikeresek, váljanak a társadalom hasznos tagjaivá, és szárnyaljanak olyan magasan, mint
a ballagáson elengedett léggömbjeik.

Búcsúzó nyolcadikosaik:
8. a 8. b

1. Bacskai Mónika   9. Lakatos Szabina 1. Brád Arnold
2. Balogh Emese 10. László István 2. Horváth Klaudia
3. Gerzsenyi Kitti 11. Mészáros Szilveszter 3. Oláh Ilona
4. Gombos Enikô 12. Nagy Béla 4.  Oláh Ivett
5. Harcsa Edina 13. Oláh Andrea 5.  Oláh Roland
6. Harcsa Tibor 14. Puskás Valéria
7. Kiss József 15. Serbán Vivien
8. Kropok Péter 16. Szabó Péter

Tanulóink számára véget ért a 2007/2008-as tanév is, melyrôl elmondható, hogy igazán
mozgalmas volt. Az oktató-nevelô munka mellett a versenyek, a kirándulások, a diák-
önkormányzat (DÖK) által szervezett programok tették színesebbé a hétköznapokat.

A szülôk és gyerekek tetszését elnyerte a szeptemberben bevezetett iskolaotthonos
oktatás, melyet tovább folytatunk 1-2. évfolyamokon.

A 4. osztályban elindított angol nyelv tanulása is „népszerûnek” bizonyult a diákok
körében. Szeptembertôl már 4. és 5. osztályokban ismerkedhetnek ezzel az idegen
nyelvvel.

Tovább folytatódik a néptánc-oktatás, mely ingyenes a tanulók számára.
A táncos lábú gyerekek már bemutatkoztak a település lakóinak május elsején, de igazi

élményben volt részük azoknak a szülôknek, ismerôsöknek is, akik látták a május végi
záróvizsga-elôadásukat. A táncoktató tanárok bemutatója pedig valóban lenyûgözô volt!

A tanév során tanulóink sok tanulmányi és sportversenyen szerepeltek, melyet a
Felsô-Szabolcsi Iskolaszövetség hirdetett meg különbözô településeken. Az ott elért
eredmények, sikerek is azt mutatják, hogy büszkék lehetünk diákjainkra.

Köszönet illeti ezeket a tanulókat, akik elismerést, jó hírnevet szereztek iskolánknak.
Természetesen az ôket felkészítô nevelôk áldozatos munkájáról sem szabad megfeled-
kezni. Nekik is köszönjük!

Tanulmányi versenyeken résztvevô tanulóink:
Bodnár Péter, Sinka Martin, Tarapcsák Vivien (1.o.), Komáromi Denisz, Potyók Rená-

ta (2.o.), Dienes Dániel, Kropok Dániel, Pál Balázs, Bakos Kinga, Puskás Csaba (3.o.),
Poór Kitti, Bojza János, Bakura István, Hajdu Levente, Molnár Alexandra, Jónás Dávid,
Pál Dániel (4.o.), Kiss Krisztián, Dolhai János, Horváth Dávid (5.o.), Csáki Csaba, Szép-
laki Tamás, Pál Szabolcs (6.o.), Bacskai Tibor, Harcsa Anita, Bakos Bettina, Bányácski
Anikó, Virágh Csilla, Kropok Erika (7.o.), Harcsa Tibor, Kiss József (8.o.)

Sportversenyeken résztvevôk:
Horváth Dávid (5.o.), Gombos József (6.o.), Magyar Dániel, Horváth Szilárd, Har-

csa Anita, Dankó Anikó, Virágh Csilla (7.o.), Bacskai Mónika, Harcsa Edina, Harcsa
Tibor, Gerzsenyi Kitti, Nagy Béla, Szabó Péter (8.o.).

Tájékoztatom a szülôket és a tanulókat, hogy a nyári szünetben az iskola nevelôi
néhány napon át szervezett programokra várják a diákokat az iskolába.

Azt szeretnénk, hogy a hosszú nyári szünet alatt a gyerekek találkozzanak társaikkal,
nevelôikkel, hogy „unalmas” napjaikat színesebbé tegyék egy-két közös program. pl.
ügyességi verseny, szalonnasütés, gyöngyfûzés, kerékpártúra stb.

A programok tartalmáról és pontos idôpontjáról a hangos bemondón keresztül kap-
nak tájékoztatást. Tervezett idôpont: augusztus eleje. (Idôjárástól és a nevelôk elfoglalt-
ságától függôen.)

Minél több érdeklôdô gyerekre számítunk!
A nyári szünidôre kívánok mindenkinek jó pihenést  –  akinek szükséges, jó tanu-

lást  –, és kellemes (balesetmentes) nyaralást!
Nagy Ferencné igazgató

EGY KIS FALU-
TÖRTÉNET (2.)

Folytatása következik településünk tör-
ténetének az összegyûjtött történelmi forrá-
sok segítségével.

1784-ben a Josephinisce Aufnahme (tér-
kép) egyik szelvényén Kertse formában sze-
repel a község neve, a lakosság is Kércse
néven hívja faluját. Ebben az évben került
sor az elsô hivatalos összeírásra is (1784-
87) II. József rendelete alapján. Ez a nép-
számlálás a szó mai értelmében is népszám-
lálásnak minôsül, mert a népesség vala-
mennyi rétegére és a korabeli Magyarország
polgári igazgatás alatt álló egész területére
kiterjedt és a népességi adatokat különbözô
szempontok szerint részletezte, összefüggé-
seit sokoldalúan tárja fel.

1782–1785-ös katonai leírás szerint
„Kanyárra egy nagyerdôn át, homokdombo-
kon és mocsarakon vezet az út. Ezen hidak
vannak verve, ennek ellenére nagy áradáskor
ebbe a helységbe fáradtságos eljutni.”

1810-ben a falu földesura báró Vay Lász-
ló volt. Ebbôl az idôbôl középkori templom-
ról nincs adat. 1733-37 között a reformátu-
sok használatában volt egy- ismeretlen idô-
ben épült- templom. A katolikus hívek 1830-
ig a kisvárdai plébániához tartoztak. Vay Lász-
ló, amikor a birtokára költözött templomot,
kápolnát, iskolát akart építeni. Fischer érsek
támogatta is ezt a tervet, de a földesúr csôdbe
jutott és 1814-ben meg is halt. Utódja báró
Vay Imre 1827-ben paplak és ideiglenes ká-
polna céljára átadott egy sövénybôl font, nád-
dal fedett gyenge falábakon álló gazdatiszti
épületet. 1829-ben az ekkori esperes Bémer
László a felállítandó plébánia részére megvá-
sárolt egy jobbágytelket, 1830-ban az ural-
kodó engedélyezte is a plébánia felállítását.
Az elsô plébános Fekete Mátyás volt, filiák
lettek Dombrád, Kanyár, Ontelek, Veresmart,
Rozsálypuszta. A templom 1834-re készült
el s adták át Szt. László tiszteletére.

1847-ben feljegyzések szerint pecsétje is
volt a falunak.

1851-ben Fényes Elek kutatásai szerint
537 lakosa volt a községnek, vallás szerint
131 katolikus, 12 görög katolikus, 390 re-
formátus és 3 zsidó. Hasonlóan a korábbi
leírásokhoz, fában, nádban gazdag a telepü-
lés és a lakosság dohánytermesztéssel is
foglalkozik. Ebben az idôben is még a Vay
család a birtokosa.

Az 1891-es leírások  844 lakost említe-
nek  s már a szeszgyárról is említést tesz-
nek.. Az ekkori írások szerint már Mándy
Sámuelnek van itt birtoka.

1910-ben 112 háza van a falunak. Na-
gyobb pusztítás az I. világháború idején nem
történt.

1928-ban orvosi rendelô és lakás épült,
ami 1964-ben a község tulajdonába került.

1939-es felmérés szerint Kékcse kisköz-
ség, hozzátartozik Ligettanya is. Területe
3172 kat. Hold, lélekszáma 1562 vala-
mennyien magyar anyanyelvûek. A lakos-
ság nagyrészt ôstermeléssel foglalkozik.

Folytatás a következô számban.
Nagy Enikô

Ballag már a…
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Kékcse Polgárôrség 2007 év beszámolóját 2008. április
12-én tartotta. Mielôtt meg kezdôdött volna az ülés 1 per-
ces néma felállással emlékeztek meg elhunyt Harcsa István
polgárôr társunkról. Jelen voltak: Somogyi János a Sz. Sz.
B. megyei polgárôrség elnöke; Bakó Károly ny. alezredes
a megyei Rk. és a polgárôr összekötôje; Sipos József alez-
redes és Kiszella Ferenc százados a Kisvárdai Rk. Rubócki
István a Kisvárdai régió elnöke Szekeres Katalin Kékcsei
Polgármester, Nagy Ferencné a Képviselô Testület pénz-
ügyi bizottságának elnöke.

A Kékcsei Pol-
gárôrség 2007. év-
ben  20 fôvel mûkö-
dött összesen 2113
óra szolgálatot tel-
jesítettek. Az önkor-
mányzattól 450 E
Ft-ot kaptunk és eb-
bôl gazdálkodtunk.
Somogyi János be-
számolójában el-
mondta, hogy a
Kékcsei polgárôrségrôl csak jót tud elmondani, hogy a
polgárôrök aktívabban dolgoznak, mint aki pénzt kap érte.

A polgárôrök az emberektôl sokszor még köszönetet se
kapnak érte. Sipos József alezredes a beszámolójában el-
mondta számtalan eset volt, hogy segítséget kértünk és
kaptunk az egyesülettôl. Szekeres Katalin polgármester
asszony beszámolójában elmondta. A polgárôrség és az
önkormányzat között jó kapcsolat van, nem csak az együtt-
mûködési megállapodás alapján, szinte kérés nélkül ôk
ajánják fel a segítségüket.

 A munka elismeréséért a következôk részesültek juta-
lomban:

 Az Országos Polgárôr Szövetség, munkája elismerésé-
ért  Vámos György  polgárôrt a „ Polgárôr érdemkereszt
ezüst fokozata” kitüntetésben részesítette.

A megyei Polgárôr Szövetség, Aros Károly polgárôrt,
Farkas Csaba polgárôrt, Vámos György polgárôrt oklevél-
ben és tárgyjutalomban részesítette.

A Kisvárdai Rk és a Kisvárdai és Közbiztonsági alapít-
vány nevében ifj. Vámos György polgárôrt oklevélben és
vásárlási utalványban részesítette.

A Kisvárdai polgárôr régió elnöke Lajti Nikoletta, Mol-
nár Evelin polgárôrhölgyeket oklevélben és tárgy jutalom-
ban részesítette. Vámos György elnök

A nyugdíjas klub jó kapcsolatot épített ki a Dombrádon
is hasonló létszámmal mûködô klubbal. Talán szimpatiku-
sak lettünk az ôszi népdaltalálkozón, ezért hívtak meg már

kétszer is bennünket. Elôször egy ebéddel egybekötött kö-
tetlen beszélgetésre, nótázásra, nemrégen pedig szabadtéri
szalonnasütésre. E napon Vincze Menyhért a klub vezetô-
je kalauzolt bennünket a helytörténeti kiállításon, a Kos-
suth-szoba megtekintésén, a Vasúttörténeti Múzeumban,
végül a Galéria szép festményeit csodáltuk meg. Hasonló
szerény, szimpatikus emberek, talán ezért érezzük jól ma-
gunkat, ha együtt vagyunk. Tervezzük, hogy meghívjuk
ôket, s hasonló programot szervezünk nekik.

A tavasz folyamán szinte heti rendszerességgel találkoz-
tunk. Az éneklés mellett jókat beszélgettünk, születésna-
pokat ünnepeltünk. Összejövetelünk célja: készülni a má-
sodik falunapra. Bodnár Imre Béla

Egy ember mérgelôdik, mert nem tud felszállni a buszra.
Így szól: – Menjenek már beljebb, mert nem férek fel. Hátul
meg annyi a hely, hogy sakkozni lehetne.

A busz hátuljában megszólal egy utas: – Jöjjön, uram
még egy sötét paraszt hiányzik.

A sors
Elestem, fölkeltem – így ment éveken át.
Vittem és cipeltem a nehéz keresztfát.
Akartam feledni napsütötte tájon,de a
keresztem fája ott is velem tartott,
ezért hozzá több más kis keresztet kaptam.
Meg is öregedtem, a hajam fehér lett,
de az én keresztfám súlya nem lett könnyebb.
Naponta növekszik szívemnek a súlya –
vagy én lettem gyöngébb, a vállam nem bírja?
Azt hiszem, hogy tovább már nem bírom vinni.
Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud,
míg a másik zokog, le a földre rogy.
Van, ki büszkén viszi, hisz más úgyse látja

milyen nagy a másik ember keresztfája.

Kékcse, 2008. 04. 20.

Kékcse Polgárôrség Ruha Gyuláné:

Nagyszabású gyermeknapi program várta az iskolá-
sokat május utolsó péntekén Kékcsén.

A diákönkormányzat szervezésében a felsô tagozatos
osztályok fôzôversenyben mérték össze fôzési tudomá-
nyukat. Üstökben, bográcsokban rotyogott a halászlé, a
gulyásleves, a krumplipaprikás és a chilis bab. Az alsó
tagozatos gyerekek különbözô mókás és ügyességi ver-
senyeken vettek részt.

A program végén, szépségversenyen megválasztot-
ták a „SZÉPSÉGKIRÁLYNÔT ÉS KIRÁLYT”.

Az SZMK üdítôvel kedveskedett a gyermekeknek.
Kondisz Péterné  ig. helyettes

Gyermeknap fôzôversennyel
és szépségversennyel

H u m o r  s a r o k

Ôszikék


