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Tisztelt Kékcsei Lakosok!
Kedves Olvasók!
Elmúlt a nyár az aranyló napsütés-

sel, de az együtt szerzett nyári élmé-
nyekkel gazdagabbak lettünk, melyek
örökké megmaradnak emlékezetünk-
ben. Szép nyár volt, tartalmas progra-
mokkal tele, ragyog a szívünk, ha
egyik- másikra gondolunk.

 Én most rendhagyó módon nem az
elmúlt negyedév eseményeit értéke-
lem, hanem egy igen boldog nyári nap-
ról írnék néhány mondatot, mely a falu
életében komoly változást hozott.
Kékcse történelmének egyik fontos,
kiemelkedô eseménye lesz.

2008. január 28-án több hónapos
munka eredményeként Kékcse Község
Önkormányzata pályázatot nyújtott be
a „MÉLTÁNYOS OKTATÁSI-NEVE-
LÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉ-
SÉVEL AZ ESÉLYEGYENLÔSÉ-
GÉRT” címû projekt keretében. A kö-
zelmúltban, augusztus 26-án döntés
született a pályázatokról, ahol az Ön-
kormányzat által benyújtott pályáza-
tot támogatásra érdemesnek ítélték.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Program keretében elnyert 442 millió
Ft támogatással  infrastrukturális fej-
lesztést valósítunk meg.  2008–2010
között az alábbi fejlesztések megva-
lósítására kerül sor:

1. Óvoda: 50 óvodai férôhelyes épü-
let felújítása + 25 férôhelyes csoport-
szoba építés, tornaszoba, egyéni fej-
lesztô helyiségek, tálalókonyha épí-
tés, átriumos udvar kialakítása.

2. Iskola:
· 4 tantermes meglévô épület felújí-

tása
· 4 tantermes új iskolaszárny építése
· 14x24 m alapterületû tornaterem

építése
· 300 adagos fôzôkonyha és 150 fôs

közétkeztetést biztosító étterem épí-
tése

· Öltözôk, zuhanyzók, könyvtár,
egyéni fejlesztô helyiségek

MÉGIS
Az emberek gyakran figyelmetlenek,
következetlenek és én központúak,

MÉGIS SZERESD ÔKET.
Ha jót teszel az emberek vádolni
fognak, hogy önzés és hátsó gon-
dolat motiválja cselekedeteidet,

MÉGIS TÉGY JÓT.
Ha sikeres vagy, akkor hamis bará-
tokat és igazi ellenségeket szerzel
magadnak,

MÉGIS BOLDOGULJ
VALAHOGY.

A jó, amit teszel, holnap már fele-
désbe merül,

MÉGIS TEDD A JÓT.
A becsületesség és az ôszinteség
sebezhetôvé tesz,

MÉGIS LÉGY BECSÜLETES
ÉS NYÍLT.

Amit fáradtságos munkával évek
alatt felépítesz, azt elpusztíthatják
egy éjszaka alatt,

MÉGIS ÉPÍTS.
Az embereknek valóban szükségük
van segítségre, azonban támadás
érhet, ha  segíted ôket,

MÉGIS SEGÍTS.
A legjobbat add a világnak, amid
csak van, s ha cserébe arcul csap-
nak,
AKKOR IS A LEGJOBBAT ADD

A VILÁGNAK,
AMID CSAK VAN.

(Egy Kalkuttai gyermekotthon
falán olvasható ez a felirat.)

3. Az oktatás-nevelés eszközfejlesz-
tése és tartalomfejlesztése: ehhez kap-
csolódóan

· Számítógépes hálózat és IKT esz-
közök fejlesztés (TIOP keretében)

· Kompetencia alapú és integrált
oktatás bevezetése (TÁMOP kereté-
ben)

A falu életében egy új korszak nyí-
lik a fejlôdésérôl, új lehetôségeirôl.

Számomra nagy öröm, hogy ezt én
közölhetem és köszönetet mondhatok
mindenkinek, aki ehhez a sikerhez
munkájával hozzájárult, ebben része
van.

Egy másik pályázati hír:
 Örömmel tájékoztatom Önöket,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési
Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott „K é k c s e   k ö z m û p ó t l
ó s  s z e n n y v í z b e r u h á z á s” címû
pályázatunkat  53.600 ezer Ft. össze-
gû  támogatásra érdemesnek ítélték.

Ennek megvalósításával közelebb
kerülünk a Fô utca közlekedési hely-
zetének javulásához. Legalább is re-
mény van rá, hogy valamelyest javul-
ni fog, mert igazi megoldás egy elke-
rülô út megépítése lenne, de erre 2015-
ig remény sincs. A beruházás egy éven
belül megvalósul, a Fô utca Óvodától
a Petôfi utcáig terjedô szakaszán és a
Hajnal utcában.

Óriási türelemre lesz szükségünk
mind a magunk részérôl, mind a köz-
lekedô gépjármûvezetôk részérôl. Ez
a falu ennél sokkal több kellemetlen-
séget bír ki naponta, így számunkra
bíztató, hogy egy lépéssel közelebb
kerülhetünk egy élhetôbb település
kialakításához.

Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki munkájával, imájá-
val, szeretetével, bármivel segítette
eddigi közös munkánkat és kérem a
jövôben is tegye ezt, hiszen most
együtt örülünk sikerünknek.

Azt gondolom, hogy mindenki szá-
mára most vált érthetôvé a bevezetô-
ben írt bölcs gondolat, kérem szívlel-
jük meg mindannyian.

Kívánok mindenkinek jó egészsé-
get, sok szép napot, szeretetet!

Szekeres Katalin
polgármester
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Idôrendi sorrendben folytatva tele-
pülésünk további történetét, az alábbi
eseményekre került sor .

A II. világháborúval kapcsolatban
dokumentum nem található, de a
visszaemlékezések alapján különö-
sebb harci események nem voltak a
faluban.

 1945 tavaszán a földosztó bizott-
ság kb. 130 családnak adott földet.

1952 októberében megpróbálkoz-
tak TSZCS szervezésével, amely kül-
sô segítség hiányában rövid életûnek
bizonyult.

 1956-ban megindult a hajsza a kom-

Egy kis falutörténet (3.)

Országszerte falu és városnapi prog-
ramok csalogatják a kikapcsolódni,
szórakozni vágyókat. Egyre nagyobb
hagyománya van a helyi szokásokat
bemutató rendezvényeknek, az embe-
rek örülnek, ha falujuk, városuk, híre
eljut minél messzebb a világban. Ezért
értékes programokkal, versenyekkel
teszik emlékezetessé e napot.

Településünkön is immár második
alkalommal került sor a falunap meg-
rendezésére, idén két nap gazdag prog-

ramja várta a település és a környék
érdeklôdô közönségét.

Minden korosztály találhatott ma-
gának érdekes és szórakoztató elfog-
laltságot, de aki csak egyszerûen, be-
szélgetni, találkozni akart rég nem lá-
tott „falubelijével” az is megtalálhat-
ta számítását.

A programok a délelôtti órákban
kezdôdtek, a sportpályán futballmér-
kôzés zajlott, a színpadon pedig a fia-

Falunap 2008.
talabb korosztály
játékos vetélkedô-
kön mérhette össze
ügyességét és tudá-
sát. Eközben a ver-
senyzô csapatok
üstjeiben fôtt a gu-
lyás, s finom illatok
csalogatták a néze-
lôdôket. A délutáni
órákban eredmény-
hirdetések, tombo-

lasorsolás tette iz-
galmassá a napot.
Az esti órákban pe-
dig bál és tûzijáték
ösztönözte mara-
dásra az embereket.

A vasárnap Öku-
menikus istentisz-
telettel kezdôdött
majd a kékcsei és a
környék településé-

nek néptáncosai te-
remtettek fergete-
ges hangulatot, vé-
gül a nyugdíjas
klubok szép nóta-
csokrai zárták a két-
napos eseményso-
rozatot.

A rendezvénye-
ken egyre többen
vesznek részt, s

egyre többen hazalátogatnak azok
közül, akik ma már családjukkal más
településen élik mindennapjaikat.

Ebben a rohanó, globalizálódó vi-
lágban szükség van a kis közösségek
összefogására, hogy ôrizni tudjuk
múltunkat, gyökereinket, melyet átad-
hatunk a jövô nemzedékének. Így biz-
tosíthatjuk jövônket, fennmaradásun-
kat évszázadokra, évezredekre.

Nagy Enikô

munisták ellen, leverték a vörös csil-
lagot.

1960-ban országos program kereté-
ben megtörtént a község villamosí-
tása.

1961-ben újra építik az elôzô 1880-
ban épült tanácsháza épületét.

1975-ben mûvelôdési ház épült,
1949-ben már önálló postahivatal lé-
tesült, ami családi házban mûködött,
1977-ben pedig új önálló épületet ka-
pott.

1980-ban megvalósul a törpevizmû
kiépítése

1987-ben ravatalozó, majd 1989-
ben szolgáltatóház épült 4 üzlethelyi-
séggel.

1990-ben emlékmû épült az I. és II.
világháború áldozatainak és az 1956-
os forradalom elesettjeinek tisztele-
tére.

Közigazgatás községünkben

1950 októberéig a község nem volt
önálló közigazgatási terület. Tisza-
kanyárhoz , mint körjegyzôséghez tar-
tozott. (Folytatás a 3. oldalon)
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Immár ötven éve, hogy pályára léptél,
Immár ötven éve, hogy tanítónô lettél.
Az arany diplomát ma vehetted át,
Mert ma ünnepelted pedagógus léted

ötvenedik jubileumát.
Kérdelek Téged, mi az arany diploma?

Pusztán egy jelkép,
De ami mögötte van, elbûvölôen,

csodálatosan szép.
Mit szíved, lelked árasztott, a tudást,

sok törôdést, szeretetet,
Ezer meg ezer ember hálálja meg Neked.
És mindig látszott rajtad, hogy

hivatástudatból lettél tanítónô,
A pedagógusnak ez az a tulajdonsága,

mi legjobban becsülendô.

  Pál Józsefné Barati Éva tanítónô 1939- ben született
Kékcsén. Édesanyja Mándy Etelka bába,  édesapja Barati
Béla cipész, majd egészségôr volt. Két testvére van, akik
egészségügyi dolgozók. Általános iskolai tanulmányait
Kékcsén végezte. 1952-ben szülei beíratták a k

Kisvárdai Tanítóképzôbe. 1957. szeptember 1-én a
Nyírtassi Általános Iskolához került gyakorló évre. 1958.
augusztus 10-én szerezte meg tanítói diplomáját a
Kisvárdai Tanítóképzôben. 1959. januárban férjhez ment
Pál József pedagógushoz és két gyermeke született. 1959.
szeptember 1-tôl Kékcsére, szülôfalujába került tanítani.
Nyugdíjba vonulásáig, 1995. április 20-ig szülôfaluja gyer-
mekeit oktatta-nevelte az alsó tagozatban.

Immár ötven éveEgy kis falutörténet (3.)
(Folytatás a 2. oldalról)
Heti egy-két alkalommal tartottak fogadóórát, de az

ügyek intézése, pl. anyakönyvi bejegyzések, házasságkö-
tések Tiszakanyáron történtek.

Az 1949. augusztus 20-ai országgyûlés elfogadta a Ma-
gyar Népköztársaság Alkotmányát, mely rögzítette, hogy
az államhatalom helyi szervei a tanácsok. 1950-ben
Kékcsén is önálló tanács alakult, a községet tanácsi körze-
tekre osztották, megválasztották a tanácstagokat.

A helyi tanácsi igazgatás bevezetésével egyszerûbbé vált
a lakosság ügyeinek intézése. Az elsô alakuló ülésre 1950
októberében került sor, az elsô tanácselnök Novák István
volt. Közvetlen felügyeleti szerv a járási tanács, majd a
járási hivatal és ennek megszûnése után a városi tanács
vette át a szerepkört. 1973-ban önálló tanácsú városkör-
nyéki község lett Kékcse.

  A rendszerváltás után 1990-ben a tanácsi rendszert fel-
váltotta az önkormányzati rendszer, közvetlen választás
útján sorkerült a képviselô testület tagjainak és a polgár-
mesternek a megválasztására.

Ezt követôen négyéves ciklusokban történnek a válasz-
tások, az országos választásoknak megfelelôen.

Iskolatörténet

Az iskola történet kezdetén a káptalani iskolák teljesí-
tették a nevelés és oktatás feladatát, ezek a fôbb katolikus
egyházi központokban létesültek. 500 éven keresztül a
katolikus egyház szervezte és saját birtokainak jövedel-
mébôl tartotta fenn a káptalani, a kolostori és a falusi plé-
bániai iskolákat is. A XVI. Század közepétôl bekapcsolód-
tak az iskolaszervezô munkába a protestáns egyházak, az
ortodox egyházak, majd a zsidó közösségek.

  Községünkben is a református és a római katolikus egy-
ház mûködtetett elemi iskolát külön-külön. Az iskolák
mûködésének kezdetérôl hiányosak az adatok. Az 1901/
1902-es tanévtôl az elômeneteli naplók és anyakönyvek
tartalmaznak adatokat a református egyház vezetésével. A
római katolikus iskola anyakönyve alapján már 1898- ban
elemi iskolai oktatás volt. Az elemi iskola 6 évfolyamos
volt, az oktatást összevont tanulói csoportokban végez-
ték. Tantárgyak: Biblia, magyar olvasás, magyar nyelvtan,
földrajz, természetrajz, történelem és polgári jogok, ének
és számtan-mértan. Mindkét felekezeti iskolában kántor-
tanító mûködött. A kántortanító látta el az iskola vezetési
feladatait, közvetlen felettese az iskolaszék elnöke a min-
denkori lelkipásztor volt. Rendszeres látogatást tartott az
egyházmegye és az orvos. Szüneteket tartottak egyházi és
állami ünnepeken.

Az iskolai vizsgák a hívek elôtt zajlottak, ahol minden
tantárgyból, minden tanulónak be kellett számolni rövi-
den kérdések alapján. De az osztályzás joga a pedagógusé
volt.

1948-ban a Megyei Tanfelügyelôség vezetésével meg-
kezdôdött az iskolák államosítása. Az 1948/49-es tanévet
már állami iskolaként kezdték. Az államosítás után a tanu-
lók létszáma 201 és 339 között alakult. A legmagasabb
létszám az 1963-64-es tanévben volt ekkor a szomszédos
Tölgyesszög tanyáról a tanulók ide jártak.  Ezt követô évek-
ben 200 fô körüli létszámmal mûködik az iskola.

1949-ben úttörôcsapat alakult, majd a rendszerváltást
követôen a jelenleg is mûködô diákönkormányzat jött lét-
re, mely nagyrészt a tanulók szabadidôs tevékenységének
szervezésével foglalkozik.

Iskolánkban az oktató nevelô munka megfelel a köz-
pontilag elôírt és meghatározott feladatoknak, emellett
igyekszik eleget tenni minden megvalósítható helyi igény-
nek és elvárásnak.

Nagy Enikô

A tanítás mellett igazgató helyettesként, szakszervezeti
bizottságban, alsós munkaközösség vezetôként dolgozott.
Részt vett minden szervezésben, ünnepekre való készülé-
sek során sok megható pillanatot nyújtott tanítványainak.
Ma is kapcsolatot tart iskolánkkal, falunkkal. Rendezvé-
nyeinket jelenlétével megtiszteli, kirándulni jön velünk.
Munkájával, emberségével kivívta szülôfalujában az em-
berek ôszinte tiszteletét.

Aranydiplomájához, amely 50 éves pedagógiai mun-
kásságát ismeri el, magam és a falu lakossága nevében szív-
bôl gratulálok, és jó egészséget kívánok, egy volt tanítvá-
nya,

Szekeres Katalin
polgármester
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H E L Y I  K Ö Z É L E T I  L A P

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 k

Egy süket meg egy vak zenész zenélnek egy bárban.
Megszólal a vak:
– Mondd süket, táncolnak már az emberek?
Erre a süket:
– Miért? Már zenélünk?

Angliában egy utazó bekopog a „György és a Sárkány”
nevû fogadóba. Egy mogorva nô nyit ajtót:

– Kaphatnék egy kis élelmet és szállást?
– Nem! – mondja a nô és bevágja az ajtót.
Az utazó nem adja fel és újra bekopog. Megint a nô nyit

ajtót, egybôl mondja neki az utazó:
– Nem beszélhetnék inkább Györggyel?

„ Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni mû-
vészet” Goethe

Az ENSZ 1991- ben rendezte meg elôször az idôsek vi-
lágnapját, azóta minden év október

1-én megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió la-
kosáról.

Községünkben is évrôl évre nagy tisztelettel és szeretet-
tel köszöntjük az idôs embereket. Idén szeptember 20-án
az általános iskola adott helyet e rangos eseménynek. Ün-
nepi mûsor, szép versek, tánc tette emlékezetessé e napot a
jelenlévôk számára. A színvonalas mûsort az általános is-
kola tanulói, Gerzsenyi Béláné tanítónô közremûködésé-
vel adták elô.

Idôsek napja

Az Ôszikék nyugdíjas klub tagjai -Bodnár Béla vezeté-
sével- egy nótacsokorral és versekkel köszöntötték kortár-
saikat. Szekeres Katalin polgármester köszöntôjében ele-
venítette fel az idôs kor szépségeit, fontosságát.

Az élôzene többüket táncra perdített, a jó hangulat a sok
kedves mosoly, mely az arcokról sugárzott kifejezte a nagy-
apák és nagymamák háláját, köszönetét e szép napért.

Figyeljünk az idôsekre!
Nagy Enikô

Megérdemlik

Megérdemlik az idôsek

Szeressék, tiszteljék ôket!

Háborút és forradalmat,

Több kormányváltást átéltek.

Kedves arcukon ott látható

élet nehéz barázdái,

Érett, kedves mosolyukban

nehéz sorsukat lehet látni.

Gyermekeket, unokákat

És dédunokákat neveltek.

Becsületes, dolgos embereket

Adtak e földi életnek.

Az öregek még szeretnének

Meleg családi körben élni

Szívbôl kívánom az öregkort

Egyszer, mindenki meg tudja érni.

(Tomorszky Istvánné) 


