
2 0 0 9 .  á p r i l i s 1

Az élet naponta részesít bennünket
apró örömökben, rajtunk áll, hogy
gyönyörû emlékeket alkossunk belô-
lük.

Nagy tisztelettel és szeretettel
köszöntök minden kedves kékcsei
lakost!

Nem véletlenül írtam ezt a mon-
datot a köszöntôm elejére, hiszen
naponta történnek örömteli, dicsé-
retes dolgok kis falunkban, me-
lyekbôl gyönyörû emlékeket al-
kothatunk.

Ha elolvassák a Kékcsei Híradót
megtudhatják, hogy mennyi tehet-
séges, lelkes  ember él ebben a kis
közösségben.

Kedves Gyermekek!
Köszönöm, hogy ilyen szép

eredményeket értek el sorozatosan
a környék minden versenyén,
hogy felfigyeltek mindenütt a
kékcsei óvodásokra, iskolásokra.
Örömmel hallom ezeket a szép di-
cséreteket, és büszke vagyok Rá-
tok!

A fiatalság a remény ideje!
Kívánom, hogy életetek során sok

sikert érjetek el, legyetek hasznosak a
világ és magatok számára!

Ne bátortalanítsanak el titeket a
nehézségek és megpróbáltatások, ame-
lyekkel találkoztok. Legyetek türel-
mesek és kitartóak, felülkerekedve
azon a sietô és mindent rögtön akaró
természetes hajlamon, amely a fiatal-
kor sajátja.

Ne feledjétek soha, hogy köszönet-
tel tartozunk drága szüleiteknek, akik
áldozatok árán biztosítanak mindent
a tanulásotokhoz, késôbbi életetek
megalapozásához.

Nagy szeretet és hála van bennem
azok iránt, akik vállalják a munkát,
akár mint nevelô vagy tanár, vagy mint
szülô, kik elkísérik útjaikon óvodása-

Tisztelt Kékcsei Lakosok!
inkat, iskolás gyermekeinket, hogy
világra szóló álmaikat megvalósíthas-
sák. Az a sok-sok szeretet melyet ad-
nak, majd meghozza gyümölcsét, hi-

szen már gyermekkorban megtanulják,
hogy az embereket csak szeretve lehet
jobbá tenni. Ezt mind innen, szülôfa-
lujukból viszik magukkal egy életre!

Mátészalka adott otthont a napok-
ban az I. Országos Koreográfus Ta-
lálkozónak.

A Szatmár Fesztiválra az ország
minden tájáról érkeztek. A verseny-
re 20 koreográfus nevezett 350 tán-
cossal. A második helyen végzett
Spisák Krisztina ás Teremi László
tanár páros, akiknek szívbôl gratu-
lálunk és munkájukhoz további si-
kereket kívánunk.

Gratulálunk
Büszkék vagyunk arra, hogy a

kékcsei gyermekeket is ilyen kivá-
lóságok tanítják és nevelik a mûvé-
szetre, mint a Teremi-házaspár. Re-
méljük az év végi záróvizsgára idén
is meghívást kapunk, ahol gyerme-
keink az elôzô évihez hasonlóan fer-
geteges táncelôadást mutatnak be
mindannyiunk örömére.

Szekeres Katalin
polgármester

Köszönöm a falu minden lakosának,
hogy ilyen békességben, szeretetben
élünk együtt kis falunkban, ezekben a
nehéz idôkben. Jó érzés tudni, hogy

minden ember örül a fejlôdésünk-
nek, hogy érdeklôdnek, segítenek,
támogatnak.

Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen
el valami jót tenni, és meglátja,
milyen sokan oda állnak mellé.

Ebben az évben kevesebb lesz a
már hagyománnyá vált rendezvé-
nyeink száma a beruházások mi-
att, de a „Május elsejei zenés-tán-
cos ébresztô” idén sem marad el.
Itt szeretnék meghívni mindenkit,
aki jó kedvvel velünk tart ezen a
napon, hogy köszöntsük a falu né-
pét, ahogy illik május elsô napján.

Húsvét közeledik. Ne feledkez-
zünk meg egymásról, rokonról, ba-
rátról, aki rászorul szeretetünkre,
adjunk magunkból kis figyelmes-
séget, szeretetet jó szívvel.

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket
kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester
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Farsang
A farsang a vigasság, bolondozás

ideje, vízkereszttôl hamvazószerdáig
tartó esemény, a bálok és a vidám
összejövetelek idôszaka.

Iskolánk tanulói nagy készülôdés-
sel, izgalommal várják e fontos és szó-
rakoztató rendezvényt, mely hangula-
tával szép, emlékezetes pillanatokat
szerez számukra.

A délutánt zenés
mûsorokkal, tombola-
sorsolással, tánccal
töltötték el a gyere-
kek.

A megnyitóban fi-
nom farsangi fánkkal
köszöntötték a vendé-
geket, majd a dráma-
szakkörösök színda-
rabjukkal, a
Makrancka hercegkis-
asszonnyal szórakoz-
tatták a szülôket, ven-
dégeket.  A délután
fénypontja a keringô
volt, melyben a gyere-
kek valóban egy pil-
lanatra hercegeknek és hercegkis-
asszonyoknak érezhették magukat.

A továbbiakban megjelentek még
Rómeó és Júlia, az apácák, a balettozó
fiúk és táncoló lányok, akik megadták
a hangulatot a további mulatozáshoz.
A másodikosok cantry zenével terem-
tettek sajátos hangulatot a délután fo-
lyamán.

A jelenetek, táncok megtanulása a
gyerekek feladata volt, betanításukat
pedig pedagógusok végezték: Juhász
Józsefné, Gerzsenyi Béláné, Rinkó
Ágnes és Frankóné Bedô Melinda.

A jelenetekhez szükséges ruhákat,
felszereléseket a szülôk és Váradi
Lászlóné segítôkészsége biztosította.

A farsangi rendezvénynek már ha-
gyománya van, évrôl- évre színvona-
las, ünnepi mûsorok gazdagítják élmé-
nyeinket.

Versenyek
 A szórakozás, mulatozás mellet sem

feledkeznek meg a diákok fô felada-
tukról, a munkáról, tanulásról. Ezt bi-
zonyítja, hogy számos tanulmányi ver-
senyre készülnek, ahol szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek, miközben
összemérik tudásukat különbözô isko-
lák tanulóival.

Évrôl-évre részt veszünk a Zrinyi Ilo-
na megyei matematika versenyen, me-
lyen sikeresen szerepelnek diákjaink.
Ebben az évben Kiss Csaba 2. osztályos,
Komáromi Gyenyisz és Molnár Zsolt 3.
osztályos, Dienes Dániel, Bakos Kinga
és Kropok Dániel 4. osztályos, Bakura

Iskolai események
István, Pál Dániel, Jónás Dávid, Hajdu
Levente, Molnár Alexandra 5. osztályos,
valamint Bacskai Tibor és Volkó István
8. osztályos tanulók képviselték isko-
lánkat a versenyen.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy is-
kolánkból Bakura István és felkészítô
tanára részt vehettek az ünnepélyes
megyei díjkiosztó ünnepségen, ahol
az 5. évfolyamosok között tanulónk
12. helyezést ér el.

Kisvárdán a Vértesi Géza matema-
tika versenyen Kiss Csaba 2. o. Komá-
romi Gyenyisz, Molnár Zsolt 3. o. Ba-
kos Kinga, Dienes Dániel, Kropok
Dániel 4.o. Bakura István, Pál Dániel,
Jónás Dávid, Hajdu Levente, Molnár
Alexandra és Bojza János 5. osztályos
tanulók jeleskedtek.

Szintén matematika tudásukat mér-
hették össze a Komoróban megrende-
zésre kerülô „ Észforgató” versenyen
Komáromi Gyenyisz Molnár Zsolt, és
Potyók Renáta 3. o.valamint Dienes
Dániel, Kropok Dániel és Bakos Kin-
ga 4. o. tanulók.

Nemcsak a matematikában jeles-
kednek diákjaink. A Hermann Ottó
„Szépen, helyesen magyarul” levele-
zôs megyei helyesírási versenyen
Volkó Anita Petra, Bodnár Péter és
Tarapcsák Vivien 2. osztályos tanu-
lók vettek részt.

A Papon megrendezett szavalóver-
senyen Bodnár Bálint 1. osztályos ta-
nuló és Tarapcsák Vivien 2. osztályos
tanulók szép eredménnyel szerepeltek.

Gyulaházán az Édes anyanyelvünk
helyesírási versenyen Bakos Kinga és
Dienes Dániel 4. osztályos tanulók
jeleskedtek.

Nyirtasson a Mátyás király mese-
mondó versenyen Dienes Dániel do-
bogós helyezést ért el.

Kisvárdán a Vári hét keretében a
volt 5. sz. általános iskola megrende-
zésében különbözô versenyeken vet-
tek részt tanulóink.

 Informatika versenyen Harcsa Ani-

ta és Bacskai Tibor (3. helyezett) 8.
osztályos tanulók. Történelmi vetél-
kedôn Harcsa Anita, Bakos Bettina és
Kropok Erika 8. osztályos tanulók va-
lamint Csáki Csaba 7. osztályos tanu-
ló, akik tizenhárom induló csapatból
az elsô helyezést érték el.

Az elkövetkezô hetek a tanév vé-
géig még sok és kitartó munkát kíván-
nak, hiszen további versenyekre ké-
szülnek a diákok. Verses mesemondó
verseny lesz Pátrohán, helyesírási ver-
seny Dögében, komplex tantárgyi ver-
seny Nyírtasson, történelem tanulmá-
nyi verseny Nyíregyházán. Sport ver-
senyek, melyekre szintén nagy lelke-
sedéssel készülnek diákjaink.

Köszönet a diákoknak, a felkészítô
tanároknak kitartó, eredményes mun-
kájukért.

Továbbra is számítunk aktív tevé-
kenységükre.

Nagy Enikô
Diákönkormányzat-vezetô

„Kit hitével áldott meg a nép,
melybôl büszkén vétetett,
teremtô gonddal ôrködjön az
a szülôföld felett.
Mert köréje gyûlnek egyszer mind,
akik  voltak,
a számonkérô-konok-szigorú holtak,
s a jövôt nékik be kell vallani!
Kit hitével a szülôföld megáldott,
annak már lenni s tenni kell,
bízván az egyetlen értelmes hitben,
amely a nép s a szülôföld maga!”

(Molnár Lajos: Vallomás-töredék)

Talán sosem volt ilyen fontos szá-
munkra a megmaradás, a fennmara-
dás, az itt maradás, ami csak a kölcsö-
nös megértés alapján valósulhat meg.

Most a politikai feszültségek, a
szétesô félben lévô pártok, a hazug
ígéretek, a gazdasági csôd fenyege-
tô árnyéka, a szegénység a kilátás-
talanság tudatzavart okoz az elmék-
ben. Ez dominál jelenleg. Az örö-
kös félelem, az állandó bizalmat-
lanság, elôbb-utóbb a gyûlölet zsák-
utcájába vezethet.

Nekünk olyan örökséget kelle-
ne hagynunk magunk után, amely
örökre bizonyítani tudja, hogy ez a
föld magyar, és az is marad

Eltökéltséggel, meggyôzôdéssel,
szeretettel, megértéssel, segítséggel
forduljunk embertársaink felé!

Ezeket a nehéz napokat köny-
nyebben tudjuk átvészelni.

Harcsa Istvánné
(Jolika néni)

Kitekintô
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„Táncoltak az óvodások”. Márci-
us 30-án óvodánk gyermekei részt vet-
tek a

Szabolcsveresmarton megrende-
zett „OVIGÁLÁN”.

A Körzeti Bázisintézményünk
2006 óta rendezi meg ezt a találko-
zót, mindig más-más színhelyen. Ez
a rendezvény a körzet óvodáinak ta-
lálkozóját, ahol minden intézmény
egy bemutatkozó elôadással képvi-
seli óvodáját. 25-30 óvoda mutatko-
zik be ezeken a napokon. A rendez-
vény minden alkalommal 2 napos. Az
elôadások mindig más községek
mûvelôdési házaiban kerülnek bemu-
tatásra. A óvodák csak egy számmal
képviselhetik magukat, mindenki tö-
rekszik az egyediség, a helyi sajátos-
ság, és gyermekeik ügyességnek, talp-
raesettségnek bizonyítására. A mieink-
nek ez még minden alkalommal ki-
emelkedôen sikerült. Az elismerést és
jutalmat minden alkalommal megkap-
ták gyermekeink.

 2006-ban Gyulaházán az esernyôs
tánccal mutatkoztunk be, amely egye-

Mozgalmas élet az óvodában
di, és színes volt, sikerünket ennek kö-
szönhettük.

2007-ben Ajakon „A só mese ke-

rült bemutatásra, bele építve egy szép
magyar táncot, a Palotást,  amely sze-
met és szívet melengetô volt minden
részt vevô, és  nézô számára. A siker itt
sem maradt el.

2008-ban Dombrádon, a „ Csiteri-
csütöri” komikus mesejelenettel kép-
viseltük óvodánkat, mindenki nagy
megelégedésére. A tetszésnyilvánítást
minden óvoda részérôl „bezsebeltük”.

2009-ben Szabolcsveresmarton, Fá-
bián Éva: hagyományápoló „Ugró-
táncát”adta elô 20 óvodásunk, amely

hatalmasa sikert aratott. A megjelenés,
a zene, a mozgás és az elôadás teljes
összhangja jellemeze a tánc bemuta-
tását. A tánc elkezdése után ütemes
taps kísérte a gyerekek elôadását, be-
fejezéskor pedig hangos üdvrivalgás-
sal fejezte ki gyerek, és felnôtt tetszé-
sét. Legnagyobb sikerélmény az volt,
hogy az ott fellépô óvodások is úgy
véleményezték, „ EZ VOLT A LEG-
SZEBB AZ ÖSSZES KÖZÜL!”

Gyermekeink boldogsága leírha-
tatlan volt, és természetesen mi, az
óvoda dolgozói is nagyon büszkék

vagyunk gyermekeinkre. Köszönetet
mondok a felkészítô óvónôknek, szü-
lôknek, akik közremûködése és segít-
sége hozzájárult az óvodánk hírnevé-
nek gyarapításához, a sikeres, eredmé-
nyes munkánkhoz.

Az óvoda dolgozói kellemes hús-
véti ünnepeket kívánnak minden ked-
ves olvasónak!

RinkóIstvánné
vezetô óvónô

Jótékonysági bál
A szülôi munkaközösség és a neve-

lôk által 2009. február 21-én –a ha-
gyományokhoz híven-  ismét megren-
dezésre került  a   helyi általános isko-
lában a jótékonysági, farsangi bál. A
rangos eseményen szép számmal vet-
tek részt szülôk, pedagógusok baráti
társaságukkal együtt.

A hangulat remek volt. A bál szín-
vonalát emelte a mazsorett csoport
mûsora, melyet Rinkó Ágnes tanított
be, valamint Kovács Angéla és

Szikszai Ádám táncprodukciója. A
résztvevôk tánc- és énekversenyen
vehettek részt.

A bál bevétele 104 770Ft. volt,
mely teljes egészében a gyerekek, és
az iskola javát szolgálja majd. Az év
végi kirándulás megvalósítását, juta-
lomkönyvek, megvásárlását teszi le-
hetôvé e szép bevétel.

Ezért köszönet illeti a szülôket, pe-
dagógusokat, polgármesterasszonyt, a
képviselô-testület tagjait, bizottsági

161 éve annak, hogy 1848. március 15-én a magyar em-
berek, a „ Talpra magyar „ hívó szavára az utcákra vonul-
tak és mindenre elszánt összefogással, követeléseiket 12
pontban megfogalmazva, szembe mertek szállni a habsburg
elnyomással. Minden év március 15-én, mi utódok, azzal
tisztelgünk tettre kész ôseink hazafiasága elôtt, hogy büsz-
kén emlékezünk rájuk.

Így történt ez iskolánkban az 5.-6- osztályos tanulók,
valamint Nagy Enikô, Áncsán László és Tara Ilona peda-
gógusok közremûködésével.

1848. március 15 a történelem idômalmában pillanat, de
számunkra nemzetünk fennmaradásának sorsfordító napja
volt. A szabadságharc elbukott, de a habsburgok nem tud-
ták megtörni a magyarok nemzeti függetlenségükért és jo-
gaikért való küzdelmét.

1848. március 15. üzenete

tagokat, a kékcsei református és a ró-
mai katolikus egyházközséget, a hi-
vatal és az iskola dolgozóit, diákjait
és nem utolsó sorban a résztvevôket,
akik jelenlétükkel is támogatták a ren-
dezvényt.

Fontosnak tartom, hogy a gyerme-
kek érdekeit elôtérbe helyezve segít-
sük az iskolát, valamint a kitûzött cé-
lok megvalósulását.

Puskás Lászlóné
SZMK- elnök

Példaképek ezek az ôsök, akiknek méltó utódjaivá kell
válnunk, mint ahogy ôk küzdöttek értünk, nekünk is úgy
kell a nemzetért, a hazánkért a jövô magyar nemzedékéért
tenni. Március 15. üzenete: az egyetértésben való összefo-
gás, a tettrekészség, a bátor helytállás, a mindenre elszánt
jövôbe vetett hit, és rendíthetetlen hazaszeretet.

„Vannak napok, melyen nem szállnak el,
De az idôk végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születô tavasznak.”

Juhász Gyula: Március idusára (részlet)

Tara Ilona
tanárnô
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A húsvéti ünnepkör húsvétvasárnapot megelôzô virág-
vasárnappal kezdôdik. Ezt követi nagyhét, húsvétvasár-
nap, húsvéthétfô és végül fehérvasárnappal zárul a kéthe-
tes idôszak.

Virágvasárnap
A húsvét elôtti vasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevo-

nulásának emlékünnepe.  A Bibliából ismert pálmaszente-
lést Magyarországon a barkaszentelés helyettesíti.

A gazdasszony megszámolta, hogy hány szem van az
ágon, mert úgy hitte, hogy annyi kislibája lesz a tavaszon.
Rontás ellen szentelt barkával füstölték meg az ólakat.

A nagyhét jeles napjai
Nagycsütörtök
 „Rómába mennek a harangok”,  utoljára szólalnak meg

nagyszombatig.
Ezen a napon az egyházi szertartás része volta lábmosás.

A pap 12 férfi lábát mosta meg, emlékezve arra, hogy Jézus
is megmosta tanítványinak lábát az utolsó vacsora estéjén.

A házak konyháján hagyták kialudni a tüzet, amit nem
gyújtottak meg nagyszombatig, és nem is fôztek addig.

Nagypéntek
Nagypéntek az egyházak egyik legnagyobb ünnepe:

Jézus kereszthalálának emléknapja, a böjt és a gyász ideje.
Nagypéntek hajnalban a fiatalok a patakra mentek mo-

sakodni, hogy egész évben egészségesek legyenek. Ugyan-
ilyen céllal a lovakat is levitték a patakra inni.

Nagyszombat
Krisztus feltámadásának ünnepe a nagyszombat.

A húsvéti ünnepkör
Ezen a napon szólalnak meg újra a ha-

rangok.
A nap leglátványosabb egyházi szertartá-

sa a feltámadási körmenet.
Nagyszombaton ér véget a 40 napos böjt. A feltámadási

körmenet után a hazatérô családok elfogyasztják a sonká-
ból és a tojásból álló húsvéti vacsorát.

Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe
Idôpontja változó, március 22. és április 25. közé esik.

Ez az ünnep határozza meg a többi mozgóünnep idôpont-
ját is. Húsvét elôtt hét héttel van farsang vasárnapja, hét
nappal elôtte pedig virágvasárnap. Pünkösd utána követ-
kezik ötven nappal.

Húsvétvasárnap
Nagyszombatról húsvétvasárnapra virradó éjszaka a falu

apraja – nagyja énekelve, imádkozva végigjárja a falubeli
és a határban lévô kereszteket.

Húsvéthétfô
Húsvét másnapja már világi szokásairól nevezetes, elsô-

sorban a fiatalság ünnepe. A nap mindenütt ismert szokása
a locsolkodás, amelynek alapját a víz tisztító, termékeny-
ség-varázsló erejébe vetett hit adja.

Fehérvasárnap
A húsvéti ünnepkör zárónapja  fehérvasárnap. Dunántú-

lon és a moldvai magyaroknál ezen a napon tartják a barát-
ságkötés szertartásos szokását, a komálást, mátkálást.

Ezek a barátságok életre szóló összetartozást jelenthet-
nek a fiatalok számára.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Megtartotta évértékelô, záró gyûlését a Polgárôrség. Je-
lenlétük megtisztelték  a közgyûlést Jászovics László a
Megyei Polgárôrség elnök helyettese, Bakó Károly a Me-
gyei Polgárôrség és a Megyei Rendôrkapitányság össze-
kötôje, Kiszella Ferenc a Kisvárdai Rendôrkapitányság és
a kisvárdai régió összekötôje, Rubóczki István a 7. számú
régió vezetôje, Kôrizs József a Rétközi Közlekedési Pol-
gárôrség elnöke, Bodnár Sándor, Mátrahegyi Sándor, Ko-
vács Bertalan körzeti megbízottak is. Az Önkormányzat
részérôl Szekeres Katalin polgármester, valamint Nagy
Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke fejezte ki köszöne-
tét az egész éves munkáért és kívánt további jó egészséget
és együttmûködést.

 A polgárôrség taglétszáma 22 fô. Önállóan 927 óra szol-
gálatot teljesítettünk, a rendôrséggel közösen pedig 269

Polgárôrség éves értékelésérôl
órát. Közremûködtünk útvonal biztosításnál, baleseti hely-
színelésnél, eltûnt személy felkutatásánál, rendezvény biz-
tosításánál, közlekedési akcióknál, valamint az iskolánál
segítettük a gyermekek gyalogos átkelését.

Rendszeresen kerülnek benyújtásra a Nemzeti Civil Ala-
pítványhoz különbözô pályázatok, melyek kedvezô elbí-
rálásban részesülnek. Számítógépet, rendszám felismerôt,
egyenruhát és egyéb a szervezet mûködését segítô eszkö-
zöket sikerült eddig beszerezni. Ebben az évben szeret-
nénk pályázni gépjármû körözési rendszerre is.

Munkánk eredményességét bizonyítják a kapott elisme-
rések. id. Pál János és Oláh Tibor, Tara Tibor és Harcsa
János a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Polgárôr Szövet-
ség 7.régiójának jutalmát vehette át.

Vámos György a helyi polgárôrség parancsnoka

2009. február 10-én 16 órakor a Községi Könyvtár szervezésé-
ben könyvbemutatóra került sor.

A meghívót elsôsorban a rákban szenvedô betegekhez juttattam
el, de az üzletek ablakaiban, az orvosi rendelôben, az önkormányzat
faliújságján is elhelyeztem.

A könyv írója Oláh Gyöngyi, aki a betegségének és gyógyulá-
sának lépéseit, a közben felmerülô gondjait, orvosok, kórházi dol-
gozók viszonyát írja le könyvében.

 Betegsége 2/b stádiumú méh-nyakrák volt. 2006 ôszén váratla-
nul tört rá a betegség, amibôl 1 év alatt tünetmentes lett. Csodálatos
az egészben a gyógyulásán túl az, hogy könyvet írt és segíteni sze-

Újságcikk a „Csodálatos gyógyulás” c. könyv bemutatójáról
retne a hasonló sorsú embertársain. Klubbot hozott létre a Debrece-
ni – klinikán, minden hozzá fordulón igyekszik segíteni.

Könyvajánlójában nemcsak a daganatos, hanem az egészséges
embereknek is ajánlja könyvét, hisz nem tudjuk, mit hoz a jövô, ez
az alattomos betegség kinél, mikor, hol jelentkezik.

A könyvének ismertetése után beszélgetés alakult ki a megjelen-
tek és a könyv írója között.

Gondolatokat cseréltek a jelenlévôk a gyógyulásukról, a szedett
gyógyszerekrôl, gyógytermékekrôl.

Kékcse, 2009. március 20.
Gergely Istvánné könyvtáros


