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Gazda László Elnök úr, az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Elnöke ünnepélyes keretek között el-
helyezte az épülô iskolánk–óvodánk
alapkövét.

Néhány mondatban szeretnék utal-
ni a projekt elôzményeire.

Az Önkormányzat elkötelezett az
alapfokú oktatás-nevelés méltányos
környezeti és infrastrukturális feltét-
eleinek megteremtésében és az okta-
tás-nevelés folyamatos tartalmi fejlesz-
tésében.

Hosszú távú célkitûzése:
A gazdasági-társadalmi szempont-

ból hátrányos helyzetû település tu-
dásalapú felzárkóztatása, térségi sze-
repének erôsítése, a település lakos-
ság megtartó erejének fokozása.

Középtávú célkitûzések:
1.) A településen lakók munkaerô-

piaci érvényesülési esélyének növe-
lése a személyes kompetenciák fejlesz-
tésével

2.)  A településen az alapfokú ne-
velési-oktatási intézmény tartós mû-
ködtetése, a továbbtanulás  és képzés
céljait szolgáló kölcsönösen elônyös
szakmai partnerség kialakítása és
ápolása a környezô térségi és kistérsé-
gi középfokú szakiskolákkal és szak-
középiskolákkal.

Másfél év projektfejlesztés után, a
„MÉLTÁNYOS OKTATÁSI-NEVE-
LÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉ-
SÉVEL AZ ESÉLYEGYENLÔSÉ-
GÉRT” címû projekt keretében Kékcse
Község Önkormányzata – a most meg-
kezdett beruházás révén    az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Program ke-
retében elnyert,  436 mFt támogatás-
sal infrastrukturális fejlesztést való-
sít meg.  A Képviselô-testület döntése
értelmében az utóbbi években felhal-
mozott saját fejlesztési forrásait is
(közel 50 mFt értékben) ezen projekt
megvalósítására koncentrálja.

Ehhez kapcsolódóan az intézmény
fenntartó Önkormányzat 2009. év ele-
jén sikeresen pályázott az alapfokú
oktatás-nevelés Tartalmi fejlesztés-
ének megvalósítására is (TÁMOP

2009. augusztus 6-a nevezetes
nap községünk életében

3.1.4). Az óvodai és iskolai Pedagógi-
ai Program tartalmi fejlesztése egyszer-
re szolgálja

�  a halmozottan hátrányos helyze-
tû gyermekek esélyegyenlôségének
javítását,

� a sajátos nevelési igényû gyerme-
kek iskolai integrált oktatásának fel-
menô rendszerû bevezetését és

�  valamennyi gyermek jövôbeli
munkaerô-piaci versenyképességének
kompetencia alapú tudás fejlesztését

A „MÉLTÁNYOS OKTATÁSI-NE-
VELÉSI KÖRNYEZET MEGTEREM-
TÉSÉVEL AZ ESÉLYEGYENLÔSÉ-
GÉRT” program keretében – a fejlesz-

tési program tervezett ütemezése sze-
rint  2009. július – 2010. augusztus
között – a következô fejlesztések meg-
valósítására kerül sor:

1.  Óvodában:
50 óvodai férôhelyes épület felújí-

tás + 25 férôhelyes kapacitás fejlesz-
tés  ( 1 csoportszoba, tornaszoba, tála-
lókonyha, egyéni fejlesztô helyisé-
gek, egyéb kiszolgáló helyiségek épül-
nek )

2.   Iskolában megvalósuló fejlesz-
tések a következôk:

a.) 4 tantermes meglévô iskolaépü-
let felújítás

b.) 4 tantermes új iskolaszárny épí-
tése

c.) 14x24 m alapterületû tornaterem
építése

d.) 200 fôs fôzôkonyha és 150 fôs
közétkeztetést biztosító étterem kiala-
kítása, és a hozzájuk tartozó kiszolgá-
ló helyiségek

3. Az oktatás-nevelés eszközfejlesz-
téséhez és tartalomfejlesztéséhez  kap-
csolódóan :

� Számítógépes hálózat és IKT esz-
közök fejlesztése (TIOP 1.1.1 kereté-
ben) 21 számítógép, 5 interaktív táb-
la, 1 WIFI, 1 szerver

�  Kompetencia alapú és integrált
oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4 ke-
retében)

Iskola rövid távú cél-
ja, hogy 1 év múlva az
ünnepélyes átadáson,
tartsunk egyben név-
adót is, iskolánknak le-
gyen végre neve.

Az alapkôben elhe-
lyezett urnába, néhány
relikviát tettünk az utó-
kor számára, melyek a
következôk:

· Egy  Kelet-Magyar-
ország

· Az ÉAOP
4.1.1.”MÉLTÁNYOS
OKTATÁSI-NEVELÉ-
SI KÖRNYEZET
MEGTEREMTÉSÉ-
VEL AZ ESÉLY-

EGYENLÔSÉGÉRT” c, projekt rövid
leírása, egy támogatásról szóló döntés

· Az alapkôletételen  elhangzott
köszöntôk

· Sajtóközlemény az alapkôletétel-
rôl

· Óvodások, óvónôk írása, rajza
· Iskolai tanulók, pedagógusok írá-

sa, fotók, aláírások
· Képviselô-testület névsora
· Település története
· Egy kis aprópénz
Kívánom, hogy álljon itt az idôk

végezetéig ez az iskola...

Szekeres Katalin
polgármester

Az ünnepélyes alapkôletétel pillanata
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Augusztus 20-a államalapító Szent
István királyunk ünnepe. Legfôbb ál-
lami ünnepünk, hiszen ezen a napon
emlékezünk meg államunk születés-
napjáról.

A magyar római katolikus egyház
az 1083-ban szentté avatott István ki-
rályra emlékezik, mint egyházalapító-
ra.

Augusztus 20. a magyar nép köré-
ben a legnagyobb tiszteletnek örven-
dô napok közé tartozik, hiszen ekkor
sütik az új búza lisztjébôl az elsô új
kenyeret.

Augusztus 20. Nemzeti ünnepünk
Kenyérsütés

A lisztet már a sütést megelôzô na-
pon elôkészítették, átszitálták majd
teknôbe, öntötték. Ezután kezdôdött
a kovászolás, a kovász a kenyér ke-
lesztéséhez használt segédanyag. A
liszt egy részéhez hozzákeverték a
kovászt, letakarták és több órán át,
érlelték. Amikor megkelt, hozzáke-
verték a többi lisztet, majd sóval,
liszttel összegyúrták, s az egészet kel-
ni hagyták.

A dagasztás a munka legnehezebb
része volt, ráadásul éjszaka kellett vé-
gezni másfél-két órán át. Ezt követô-
en, ha a tészta könnyen elvált a teknô
oldalától, megkelt, következett a sza-
kítás. Azaz megfelelô mennyiséget egy
kosárba, szakajtóba tettek. Állni hagy-
ták, majd megkezdôdött a sütés. A sü-
tés általában három órán át tartott.
Szombaton sütöttek, hogy vasárnap
friss kenyér legyen az asztalon.

Az így sütött kenyérnek egy héten
át kellett kitartania.

Kirándulás Ferihegyen és a
Magyar Nemzeti BankbanIskola építésével, bôvítésével a megfelelô tanulói kör-

nyezet megteremtése valósul meg községünkben. Nyertes
pályázat segítségével valósul meg ez a program. A telepü-
lés életében óriási fejlôdést jelent ez különösen e szûkös,
gazdasági válsággal küszködô világban.

A szép, új környezet nagy hatással lesz gyermekeink
fejlôdésére.

További nyertes pályázatok lehetôséget teremtenek a
belsô, tartalmi fejlôdésre, fejlesztésre. Minden gyermek-
nek a közoktatás intézményeiben kell megkapnia azt a tu-
dást, megszerezve azokat a képességeket, amelyekre ala-
pozva továbbléphet. Ezért fontos, hogy minden gyermek
képességének, adottságának megfelelô nevelést, oktatást,
képzést kapjon. A TÁMOP- 3.1-4/08/2 nyertes pályázat
ezt a tartalmi fejlôdést, fejlesztést teszi lehetôvé.

A pályázat segítségével 32 millió forint kerül felhaszná-
lásra az óvodában és az általános iskolában.  Cél „Család-
barát iskola” kialakítása, hagyományápolásra nevelés, kör-
nyezettudatos nevelés megvalósítása, kompetencia alapú
oktatás bevezetése.  Az új pedagógiai módszerek, eljárá-
sok bevezetése hatékonyabbá teszi a gyermekek tanulási
folyamatát, javítja személyiségüket, érvényesülési lehetô-
ségüket. A település életében nagy változások várhatók,
mely a jövô záloga.

Összefogással, s persze kisebb nagyobb áldozatokkal,
sok munkával biztosíthatjuk településünk jövôjét.

Nagy Enikô

Nyertes pályázat

Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás támo-
gatásával vettünk részt Gyulaházán a Millennium Sport-
centrumban, öt napos táborban.  27 gyerek kezdhette meg
pihenését, aminek  osztálytársammal, Csáki Csabával  ré-
szesei lehettünk. A tábor vezetôje Baráth Sándor, a gyula-
házi Dr. Kozma Pál Általános Iskola és Életfa Óvoda igaz-
gatója volt. Minden reggel 9-kor úszással kezdtük a napot,
majd fociztunk, biliárdoztunk, kosárlabdáztunk, pingpon-
goztunk és tekéztünk.

Használhattuk még a kondi termet, jakuzzit, szaunát.
Egy napot Vásárosnaményban töltöttünk a Vízi vidám-

parkban. A sok játék, közös program során barátságok szö-
vôdtek.  A táborvezetô mellett több nevelô is foglalkozott
velünk, hogy minél tartalmasabban, gazdagabban töltsük
el a napokat.

Köszönjük a lehetôséget, örültünk, hogy képviselhet-
tük iskolánkat ebben a táborban.

Széplaki Tamás
7. osztályos tanuló

Táboroztunk

Minden évben sorkerül iskolai kirándulás megszerve-
zésére, mely sokoldalú élményt jelent az általános iskola
tanulói számára. A helyszín a programok kiválasztásánál
figyelembe vesszük a szülôk anyagi lehetôségeit, s hogy a
gyerekek tanulságos, szórakoztató programokon vehesse-
nek részt. Fontos szempont az is, hogy olyan helyekre jus-
sanak el a gyerekek, ahová családi körben nincs lehetôsé-
gük.

Idén Budapesten a MNB és a Ferihegyi repülôtér nyúj-
tott óriási élményt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A korai indulás nem okozott számukra nehézséget, majd
a bankban a sok érdekesség hamar fel is frissítette ôket. Két
csoportban vettek részt a gyerekek érdekes és tanulságos
elôadáson. Így betekintést kaptak a bank életébe s a pénz
világába, pl. megtudhatták azt milyen jelzések vannak a
papírpénzen, mely a valódit megkülönbözteti a hamistól.

 Majd állandó kiállításon tanulmányozhatták a pénz fej-
lôdésének történetét. Megtekinthették távoli tájak, orszá-
gok soha nem látott fizetôeszközeit. Néhány érdekes kér-
dés megválaszolása után, számítógép segítségével elkészít-
hették saját arcképükkel ellátott bankjegyüket, egy fabat-
kát, de megmérhették a súlyukat aranyban is.

A pénz világának megismerése után tovább folytattuk
utunkat, s a Ferihegyi repülôtér emlékparkjában tekintet-
tünk meg régen használt repülôgépeket. Majd a repülôté-
ren a külföldre utazó utasok nyüzsgésén, s a felszálló repü-
lôgépek látványán álmélkodtak a gyerekek.

 Már a hazafelé vezetô úton vidáman mesélték a nap
folyamán szerzett élményeiket.

Nagy Enikô
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Gondolatok a családtervezésrôl...

 Amikor két ember - egy férfi és egy nô- úgy döntenek,
hogy összekötik az életüket, együtt szeretnének élni, há-
zasságot kötni majd családot alapítani akkor óhatatlanul
fel kell, hogy vetôdjön a családtervezés kérdése!

A családtervezés szûkebb értelemben a születendô gyer-
mekek számának, születésük idejének, a köztük lévô vár-
ható korkülönbségnek a közös megtervezése, valamint a
gyermek neveléséhez szükséges  legkedvezôbb feltételek-
nek a megteremtése.

Ennek legfontosabb eleme az ép család. A család a társa-
dalom alapegysége, az ember a családban éli meg a legsze-
mélyesebb kapcsolatait, és itt találhat igazán önmagára.
Ezért nagyon fontos a megfelelô párválasztás, a harmónikus
felelôs párkapcsolat, a hosszú távra szóló, kölcsönös elkö-
telezettség. A házasság elôtt tisztázni a terveket, célokat,
ki mit vár a másiktól, mikor és hány gyermeket szeretné-
nek, hol fognak lakni, hogyan képzelik el közös életüket.
A házasság, (együttélés), mindkét fél részérôl alkalmazko-
dóképességet és türelmet kíván. Kétségtelen, hogy két egy-
mást szeretô ember kapcsolatában idôrôl idôre felbukkan a
vágy, hogy valami maradandót tegyenek, valami olyat
hozzanak létre ami a kapcsolatuk értékét mutatja, megôrzi.
A gyermek az aki a férfi és a nô kapcsolatának legnyilván-
valóbb és” maradandó alkotása „.

A gyermek életre hívása felelôs döntést kíván meg a pár-
tól, ami óhatatlanul felveti a születésszabályozás ( fogam-
zásszabályozás ) illetve a családtervezés kérdéskörét.

Miért hasznos dolog ez?

Ha tervezett idôpontban jön világra a gyermek, akkor a
számára legideálisabb körülmények közé születhet, ame-
lyet a család csak biztosítani tud.

A gyermeket tervezô párok a lehetô legjobb egészségi
állapotban és a megfelelô körülmények biztosításával, sze-
retettel várják születendô gyermeküket.

A gyermeket nem tervezô párok az általuk választott
születésszabályzó módszer helyes alkalmazásával elkerül-
jék a nem kívánt terhesség létrejöttét.

A természet gyakran rácáfol az emberi tervezésre s meg-
mutatja, hogy a test és a lélek összhangja már megfelelô
volt ahhoz, hogy egy új élet megfoganjon. Ilyenkor a gon-
dolkodás kullog az események mögött!

Mások gyakran a fordítottjától szenvednek, éveket vár-
nak a babára, küszködnek, hogy sikerüljön megfoganni.

A páros döntések meghozása sohasem egyszerû, hiszen
két ember természetes, hogy kétféleképpen reagál ugyan-
arra a dologra. Nagyon fontos hogy képesek legyünk meg-
hallgatni és elfogadni a másik mienktôl eltérô érzéseit,

„ Azt kérdezted tôlem, hogyan vártalak?
   Mint az éjszakára fölvirrad a nap,
   mint a délutánra jô az alkonyat,
   mint ha szellô jelzi a förgeteget –
   ezer pici jelbôl tudtam jöttödet. „
                                           (Beney Zsuzsa)

gondolatait. Nem mindegy, hogy milyen a család légköre,
amibe a gyermek születik.

Milyen nyugalommal és bizakodással tekinthet a gyer-
mekvállalás elé az, aki teljes családból, egymást támogató
családtagok közül indul a saját élete felépítése felé. Mennyi-
vel nehezebb annak, aki a családjában kevesebb bizton-
ságérzést, örömöt tudott átélni. Nem könnyû, de annál na-
gyobb dicsôség, ha sikerül nem megismételni a szüleink-
nél látott boldogtalan, szerencsétlen életvezetést, hanem
társunkkal összefogva igyekszünk jobbra ,szebbre fordíta-
ni a saját és a gyermekeink sorsát.

A kérdés az, hogy mit vagyunk képesek meglátni az
adott helyzetbôl?

A gyermek vállalása akkor jelent „gyermekáldást”, hogy
ha lehetôségként éljük meg, hogy valami „gyümölcsözô
vállalkozásba” foghatunk ezáltal, - egy gyermekcsemete „
termôfává nevelésében” összeszedjük mindazt a testi és
lelki erôt, amit az élettôl kaptunk, amit megôriztünk, ápol-
tunk, fejlesztettünk. Az élet legnagyobb ajándéka az ön-
zetlenül szeretô szülô.

A gyermek a családi boldogság forrása és akár „terve-
zett”, akár „ nem tervezett” egyformán szeretetet érdemel
és vár a szüleitôl.

Ez a rövid gondolatsor remélem segít a leendô szülôk-
nek abban, hogy közös életüket, egymást kölcsönösen sze-
retve, kiegészítve születendô gyermeküknek olyan csalá-
di fészket biztosítsanak amelyben harmónikusan fejlôdhet
s kiteljesedhet a kis élete.

Rókáné Terjék Anita
védônô

A gyermeknapon is jól érezték magukat a gye-
rekek. Volt sorverseny, arcfestés, lehetett videóz-
ni, sakkozni, gyöngyöt fûzni. Végül szalonna és
virsli sütéssel záródott a nap.

GyermeknapGyermeknap
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Megyénk szinte minden tájegysége híres különleges ter-
mészeti értékeirôl, védett területeirôl. A Rétköz az egyet-
len olyan kistájunk, ahol (a Tisza hullámterét kivéve) nincs
ilyen nevezetesség. Ennek oka szerencsére nem a termé-
szeti értékek hiánya, csupán az, hogy eddig kevés figye-
lem fordult erre a térségre.

Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre partnereivel (E-misszió
Egyesület, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) együtt-
mûködve 2008-2009-ben a teljes kistájra kiterjedô terepi
természetvédelmi felmérést végzett a Rétközben, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati (K-36-
08-00230A) támogatásával.

A felmérés során mintegy 450 természeti terület (több,
mint 8000 ha kiterjedésben) került elô. Ezek bejárásával

24 típusú természetes
élôhelyrôl, 20 védett
faj 150-nél is több ál-
lományáról, ezek álla-
potáról, és a veszélyez-
tetô tényezôkrôl ké-
szült dokumentáció.
Remélhetôleg ez a
munka is hozzájárul
ahhoz, hogy a Rétköz
pótolhatatlan termé-
szeti öröksége mind-
annyiunk ügye: büsz-
kesége, kincse, és fele-
lôssége legyen a jövô-
ben.

A Rétköz a Tisza fel-
sô szakaszának szabol-

csi mélyártere, mely a folyószabályozások és lecsapolások
elôtt (a XIX. század közepéig) kiterjedt lápvidék volt er-
dôkkel, tavakkal, rétekkel, lápokkal, kanyargózó vízerek-
kel. A tájegység peremén, illetve a belsô szigeteken, ho-
mokhátakon megtelepült falvak lakói ezekhez a körülmé-
nyekhez alkalmazkodva halászattal, csíkászattal, nádvá-
gással, sulyomszedéssel, teknôsbékafogással és egyéb te-
vékenységekkel egészítették ki állattenyésztésbôl, kisebb
részben földmûvelésbôl származó megélhetésüket.

Az ármentesítés és lecsapolás eredményeként alapvetô-
en kultúrtájjá változott Rétköz mind a mai napig igen szép
arányban ôrzi természeti értékekben gazdag vizes élôhe-
lyeit. Legjellemzôbbek ezek közül a lápok: Azokon a mély
fekvésû helyeken, amelyeket szinte egész éven át víz borít,
az évszázadok alatt képzôdô tôzeges talajon zsombéko-
sok, úszólápok, különleges hínárvegetáció alakul ki, kü-
lönleges állat- és növényvilággal. Mellettük igen nagy ki-
terjedésben találhatók füzes ligetekkel, nyaras facsoport-
okkal tarkított rétek, legelôk, ahol három védett orchidea-
faj is elôfordul. Szintén komoly értéket képviselnek a Rét-
közt egykor behálózó patakok, erek (Szebecse, Járat-ér, Kis-
Tisza) medreinek maradványai, a kis foltokban megmaradt
szikesek, továbbá a 4-5000 évvel ezelôtt itt élt lovas népek
által emelt 3-12 méter magas síremlékek, a kunhalmok.

Természeti kincsek a Rétközben
A Rétköz természeti kincsei csak akkor ôrizhetôk meg,

ha a jövôben megfontoltabban gazdálkodunk a táj megha-
tározó erôforrásával, a vízzel. Tekintettel a napjainkban
zajló klímaváltozásra és a mezôgazdaságot érintô kiélezett
versenyhelyzetre, gazdasági szempontból is az az érdekünk,
hogy az eddigi egy-
oldalú és igen költ-
séges vízelvezetés
helyett a megfelelô
adottságú területe-
ken (belvizes szán-
tókon, réteken, lá-
pokban, mocsarak-
ban, régi tómedrek-
ben) megôrizzük a
természetes vizeket,
valamint az ezekhez
a környezeti adottsá-
gokhoz alkalmazko-
dó mezô- és erdôgaz-
dálkodást folytas-
sunk.

Kékcse környéke
különösen gazdag
természeti értékek-
ben. Nagy kiterjedésû, igen változatos élôvilágú kaszá-
lók, legelôk, láposok, nádasok terülnek el az impozáns
homokhegyek között. A község környékén 6 védett nö-
vényfaj (köztük 2 ritka orchideaféle!) került elô a kuta-
tás során.

Pompás kosbor

H u m o r  s a r o k

Mocsári nôszôfû

Kiabál a székely legény az apjának
– Édesapám fogtam egy medvét!
– Jól van, hozd ide!
– Nem tudom, mert nem enged el!

* * *

– Hogy megy a boltod ezekben a nehéz idõkben?
– Ne is kérdezd. Már a próbababáim harminc százalékát is
el kellett bocsátanom.


