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Elmúlt egy szép nyár, és lassan egy
szép ôsz is. Olyan gyorsan változnak
az évszakok, mint mostanság Kékcsén
az események. Azt hallom az embe-
rektôl, hogy felgyorsult az élet falunk-
ban, kezd látszani az elmúlt három esz-
tendô kitartó munkájának eredménye.

Hét támogatott pályázatunk van,
melyek megvalósítása elkezdôdött.

Jó ütemben épül az iskola, elkez-
dôdtek a pedagógusok képzései.

Három újabb jó hírt jelenthetek be.
A Területi kiegyenlítést szolgáló

Önkormányzati Fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázaton, az Óvoda ud-
var bôvítésére benyújtott pályázatun-
kat támogatásra érdemesnek ítélték.
Így rövidesen hozzá kezdhetünk a
szomszéd telekbôl kialakítani egy
szép, tágas udvart óvodás gyermeke-
ink számára.

A falu közepén, az orvosi rendelô
körül, szintén pályázaton elnyert tá-
mogatásból építhetünk egy közparkot,
restaurálva benne az 1820-as évekbôl
fennálló feszületet.

Készül Kékcse honlapja, ahol a sok
hasznos információ mellett minden
aktualitást megosztunk az érdeklôdôk-
kel. Rövidesen elérhetô lesz a
www.kekcse.hu oldalon.

Remélem, elnyeri tetszésüket, és
gyakran látogatni fogják. Természete-
sen a klasszikus nyomtatott sajtót, a
mi kis helyi lapunkat továbbra is szer-
kesztjük azok számára, akik az olva-
sás élményét még kívánják.

Önöknek kedves Kékcsei Lakosok
semmi mást nem kell tenni, mint fi-
gyelni, végigkövetni ezeket a történé-
seket, továbbra is olyan befogadóak,
aktívak legyenek, mint eddig.

Örülök, ha véleményüket megis-
merhetem, ha részt vesznek a közös
gondolkodásban, munkákban. Válto-
zik a világ és változunk benne mi em-
berek. És ez így van jól. A Kékcsei
emberek különösen szeretik a pozitív

Tisztelt Kékcsei Lakosság!
Kedves Olvasó!

változást, a fejlôdést, az újat, a legap-
róbb dolognak is tudnak ôszintén örül-
ni. Sokat vártak ezekre a változások-
ra, megérdemlik végre, hogy szebb,
fejlôdô faluban éljék az életüket, ahol
az életminôségük is javul.

Szeretném emlékeztetni a Tisztelt
Olvasókat, hogy Szent András hava és
Karácsony hava következik, jó né-
hány jeles nappal.

Ha mindet nem is, de néhányat ün-
nepeljenek meg, ahogy Márai Sándor
tanácsolta.

November 30. – András napja
Advent kezdete.
 Itt szeretnék meghívni mindenkit

a hagyományos Advent vasárnapi dél-
utánokra.

December 6-án az óvodások, de-
cember 13-án az iskolások, és decem-
ber 20-án az Ôszikék Nyugdíjas Klub
adja a meghitt karácsonyi hangulatot
ébresztô mûsorokat.

A szokásos vendéglátásról a Kép-
viselô-testület, és a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói gondoskodnak.

Ké-
r e m ,
h o g y
elôzô évekhez hasonló-
an jöjjenek el, gondoljanak a magá-
nyosokra, az egyedül élôkre, szomszé-
dokra és hozzák magukkal Ôket is,
hiszen lehet, hogy nagyobb szükségük
van rá, mint gondolnánk.

Szeretném, ha nemcsak az ünnep-
napokon gondolnánk egymásra szere-
tettel, hanem a mindennapok nehéz-
ségei közben is, hiszen egy kis falusi
közösség felbecsülhetetlen értéke, ha
egymásra figyelünk, egymást segítjük,
egy mosollyal, megértéssel és bármi-
vel, amire éppen szüksége van vala-
melyikünknek.

Kívánok ehhez jó egészséget, de-
rûs szép napokat!

Szekeres Katalin
polgármester

A magyarság történetének gyász-
napja. Mi is történt 160 évvel ezelôtt
ezen a napon? Mi volt a kivégzések
elôzménye?

Az 1848-49-es forradalomban a
magyarok vereséget szenvedtek. Fe-
renc József osztrák császár korlátlan
hatalmat adott Haynau tábornoknak,
aki kegyetlen bosszút állt a magya-
rokon.

1849 október 6-án, Aradon 13
honvéd tábornokot végeztek ki. Négy
vértanú golyó általi halálos ítéletet
kapott, a többieket kötél általi halál-
lal sújtották. Ugyanezen a napon lôt-
ték fôbe Pesten gr. Batthyány Lajost,
az elsô felelôs kormány miniszterel-
nökét.

1849. október 6.
A kivégzések mellett százakat ad-

tak hóhérkézre, ezreket ítéltek vár-
fogságra.

A kivégzettek tettei, bátorságai,
önfeláldozásai örökké élni fognak a
magyar nemzet tudatában és emléke-
zetében.

A vértanuk:
Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid,

Kiss Ernô, Schweidel József,
Poeltenberg Ernô, Török Ignác,
Láhner György, Knézich Károly,
Nagysándor József, gr. Leiningen-
Westerburg Károly. Aulich Lajos,
Damjanich János, gr. Vécsey Károly,
gr. Batthyány Lajos.

László Mihályné
tanárnô
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Székhelye: 4494 Kécse Fô u. 116.
Célja: a községben élô gyermekek és

fiatalkorú lakosság nevelésének, oktatásá-
nak, szakképzésének és társadalmi beillesz-
kedésének támogatásával hatékonyan hoz-
zájáruljon a település életének gazdagodá-
sához, a személyközi kapcsolatok fejlesz-
téséhez, a lakóhely kötés erôsítéséhez.

Ennek érdekében támogatni kíván-
ja és kiemelten kezeli:

– az oktató-nevelô munka tárgyi és sze-
mélyi feltételeinek javítását,

– tehetséges tanulók menedzselését
– hátrányos helyzetûek támogatását
– a gyermekek és fiatalok személyiség-

fejlôdését kivontakoztató társadalmi, állam-
polgársági ismeretek gazdagodását segítô
iskolai és iskolán kívûli programok meg-
valósulásának támogatását

– a környezetvédelmi, helytörténeti és
helyismereti munka ösztönzését

– az egészséges testi és szellemi fejlô-
dést, a szabadidô kulturált eltöltését segítô
programok, tevékenységi formák megva-
lósulásának támogatását.

A tevékenységét közhasznú szervezet
formájában végzi.

A Közalapítvány a közhasznú szer-
vezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. Tör-
vény 26.§-ának c) pontja alapján az aláb-
bi közhasznú tevékenységeket végzi:

– nevelés és oktatás, képességfejlesz-
tés, ismeretterjesztés

A közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli
vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb
vagyoni értékû felajánlással bárki csatla-
kozhat, akinek adományát az Alapítvány
elfogadja.

A Közalapítvány vállakozási tevékeny-
séget csak közhasznú céljainak megvalósí-
tása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végez.

A Közalapítványt a Kuratórium kezeli.
A Kuratórium tagjai természetes szemé-
lyek, 5 tagból áll, (elnök, titkár, 3 tag).

A Közalapítvány Kuratórium elnöke és
titkára önállóan vagy az elnök által a Kura-
tórium tagja közül írásban felhatalmazott
személy(ek) képviseli(k).

A Kuratórium elnöke összehívja és ve-
zeti a Kuratórium üléseit, és ellátja mind-
azokat a feladatokat, amelyeket az Alapító
Okirat hatáskörébe utal.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, dön-
téseit fô szabály szerint a Közalapítvány
székhelyén elhelyezett hirdetôtáblán kell
nyilvánosságra hozni. A Kuratórium kö-
teles a Közalapítvány mûködésérôl az Ala-
pítónak legalább évente egyszer beszámol-
ni.

A Közalapítvány mûködését és gazdál-
kodásának törvényességét és célszerûsé-
gét a 3 tagú Felügyelô Bizottság ellenôrzi.

A Közalapítvány pártoktól független,
azoktól támogatást nem kap, országgyûlé-
si képviselôjelöltet nem állít, és nem támo-
gat, közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat.

A Közalapítvány – céljai megvalósítása
érdekében – együttmûködik a hasonló köz-
feladatot ellátó állami, társadalmi szerveze-
tekkel és alapítványokkal.

Harcsa Tiborné

Miden „tanév” elején érdemes újra-
gondolnunk tennivalóinkat, megerô-
södnünk abban, amit jónak vélünk,
vagy ötletekkel megújulnunk.

A ránk váró évszak rengeteg fejlesz-
tési lehetôséget, ismeretszerzést, tanu-
lást rejt magába, amelyet „megújult
formában szeretnénk bemutatni.

Nagyon fontos, hogy gyerekeink ta-
nuljanak meg helyesen közlekedni, hi-
szen községünkben igen nagy a forga-
lom. Az ismeretszerzés, gyakorlás szük-
séges a séták, kirándulások, helyszíni
foglalkozások balesetmentes megva-
lósításához.

Célunk, hogy óvodánk biztonságos
környezettel, és biztonságos felszere-
léssel segítse elô a gyermekek nevelé-
sét. A környezet és felszerelés fejlesz-
téséhez harmadik éve kihasználjuk a
pályázati lehetôségeket is.

Eddig, minden alkalommal sikere-
sen pályáztunk a „Közlekedésbizton-
sági és bûnmegelôzési” programmal:

– Elsô alkalommal manuális közle-
kedési eszközöket, kiegészítôket sze-
reztünk be, ismereteik bôvítéséhez,
gyakorláshoz,

3741 kg élelmiszert kapnak a kékcsei rá-
szorulók. A Magyar Ökumenikus Segély-
szervezetnek – a Kékcsei Önkormányzattal
és az Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgá-
latával kialakított  jó együttmûködése ered-
ményeképpen – Kékcse község rászoruló
családjaira esett a választása . A településen
ingyenes élelemcsomagokkal segíti a hátrá-
nyosabb helyzetû családokat.

Ezt a támogatást az Európai Unió inter-
venciós élelmiszersegély programjában, a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel
kialakított jó kapcsolata, együttmûködé-
se eredményeképpen nyerte el a telepü-
lés. A segélyprogram helyi koordinátora,
Gergely Istvánné, az ingyenes élelmiszer-
csomagok osztásával kapcsolatban, újsá-
gunknak a következôket mondta:

„A napokban szállítjuk el a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet raktárából a
3741 kg  élelmiszer szállítmányt Kékcsére.
A kékcsei lakosság szociális helyzetére való
tekintettel sikerült elérni, hogy 230 csomag
helyett 280 csomagot biztosítson települé-
sünknek a Segélyszervezet. A csomagok
elosztásánál az Adományozó által elôírt fel-
tételeket be kell tartanunk!  Elsôsorban a lét-
minimum alatt élôk, a több gyermekes, gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult csalá-
dok, kisnyugdíjasok kapnak élelmiszereket.
Egy-egy család  közel 14 kg súlyú csoma-
got kap.  A csomag tartalmát a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet határozta
meg, attól eltérni nem lehet.  Saját forrás-
ból kell biztosítanunk az elszállítás, az ôrzés
és a kiosztás költségeit. Ennek megszerve-

Élelmiszercsomagot kapnak
a rászorulók

zéséért illetve biztosításáért köszönet illeti
községünk Képviselô-testületületének Szo-
ciális Bizottságát, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait, a kékcsei Polgárôrséget, és a
közcélú munkások segítségét.”

Az élelmiszercsomagok osztásának
pontos idôpontjáról, a csomagok átvé-
telének  helyérôl  az érintettek értesítést
kapnak!

Kérelmet nem kell benyújtani, a cso-
magok átvételére személyesen kerülhet
sor, azt aláírással kell igazolni!

A csomagok kiosztása elôreláthatólag két
héten belül megtörténik.

Egy csomag tartalma: 7 kg liszt, 3 kg
kristálycukor, 3 kg tészta és 0,36 dkg keksz
krémmel töltve.

Azokban az esetekben, akik koruknál,
egészségi állapotuknál fogva nem tudják
átvenni a csomagot, a kiszállítást megold-
juk.

 „Örülünk annak, hogy egyre eredmé-
nyesebbek és sikeresebbek vagyunk a pá-
lyázatokon. Az EU Élelmiszersegély Prog-
ram keretében szétosztásra kerülô élelmi-
szer a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
hivatal közremûködésével kerül sor. Nagyon
fontosnak tartom Gergely Istvánnénak, a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetôjének, a kari-
tatív szervezetekkel való jó együttmûködés
kialakításában végzett tevékenységét, s a vele
együttmûködôk hatékony munkáját. Minden
támogatást köszönettel fogadunk! ” - mond-
ta Szekeres Katalin polgármester.

Debreczenszki Julianna
jegyzô

„Kékcse Gyermekeiért”
Közalapítvány

„Ôsz szele zümmög..”
avagy „közlekednek” az óvodások

– Második alkalommal gyermekke-
rékpárok, motorok beszerzése volt a
cél,

– A mostani pályázati összegbôl
pedig, a meglévô közlekedési eszkö-
zök bôvítése, fejlesztése valósul meg.

Szeretnénk, hogy minél több gye-
rek kerékpározhasson, motorozhas-
son, rollerozhasson. A helyes közle-
kedést elméletbe ismerik a gyerekek,
fontos, hogy a gyakorlatban is alkal-
mazzák. Gyermekeink ebben a hónap-
ban, kerékpárral, óvónôi felügyelettel
közlekedtek községünk különbözô
utcáin. 5-6 gyerek indult el egyszerre,
gyönyörûen, szabályosan haladva, le-
maradt társaikra figyelve, büszkén te-
kertek a kijelölt útvonalon. „Kerék-
pár Túra”

Akik látják, figyeljenek rájuk, óv-
ják, dicsérjék ôket, mert megérdemlik.

Remélem, ebben az évben minél
több gyerek részesülhet abban az él-
ményben, hogy „ KERÉKPÁROZOK,
EGYEDÜL, KÖZÖSEN A TÁRSAIM-
MAL, A MI KÖZSÉGÜNKBEN” .

Rinkó Istvánné
vezetô óvónô
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Rendhagyóan kezdôdött a 2009/2010-es tanév. A szo-
kásos szeptember elsô napja helyett szeptember 7-én kez-
dôdött az idei tanév. Kaptak még négy nap szünetet a gye-
rekek s ráadásként egy szépen felújított iskolát.

2009. szeptember 7-én vették birtokba a tanulók.
Így vallanak az elmúlt egy hónapról.

Kondisz Péterné
Ig. helyettes

Nagyon jól érzem magam az új iskolában. Kívülrôl még
nincs kész, de belülrôl már lehet benne tanulni.

Az a jó, hogy megnagyobbították a tantermeket s így
tágasabbak. Teljesen átépítették a sulit, új az egész beren-
dezés. Nemsokára lesznek interaktív táblák.

Az is nagyon jó, hogy polgárôrök reggel, délben és este
átkísérnek a zebrán. De azért nem ártana, ha minél elôbb
elkészülnének az iskolával a munkások.

Szerintem nagyon jó az iskola, remélem, hogy mindenki
ezt gondolja.

Kropok Dániel
5.osztályos tanuló

Kékcse kapott egy pályázatot, amibôl felújíthatják és
bôvíthetik az iskolát, s új tornatermet és ebédlôt építhet-
nek.

Én nagyon jól érzem magam az újjávarázsolt iskolában..
Nekem így sokkal jobban tetszik, mint régen. Szerintem
biztonságosabb is és szebb is.

A nyáron most még új iskolának mondható részt újítot-
ták fel, kívülrôl- belülrôl, ezért egy hetet késett az évnyitó.

Új lambériát tettek fel, új a fûtésrendszer is, újak az ajtók,
új a csempézés, és elôl, ahol még nem teljesen volt üvegfal,
ott most már az is ki lett cserélve.

Az új részleg jelenleg is épül, ahol interaktív táblák lesz-
nek. Már alig várom, hogy  kész legyen.  Nem is említettem
lesz  új 150 férôhelyes  ebédlônk és új tornatermünk is,
amely  közel kétszer akkora lesz, mint a mostani . Ja és már
alig várom, hogy az étteremben ebédeljek, és hogy a torna-
teremben tornázhassak . De remélem, hogy a bácsik jövôre
készen lesznek az új résszel .

Én nagyon szeretek ide járni, fôleg most, hogy új és
szép tiszta az iskolánk.

 Pál Balázs
5. osztályos tanuló

Nagyon jól érzem magam a felújított iskolában, de saj-
nos vannak olyan gyerekek, akikre rá kell szólni, hogy
szép maradjon a suli. Jobb így tanulni, hogy szebb a kör-
nyezetünk, újak az ajtók, csempék, lambériák.

Lesznek interaktív táblák, melyek segítségével a leg-
korszerûbb módon tanulhatunk majd. Épül az új iskola
rész is, a munkások csendben dolgoznak, tekintettel van-
nak ránk. Lesz szép nagy tornatermünk és ebédlônk.

Sajnálhatják magukat, akik elmentek, mert nincs ilyen
szép iskola a környéken sehol.

Remélem, hamarosan elkészül, jó lett volna, ha már el-
készül szeptemberre, de „jó munkához idô kell!” tartja a
mondás.

Dienes Dániel
5. osztályos tanuló

A gyermekvédelmi törvény szerint a gyermekek ellátá-
sát egész évben meg kell oldani. Az étkeztetést az önkor-
mányzatok nagy része azonban csak a tanítási idôben 10
hónapig biztosítja, így a nyári szolgáltatás a legtöbb he-
lyen megoldatlan.

Éppen ezért az önkormányzatok pénzbeli támogatást
igényelhetnek a szociális és gyámhivatalon keresztül az
állami költségvetésbôl, a településen élô gyermekek nyári
étkeztetésének megszervezéséhez.

A támogatásból 2009. június 16-ától, 2009. augusztus
31-éig terjedô idôszakban minimum 44, maximum 54 mun-
kanapon keresztül lehet a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülô gyermekek részére folyamatosan
biztosítani a napi egyszeri meleg – kivételes esetben fel-
melegíthetô ételt.

A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfel-
jebb 370 forint. A rendelet alapján a települési önkormány-
zatoknak május 27-ig kellett értesíteniük a település részé-
re igényelt összegrôl a Szociális és Gyámhivatalt.

Az egyre nehezülô gazdasági helyzetben növekedik a
nehéz helyzetû családok, gyermekek száma, akik számára
nagy segítséget nyújt a nyári szociális étkeztetés. Az el-
múlt évek tapasztalatai alapján a nyári hónapokban, az is-
kolai szünet idején is szükség van a gyermekek étkezteté-
sére. Községünk második éve nyújt be pályázatot az Észak-
alföldi Regionális Gyámhivatal által lebonyolított nyári
étkeztetésre.2008-ban 90 gyermek, 2009-ben 112 gyermek
részesült naponta egyszeri meleg étkeztetésben.

Évrôl-évre emelkedik a nyári étkeztetés igénylôinek szá-
ma, de a pályázat sajnos behatárolja a keretszámot.

A pályázatot az Önkormányzat szociális fôelôadója és a
Gyermekjóléti szolgálat vezetôje nyújtotta be, 44 napon

Ebéd a nyári szünetben

Iskolakezdés

keresztül a konyha biztosította az ebédet. A minden napi
feladatot jelentô adminisztrációt az iskola technikai dolgo-
zók végezték. Jó szívvel, együttérzéssel végzett munkáju-
kat köszöni mind a 112 gyermek , azok családjai és Kékcse
Község Képviselô-testületének Szociális Bizottsága.

Gergely Istvánné
Gyermekjóléti szolgálat vezetôje

V. alkalommal rendezték meg a Nyugdíjas
Dalostalálkozót és XXVI. alkalommal a Hagyományôr-
zô Szüreti Mulatságot Dombrádon, 2009. szeptember18-
19-én. A rendezvényen részt vettek az Ôszikék nyugdíjas
klub tagjai is. Bodnár Béla

Dombrádi Napok
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Barati Béláné, Etuska néni éltének
95. évében eltávozott közülünk.

Nem kellene írni, hogy ki volt Ô,
hiszen falunkban minden ember is-
merte, szerette Ôt, a bába néninket. Ô
az, aki sok házba a reményt, a gyó-
gyító szeretetét, a segítségét vitte min-
den nap majd ötven éven át. Télen-
nyáron, éjjel-nappal teljes odaadással
végezte a fáradtságos munkáját.
Hosszú idôn keresztül orvosi segítség nélkül, egymaga
kellett döntenie, gyógyítania a betegeit. Közelmúltban
készült róla egy rövid kis film, ahol derûsen mesélte
élete történetét. Fáradtságos, de igen szép munkának
tartotta hivatását, és azt mondta, ha újra kezdené az éle-
tét, újból csak azt választaná, hogy bábaasszony legyen.

Szerényen, de boldogan mondta, hogy „Nekem min-
denki köszön az utcán”. Ez a legnagyobb elismerés volt
számára, amit kaphatott.

Drága Etuska néni! Bárcsak még most is köszönhet-
nénk nap, mint nap.

Tartalmas, szép életet tetszett élni, melybôl mind-
annyiunk számára jutott valami. Köszönet érte, és kö-
szönjük, hogy példát tetszett mutatni nekünk is ember-
ségbôl, szeretetbôl. Tudjuk, hogy „Az órák a napok el-
múlnak, de az emlékek örökké élnek!”

Így él bennünk tovább az Etuska néni emléke is.
Isten áldja meg halála után is!

Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való em-
lékezés ünnepe. Mindenszentek azon szenteknek az ünne-
pe, akikrôl a naptár név szerint nem emlékezik meg. A kato-
likus egyház tanítása szerint a 9. századtól kötelezô ünnep
az a nap, amikor az élô és elhalt hívek titokzatos közösséget
alkotnak. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak
ünnepe 2000 óta újra munkaszüneti nap hazánkban.

A keresztény hagyomány kialakulása
Mindenszentek azoknak az üdvözülteknek a közös ün-

nepe, akiket nem avattak szentté, illetve
akik nem kaptak külön napot a naptár-
ban. A Mindenszentek napja a Halottak
napjának vigíliája, azaz ünnepi elôestéje.

A hajdani rómaiak ôseiket és hôsei-
ket istenként és félistenként tisztelték,
szobrot emeltek, szentélyt állítottak szá-
mukra. Marcus Agrippa i.e. 27-ben épít-
tette Pantheonnak nevezett hatalmas
templomát, ahol a papok az összes isten tiszteletére áldoz-
tak. A Pantheont aztán Rómában 610 (egyes források sze-
rint 609) május 13-án keresztény templommá alakították, s
IV. Bonifác pápa a templomot az összes vértanú tiszteleté-
re szentelte. Innen ered a Mindenszentek napja.

A római hagyomány azonban nem az elsô volt a sorban,
ugyanis a május 13-i dátum már korábban is ezen szentek
ünneplésére szolgált. A kezdetek a 4. századra nyúlnak
vissza: Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent
János írásaikban beszámolnak a Mindenszentek ünnepé-
rôl, melyet ekkor azonban még május 13-án, illetve a pün-
kösd utáni elsô vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a gö-
rög egyházban ma is Szentek Vasárnapja.

Nyugaton 609-ben tûnt föl elôször ez az ünnep, mikor
május 13-án a Szûz Mária, Vértanúk Boldogasszonya és
minden vértanúk tiszteletére a már említett módon felavat-
ták a Pantheont. Nemcsak vértanúkat, hanem valóban min-
den szentet november 1-jén elôször Angliában és Írország-
ban kezdtek el ünnepelni a 700-as években. November elsô
napja a megemlékezés napjaként a 8. században, 741-ben,
III. Gergely pápa  (731-745) idején jelent meg elôször, aki
a kategóriát tovább bôvítve a Szent Péter Bazilika egyik

mellékkápolnáját nemcsak minden vér-
tanúnak, hanem “minden tökéletes igaz-
nak” a tiszteletére szentelte. Min-
denszentek egyetemes ünneppé 844-ben,
IV. Gergely pápasága alatt vált. Az ünne-
pet még a 8. században május 13-ról no-
vember 1-jére tették át, valószínûleg azért,
hogy ezzel a kelták régi népi újesztende-
jét megszenteljék, ezzel ötvözve a régi

hagyományt az újjal. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Ger-
gely engedélyével hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és
attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünne-
pe lett.  A katolikus egyház az ünnepet tehát november 1-
jén, az ortodoxia pedig egy héttel késôbb tartja.

Népszokások
Halottak napjának hetét a halottak hetének is nevezik.

Ezen a napon szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és a
gyertyagyújtás. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a
halottak: a gyertyák fényénél a “véletlenül kiszabadult lel-
kecskék” újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek, és
nem nyugtalanítják az élôket.

Nagy Enikô tanárnô

A Dombrádi Napok keretében került sor a Nyugdíjas
Dalos találkozó és Hagyományôrzô Szüreti Mulatság ren-
dezvényére, 2009. szeptember 18-án, az Ady Endre Mûve-
lôdési Házban, Dombrád településen.

Erre a találkozóra meghívást kapott a kékcsei
„Ôszikék”nyugdíjas klub is. Kimondottan nyugdíjasok
részvételét várták, hogy a régi, szép, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei dalokat felelevenítsék és ôrizzék. A másik
cél a csoportok közötti kapcsolattartás, egymás dalainak
megismertetése volt. Hét nyugdíjas közösség képviseltette
magát. A kékcsei „Ôszikék”, Mezôladány, Demecser,
Dombrád, Szlovákia, a Pátrohai és Kótaji Református Egy-
házközösség csapata.

A kékcsei „Ôszikék” csapatát a budapesti „Boglárka”
citerazenekar kísérte, amely nagy tetszést aratott a jelenlé-
vôk körében. Bodnár Feri bácsi citerazenekarát már isme-
rôsként köszöntötték a dombrádiak és a résztvevôk.

Ezen a találkozón nem történt versenyeztetés, minôsí-
tés, ez a találkozó a népdal szeretetérôl, a hagyományôr-
zésrôl, a barátságokról, egymás megismerésérôl szólt. A
szlovák csapat is igen különleges nótákkal örvendeztette
meg a jelenlévôket, megígérték, hogy lesz még folytatás. A
fellépések után közös ebéddel kedveskedtek a csapatok-
nak a vendéglátók. Utána cigányzenével, énekléssel, hosszú
beszélgetésekkel zárult az esemény.

Gergely Elemérné nyugdíjas tanárnô

Halottainkra emlékezve

Búcsú  Etuska nénitôlA nyugdíjas klub
életébôl


