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Tisztelt Kékcsei Lakosok!
Szeretettel köszöntök

minden kedves Olvasót!

Megjött végre a tavasz és elkezdô-
dött egy igen hosszúnak tûnô, tartal-
mas esztendô életünkben.

Közel három év kitartó, következe-
tes munkájának – az elnyert pályáza-
toknak – megvalósítása folyamatban
van. Naponta találkozhatnak ezek mi-
att kisebb-nagyobb kellemetlenség-
gel, amiért szíves elnézésüket kérem.
Ôsszel már a megszépült falu látványa
fog kellemes érzést nyújtani minden-
ki számára.

Örömmel tudatom minden kedves
Olvasóval, hogy oktatási-nevelési in-
tézményünk életében igen nagy ese-
mény történt.

2010. januárban döntött a Képvise-
lô-testület, hogy iskolánk és óvodánk
végre megérdemelten nevet kapjon.
Arany János Általános Iskola és
Óvoda lett az új neve. A névadó ün-
nepséget az új intézmény átadásakor
tartjuk, ahol szeretnénk méltó környe-
zetet teremteni egy csodálatos képzô-
mûvészeti alkotásnak.

Ha kimondjuk ezt a szót, általában
egy szemet gyönyörködtetô mûalko-
tásra gondolunk. Egy mûvész alkotá-
sán keresztül érzéseink, gondolataink
eljutnak egy titokzatos világba, ami
szépséget és meghittséget varázsol a
mai rohanó világunkba.

Mi lehetne szebb képzômûvészeti
alkotás falunkban, az iskolánk udva-
rán, mint névadójának, Arany János-
nak a mellszobra.

A mellszobor elkészítéséhez szük-
séges forrást közadakozásból gyûjtjük
össze. Jótékonysági rendezvényeket
szervezünk, melyekre ezúton is szere-
tettel hívok mindenkit.

2010. május 8-án délután 16 óra-

kor, a Kékcsei Református templom-
ban a Nyíregyházi Cantemus Kórus
ünnepi mûsort ad, vezényel Szabó
Dénes Kossuth-díjas karnagy.

Mindenkit szeretettel várunk, és
kérjük, hogy támogassák e nemes cél
megvalósulását.

Késôbbi idôpontokban is lesznek
jótékonysági rendezvények, melyek-
rôl a honlapon, a helyi lapban és meg-
hívón keresztül fogunk értesíteni min-
den kedves érdeklôdôt.

„Elôtted a küzdés, elôtted a pálya,
Az erôtlen csügged, az erôs megállja.
És tudod: az erô micsoda? – Akarat,
Mely elôbb vagy utóbb, de borostyánt
arat.”

Az idézet Arany János, Józan, okos
mérték címû füveskönyvébôl való,

melyet ezután gyakrabban forgatha-
tunk, hogy megismerjük végtelen gaz-
dag költészetét.

Kérem, kísérjék figyelemmel az év
eseményeit, meghívásainkat fogadják
szívesen, vegyenek részt azokon, hi-
szen értékes, színvonalas mûsorokat
rendezünk, hogy élményeket gyûjtve
ôrizhessék ezeket a napokat.

Közeledik a húsvét, ôrizzék a szép
hagyományt, locsolódjanak bôven, a
lányok asszonyok fessenek sok hímes
tojást, olvassák el honlapunkon a Je-
les Napok alatt a húsvéti  ünnepkör-
höz kapcsolódó írásunkat.

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket
kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester
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Elsô alkalommal szervezett projekthetet iskolánk alsó
és felsô tagozaton. Ez egy teljesen új eleme az oktatásnak,
amikor a gyerekek meghatározott óraszámban nem a szo-
kásos tantárgyak és órarend szerint tanulnak.

Tulajdonképpen a megszerzett tudás gyakorlati komp-
lex alkalmazásáról van szó. Ilyenkor a tanulók csoportja

Projekthét keretében tanultak a
kékcsei gyerekek

egy kitûzött célt valósítanak meg, produktumot állítanak
elô tanáraik segítségével. A hét témája a környezettudatos
nevelés volt, a természet megismerése, szeretete, természe-
ti értékek védelme, a vizek védelme, mely az élet forrása.

Kilenc csoportban dolgoztak a gyerekek, a kisebbek egy
egy kisállat életét ismerték meg a hét során. A ”Méhecs-
kék”, „Cinegék”, „Fecskék”, „Gólyák” és „Pillangók” cso-
portjai szorgalmasan gyûjtögetettek, madáretetôt készítet-
tek, verseket tanultak, varrtak, ragasztottak, projektfalat ké-
szítettek, majd színvonalas mûsor keretében bemutatták
heti munkájukat. A felsô tagozaton szintén csoportban dol-

goztak, megismerték a vizek élô világát, a szennyezett vi-
zek veszélyét minden élôlényre. Összegyûjtötték az iroda-
lomban megjelenô természeti szépségeket, feldolgozták a
víz szerepét az emberiség történetében.

Környezetbarát, energiatakarékos építkezés fontosságát
tanulták meg. Szorgalmas kutató- és gyûjtômunka eredmé-
nyeként plakátot készítettek, kiadványt szerkesztettek, ma-
kettet építettek, majd bemutatták heti munkájuk eredményét.

Az új módszer tanulása várakozással töltötte el a tanu-
lókat, pedagógusokat egyaránt. A gyerekek aktívan vet-
tek részt a csoportmunkában, mindenki megtalálta a szá-
mára legmegfelelôbb feladatot. Pályázatok keretében a tan-
év során még két projekthét megszervezése valósul meg.

A hét zárásaként a gyerekek egy budapesti kirándulá-
son vettek részt. A Tropicáriumban a vizek gyönyörû élô-
világát láthatták, a Csodák Palotájában pedig fantasztikus
fizikai eszközöket próbálhattak ki a gyerekek.

Gazdag élményekkel, új ismereteket szerezve tértek
haza.

Nagy Enikô
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Egészség, egészséges életmód – egyre gyakrabban hal-
lunk szakembereket, akik felhívják a figyelmet a megfele-
lô ételek fogyasztására, étrend kialakítására, stressz mentes
életforma  megvalósítására.

Sport, mozgás szintén nélkülözhetetlen egészségünk
érdekében. A kérdéssel egyre többet foglalkozik a média is
figyelem felkeltô mûsoraival. A felnôttek sokszor elinté-
zik a kérdést azzal, hogy nem jut rá idô vagy drága az egész-
séges életmód. A helyes értékrend, gondolkodás kialakítá-
sát már gyerekkorban el kell kezdeni. Az iskolai oktatás-
nak, nevelésnek ebben fontos feladata van. Vannak tantár-
gyak, pl. biológia, természetismeret, testnevelés, ahol van
lehetôség foglalkozni napjaink aktuális kérdésével.

A játékos vetélkedôk maradandó élményt jelentenek,
melyen szívesen vesznek részt a gyerekek.

Ezen ötlet alapján egészségnap szervezésére került sor
iskolánkban, melyen a felsôtagozatos gyerekek vettek részt.
Összemérték tudásukat, ismereteiket különbözô feladatok,
elvégzésével, megoldásával.

De ne csak elméletben foglalkozzunk a kérdéssel ezért a
napot finom zöldség és gyümölcssaláták készítésével zár-
ták a gyerekek, melyet aztán jóízûen elfogyasztottak.

A jó hangulat, sok finomság kellemes és tanulságos idô-
töltés volt a számukra.

Áncsán László
tanár

Egészséges életmód…

Az általános iskola tanulói és az óvodások közös
ünnepi mûsor keretében emlékeztek meg 1848. márci-
us 15-rôl.

A pesti forradalom a változás, az új élet reményét
jelentette a márciusi ifjak s a magyar nép számára. A
fôváros eseményei felrázták az ország népét, tettekre
buzdították ôket. A gyôztes forradalom hatására a bé-
csi udvar meghátrált s létrejött a független az ország-
gyûlésnek felelôs kormány. Széchenyi a következô-
ket írta levelében:” Barátom, csudákat éltünk. Nemze-
ti sorsunk hajszálon függött. Az elsô felvonás gyö-
nyörûen sikerült.” A hazaszeretet, a nemzeti öntudat
fontos része életünknek s a megemlékezésekkel is erô-
síthetjük ezeket gyermekeinkben.

Nemzeti ünnepeink, jelképeink, kulturális értéke-
ink fontos részét képezik.

A szabadságharc 1849. augusztus 13-án a világosi
fegyverletétellel ért véget. A harc, küzdelem nem volt
hiábavaló. Bár hazánk önállóságát nem kaphatta vissza,
az elért eredmények, megalkotott áprilisi törvények
az ország fejlôdését jelentették.

A társadalmi haladásért és függetlenségért vívott harc-
ban a magyarság valódi polgári nemzetté kovácsoló-
dott. Népünk harca világtörténelmi jelentôségû volt.

Nagy Enikô

Közös ünnepi
mûsor keretében…

– Láttam, titokban megcsókolta a lányomat. Én ezt
nem szeretem

– Na látja, ezért csókoltam meg inkább ôt.

Cipôvásár

– Egy lapos sarkú cipôt szeretnék
– És mihez szeretné viselni?
– Egy alacsony fiatalemberhez.

H u m o r  s a r o k

K Ö Z L E M É N Y
a 2010/2011. tanévi óvodai és általános iskolai beíratások

idejérôl és módjáról

Tisztelt Szülôk!
Kékcse Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülôket, hogy

az óvodás korúak, a tanköteles korba lépôk beíratása
a következô idôpontokban lesz:

Általános Iskola
 2010.április 14. de. 8–12 óráig

   2010.április 15. du.15–18 óráig
Óvoda

2010.április 12–16. napjáig 8- 16 óra

Az óvodába a nevelési év (2010. szeptember 1–2011. augusztus
31.) folyamán bármikor felvehetô a gyermek, ha a 3. életévét
betöltötte, és a férôhely biztosítása érdekében a szülôk a beiratko-
záskor igényüket bejelentették.

Jelentkeznie kell annak a szülônek is, akinek a gyermeke óvodá-
ba nem jár, és a gyermek a 2009. évben 5. életévét betölti, ugyan-
is „A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban
az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdô
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” (1993.
évi LXXIX. törvény a  közoktatásról  24. § (3) bekezdés)
Az általános iskolába minden tanköteles korba lépô gyermeket
be kell íratni, aki

2010. május 31-éig 6. életévét betöltötte.

A szülôk kérésére és az óvoda, illetve a nevelési tanácsadó véle-
ménye alapján a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a 6.
életévét 2010. december 31-éig tölti be.

Az általános iskolai beíratáshoz el kell vinni a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és az óvoda vagy a nevelési tanácsadó szak-
véleményét az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésérôl.
Kérjük a Tisztelt Szülôket, hogy a megadott idôben gondoskod-
janak a gyermekek beíratásáról a jelen közleményben foglaltak
szerint.

Debreczenszki Julianna

jegyzô
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 „Nagymama nap” az óvodában. Elsô
alkalommal került megrendezésre ilyen
jellegû találkozó intézményünkben.

Miért éppen a nagymamák? Azért,
mert a gyerekek hisznek a mesékben, és
„Igenis léteznek varázslók és tündérek:
Mindannyian találkoztunk már velük,
fogtuk kezüket, és bújtunk szoknyájuk-
hoz. Csak sokan nem tudják, hogy va-
rázslók ôk és tündérek,

Mert álnéven élnek köztünk.
Az az álnevük, hogy NAGYMAMA.”
Egy régi monda szerint: „Isten nem

lehet ott mindenütt, ezért megteremtette
a Nagymamát.”

Így volt ez január elején, az óvodai
nagymama napon is. Meghívót kapott
minden nagymama, hogy jöjjenek, me-
séljenek, verseljenek, énekeljenek és ját-
szanak unokáikkal.

Készítsenek közösen olyan játékokat, eszközöket, ame-
lyekkel ôk játszottak gyermekkorukban. Meséljenek gye-
rekkorukról, énekeljenek régi gyermek dalokat, tanítsanak
rég játszott játékokat.

Az elsô nap a Méhecske csoport gyermekei, a második
nap a Napraforgó csoport gyerekei fogadták nagy szeretet-
tel nagymamájukat, valamint az

„Ôszike” nyugdíjas klub tagjait, mivel ôket is meghívtuk.
A gyerekek mûsorral köszöntötték az érkezôket, tágra

nyílt szemekkel hallgatták meséiket, volt közös éneklés,
táncolás, és közös tízóraizás.

Az óvoda dolgozói saját készítésû süteményekkel ked-
veskedtek a nagymamáknak, és unokáknak. Tízórai után
közösen készítettek játékokat, eszközöket, volt ott csutka-

baba, rongylabda, kis szekér, ostor, amelyet rögtön ki is
próbáltak egy lovacskázással. A nap végén a gyerekek meg-
ajándékozták a haza induló nagymamákat.

A két napos találkozó nagy élmény volt gyermeknek, és
felnôttnek egyaránt.

Köszönjük minden nagymamának, az „Ôszike” nyugdí-
jas klub tagjainak, hogy eljöttek, aktív, és lelkes tevékeny-
ségüket, éneklésüket, verselésüket.

Továbbra is számítunk rájuk közös rendezvényeinken,
és ezúton kívánunk jó egészséget mindnyájuknak. A nagy-
mama napról készült felvételeket hamarosan megnézhetik
a www. kekcse.hu honlapon.

Rinkó Istvánné
vezetô óvónô

Hagyományaink szerint az alsós munkaközösség 2010-
ben is megemlékezett a Kultúra Napjáról; január 22-rôl.

Ezt a napot 1989. január 22. óta tartjuk számon ünnepe-
ink között. Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Him-
nuszt.

Az alsó tagozatban szavalóversenyt hirdettünk. Gyer-
mekeink sok szép szabadon választott verssel, nagy izga-
lommal készültek.

Az életkori sajátosságok figyelembevételével az értéke-
lést két korcsoportban végeztük.

A 24 tanuló közül a sorrend megállapítása nem volt
könnyû feladat. Végül is az elsô három helyezett:

1–2.osztályban 1. Puskás Tamás
2. Bodnár Bálint
3. Hamza B. Viktória

3–4.osztályban 1. Sinka Martin
2. Potyók Renáta
3. Tarapcsák Vivien

A szavalóverseny végén az emléklap mellett ajándékot
is kaptak tanulóink.

Köszönjük a gyermekek aktív részvételét, a felkészítô
nevelôk, és a szülôk segítségét.

 Gergely Istvánné
tanító

Megemlékeztünk a Kultúra Napjáról

„A nagymamák nem öregszenek…”,
állítják az óvodások


