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Semmibe sem kerül, de sokat ad.
 Gazdagabbá teszi azokat, akik

kapják, és mégsem juttatja koldus-
botra azokat, akik adják.

 Egy pillanatig él csak, de emlé-
ke örökké megmarad. Senki sem
olyan gazdag, hogy meglehetne
nélküle, és senki sem olyan szegény,
hogy ne lenne gazdagabb tôle.

 Boldoggá teszi az otthont, táp-
lálja a jóakaratot. Nyugalom a
megfáradtnak, napfény a csügge-
dônek, világosság a szomorkodó-
nak, és a természet legjobb orvos-
sága a bajok ellen. Mégsem lehet
megvenni, elkérni, kölcsönadni
vagy eldobni, nem áru, csak önként
lehet adni. A mosoly az a görbe,
mely mindent kiegyenesít.

Senkinek sincs annyira szüksége
a mosolyra, mint annak, aki már
maga nem tud mosolyogni! Egy
mosoly semmi más, Neked adom
Reád vár. Néha felemás, néha szo-
morkás. De Neked szól, s oly' ettôl
más. Csak egy pillanat mi tovail-
lan, de emléke mindig Veled van.

 Ez lészen bánatod orvossága,
nagy kincs e szomorú világban. In-
gyen adom, nem kérek semmit cse-
rébe.

A mosoly
értéke

Immár 4. alkalommal hagyománya-
inkhoz híven zenés, vidám ébresztô-
tôl volt hangos Kékcse község május
1-én a kora reggeli órákban.

A vállalkozó kedvû lányok, asszo-
nyok vidám tánccal,  Harsányi és fia
kíséretében élôzenével kedveskedtek
minden lakosnak, de a településen át-
haladók is élvezettel, érdeklôdéssel
figyelték a vidám hangulatot.

Az idô kellemes volt, tavaszi virá-
gok illata töltötte be a levegôt.  Az
emberek kinyitották kapuikat és egy-
re több helyen a kedves meghívásnak

Május 1-i zenés ébresztô községünkben

Kékcse Község Önkormányzata több
mint 65 órás magyar maratoni rekord-
kísérletet szervez magyar nóta és ma-
gyar népdal éneklés kategóriában Az
újszentmargitai önkormányzat által
legutóbb, 2009 júliusában felállított
magyarnóta-éneklési váltórekordot
döntjük meg 2010. augusztus 26. és
augusztus 30. között. A község lakói
igen jókedvû, nótázást kedvelô embe-
rek, ezért gondoltunk arra, hogy ezt tud-
ja meg a világ, mégpedig úgy, hogy a
jelenlegi, megszakítás nélkül pontosan
50 óra és 7 percig tartó, 3007 perces
leghosszabb magyar nóta-éneklési
váltó maratoni rekordot, amely egy-
ben új nóta-világrekord is, 2010. nya-
rának végén megdöntjük.

A tervezett folyamatos elôadás alatt
természetesen nem játszik végig a ze-
nekar, ugyanis a feltétel csupán az,

hogy nem szakad-
hat meg

Kedves Kékcsei Lakosok!
az élô emberi hang, az éneklés a kísér-
let helyszínéül szolgáló teremben. A
résztvevôk a nótájukhoz elhozhatják
a zenét CD-n, akkor arra énekelnek,
vagy zenei kíséret nélkül csak énekel-
nek. A maratoni éneklés-váltóról fo-
lyamatos kép- és hangfelvétel készül,
a jelenlévô énekesek névsorával és a
váltott tanúpárokkal együtt ez a fel-
vétel dokumentálja majd a folyama-
tosan végigénekelt órákat.

A rekordkísérlet ünnepélyes meg-
nyitója 2010. augusztus 26-án 18
órakor lesz a kékcsei Arany János
Általános Iskola és Óvoda most épü-
lô tornatermében.

A kísérlet ideje:
2010. augusztus 26-án 18 órától

várhatóan
augusztus  29-én kb. 15-17 óráig
Tisztelettel kérem Önöket, hogy ve-

gyenek részt a rekord megdöntésében.
Idôben felkeressük Önöket, tájékozta-
tást adunk minden tudnivalóról, meg-
szervezzük a csoportokat  és minden

szükséges dolgot biztosítunk a nó-
taénekléshez. Kérem, hogy hív-
ják rokonainkat, barátaikat, is-
merôseiket bárhonnan az or-
szágból. Köszönettel veszem a
segítséget a nóta-lista összeál-
lításában is, melyet be kell
nyújtani a Guiness rekordok
bizottságához.

Szeretném, ha folyamatosan figye-
lemmel kísérnék honlapunkat
www.kekcse.hu ahol mindenkit tájé-
koztatunk a történésekrôl, a falu ese-
ményeirôl, rendezvényeirôl.

Augusztus végén tartjuk a falunapi
rendezvényeket, melyre már most sze-
retettel hívok és várok mindenkit ba-
rátaival ismerôseivel együtt.

 Addig pedig kívánok kellemes
nyaralást, jó pihenést minden kedves
Olvasónak.

Szekeres Katalin
polgármester

eleget téve megálltunk és a vendéglá-
tást elfogadtuk.

Most is sokan kísértek végig ben-
nünket az utcákon. Barátok, ismerô-
sök köszöntek ki az autókból, több
családnál erre az alkalomra rokonok
látogattak haza.

Visszaérkezéskor az épülô iskola
udvarán kísérôinkkel együtt roptuk a
táncot.

A lakosok mellett mindannyian kel-
lemesen éreztük magunkat.

 Gergely Istvánné tanítónô
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Februárban egy héten át projekt módszert
alkalmazva tanultak a gyerekek. A tanév utol-
só két hetében folytatta az iskola a már ko-
rábban megismert módszert. A gyerekek is-
mét egy-egy téma, projekt feldolgozásával
foglalkoztak.

A kicsik  az erdô életét ismerték meg. Gaz-
dag növény, állatvilágát, szépségét és fontos-
ságát dolgozták fel. Gyûjtômunkát végeztek
könyveik és a természet segítségével. A meg-
ismert és összegyûjtött természeti kincsekbôl
terepasztalt építettek, ragasztottak képeket, fel-
építették a projekt falat, melyen bemutatták
munkájuk eredményét.

A második hét az egészséges életmód je-
gyében zajlott. A gyerekek közös futással,
tornával hívták fel a figyelmet a mozgás fon-
tosságára.

Nagy hangsúlyt fektettek az egészséges
táplálkozásra. Építettek egészségpiramist,
vetélkedôt szerveztek, gyümölcssalátát ké-
szítettek, amit jóízûen közösen el is fogyasz-
tottak.

A felsôs gyerekek négy témát dolgoztak
fel, osztályonként a projekt héten. Négy
nemzeti park történetét, természeti értékét
tanulmányozták. Képzeletben ellátogattak az
Ôrségi, Balaton-felvidéki, Hortobágyi Nem-
zeti Parkba s kirándulás keretében a való-
ságban is meglátogatták az Aggteleki Nem-
zeti Parkot.

Gyûjtômunkával, kutatással megtanulták
a nemzeti parkok természeti, kulturális érté-
keit.

Képzeletbeli utazást, családi és osztály-
kirándulást terveztek.

Az önálló gyûjtômunka, tervezés, fejlesz-
ti a gyerekek gondolkodását, szervezôkész-
ségét, a mindennapi életben való könnyebb
eligazodást. A felfedezve tanulás öröme
pedig nem mindennapi élményt nyújt a gye-
rekeknek a megszokott tanulási keretek kö-
zött.

A második héten a nagyobbak lakóhe-
lyünk természeti értékét ismerték meg a gye-
rekek. Gyalogtúra keretében eljutottak a

Folytatódott a projekt módszer az iskolában
tölgyesszögi parkba, a Rétközi-tóhoz, s ba-
rangoltak a kékcsei határban.

Ebben a programban nemcsak a termé-
szet megismerése volt a cél. A mozgás fon-
tossága a levegô tisztaságának megôrzése,
ennek tudatosítása is. A gyerekek napjaink-
ban keveset mozognak, keveset vannak
frisslevegôn, kitartásuk állóképességük fej-
lesztése is fontos feladat.

A környezettudatos neveléshez hozzátar-
tozik a szelektív hulladékgyûjtés elsajátítása
is, ez nálunk még nagyon kezdetleges formá-
ban van jelen.

A gyerekek a projekt hét alatt mûanyag
dobozokat gyûjtöttek. Ebben a kicsik bizo-
nyultak ügyesebbnek, több ezer flakont, do-
bozt gyûjtöttek. A kicsik fogékonyabbak, lel-
kesebbek ez is bizonyítja, a környezettudatos
nevelést minél kisebb korban el kell kezdeni.

Ezen módszerek alkalmazásához, prog-
ramok megvalósításához nyertes pályázata-
ink (TÁMOP 3.1.4) nyújtanak lehetôséget.
Nagy Enikô

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai ki-

sebbségek jogairól szóló törvényben meg-
határozott (bolgár,cigány, görög, horvát, len-
gyel, német, örmény, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tar-
tozik, 2010 ôszén ismét lehetôsége lesz részt
venni a helyi önkormányzati választásokkal
azonos napon megtartásra kerülô települési
kisebbségi önkormányzati választáson.

Kisebbségi választójogának gyakorlásá-
hoz összefoglaltuk a legfontosabb tudniva-
lókat, melyek az alábbiak.

Választójog a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek települési önkormányzati kép-
viselôinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati
választáson az a polgár szavazhat, aki

– a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez
tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilat-
kozatával vállalja,

–  2010. október 1. napjáig nagykorúvá
váló magyar állampolgár,

– a helyi önkormányzati képviselôk és
polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik,

– szerepel a kisebbségi választói jegy-
zékben.

Az említett feltételeknek meg kell felelnie
a jelöltként indulni kívánó személynek is.

A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való

felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig
kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzô-
jétôl a mellékelt kérelemnyomtatványon.
Kérelmét a polgármesteri hivatal épületében
található gyûjtôládába dobhatja be, vagy le-
vél útján juttathatja el a jegyzôhöz. (A levél-
nek július 15-ig meg kell érkeznie.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebb-
ség választói jegyzékére kérheti, ellenkezô eset-
ben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyzô július 15-ig dönt a kérelmezô
kisebbségi választói jegyzékbe vételérôl.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiányta-
lanul kitölti, továbbá magyar állampolgár-

Tájékoztató a 2010. évi kisebbségi önkormányzati választásról
sággal, és a helyi önkormányzati képvise-
lôk és polgármesterek választásán választó-
joggal rendelkezik, a jegyzô felveszi Önt az
adott kisebbség választói jegyzékébe.

A kisebbségi választói jegyzékkel kap-
csolatos jogorvoslat

Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való
felvételt a jegyzô megtagadja, errôl Önt ha-
ladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói
jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a
határozat kézhezvételét követô 3 napon be-
lül nyújthat be kifogást a határozatot hozó
jegyzôhöz. Amennyiben a jegyzô helyt ad a
kifogásnak, módosítja a kisebbségi válasz-
tói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt,
azt a beérkezését követô napon automatiku-
san megküldi a helyi bíróságnak.

A választás kitûzése
A kisebbségi önkormányzati választást

akkor tûzi ki a helyi választási bizottság, ha
a településen az adott kisebbség választói
jegyzékében szereplô kisebbségi választó-
polgárok száma a választás kitûzésének nap-
ján eléri a 30 fôt.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról

szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem
közhasznú - társadalmi szervezet állíthat,
amelynek a választás évét megelôzô legalább
3 éve alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete. Független jelöltek in-
dulására a törvény nem biztosít lehetôséget.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi
választói jegyzékben szereplô választópolgár
lehet. A választópolgár - lakóhelyétôl függet-
lenül - bármely településen jelölhetô. A lakó-
helytôl eltérô településen jelöltként történô
nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a
jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési ki-
sebbségi önkormányzati választás kitûzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
– vállalja az adott kisebbség képviseletét,
– ismeri az adott kisebbségi közösség

nyelvét,
– ismeri az adott kisebbségi közösség

kultúráját és hagyományait,

– korábban volt-e más kisebbség kisebb-
ségi önkormányzatának tagja vagy tisztség-
viselôje.

A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki
megismerheti.

Szavazás
A szavazásra településenként e célra lét-

rehozott, önálló szavazókörben (szavazókö-
rökben) kerül sor,melynek címérôl és a sza-
vazás idôpontjáról a jegyzô értesítôt küld.

A szavazólapon az érintett kisebbség min-
den jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sor-
rendben. A települési kisebbségi önkormány-
zat képviselô-testülete 5 tagú, ezért szavazni
legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselôk a leg-
több szavazatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok keze-
lése a kisebbségi választáson

A választás során a személyes és külön-
leges adatok kezelése mindvégig az adatvé-
delmi

jogszabályoknak megfelelô módon tör-
ténik. A törvény meghatározza az adatkeze-
lés célját és az adatkezelôk körét is. Ennek
megfelelôen a kisebbségi választói jegyzék
- a számadatok kivételével - nem nyilvános,
abba csak a választási iroda, a választási bi-
zottság és a bíróság tekinthet bele feladatai-
nak végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szava-
zás eredményének jogerôssé válását köve-
tôen haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Területi és országos kisebbségi önkor-
mányzatok

Amennyiben az adott kisebbség megfe-
lelô számú települési kisebbségi önkormány-
zattal rendelkezik, 2011 márciusában a ki-
sebbség területi és országos önkormányza-
tot hozhat létre. A területi és országos ön-
kormányzatot a települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselôk (elektorok) választják.

A kisebbségi választással kapcsolatban
felmerülô kérdésekre személyesen a Polgár-
mesteri Hivatalban  , vagy a 468-001 tele-
fonszámon kaphatnak felvilágosítást.

Választási Iroda
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Ebéd a nyári
szünetben

Május utolsó hétvégéjén tartottuk
iskolánkban a gyermeknapot. Mind a
programok, mind pedig a „vendéglá-
tás” igazán gazdagra sikerült.

Igaz, az idôjárás eleinte nem
akart kegyeibe fogadni, de
semmi okunk nem volt az el-
keseredésre, mert a tantermek-
be tervezett foglalkozások is
igen érdekesek voltak.

Mindenki maga dönthette
el, hogy mely programokban
szeretne részt venni.

Volt sakk-és malomverseny,
gyöngyfûzés, origami, ügyes-
ségi feladatok. Fiúk és lányok
egyaránt nevezhettek fodrász-
és sminkversenyre is. Aki egy
kis csendességre vágyott, beülhetett
videofilmet nézni.

Az idô jobbra fordultával elkezdôd-
tek a szabadtéri programok is: aszfalt-
rajz-verseny, ügyességi sportjátékok.

Gyermeknap és kirándulás
Valamennyi programban nagy volt

a gyerekek aktivitása. Miután mind-
annyian kellemesen elfáradtak, igazán
jól esett a frissen készült pizza, a gyü-

mölcslé, a csokoládé, valamint
az SZMK ajándéka: a jégkrém

A gyermeknapot követô na-
pon iskolai kirándulásra indul-
tunk Aggtelekre, ahol túráztunk
a Baradla- és a Vörös-tói bar-
langban. A gyerekeket ámulat-
ba ejtette a több millió éves
cseppkövek szépsége. A barlan-
gi túrák után meglátogattuk a
Jósvafôn található hucul-mé-
nest, ahol lehetôségünk volt
sétakocsikázásra és lovaglásra

is .Természetesen ez sem mindennapi
élményt jelentett a gyerekeknek. Volt
mirôl mesélni az itthon maradtaknak.

Nagy Ferencné
igazgató

„Egyszer, régen édesanyám megfogta a kezemet, kicsit
féltem, amikor az óvodába vezetett...”, szavalták a búcsúzó
nagycsoportosok az óvodai évzáró ünnepélyen.

A régi hagyományokhoz híven, ünnepélyes keretek közt
búcsúztak a nagycsoportosaink a tanév befejeztével. Kö-
szöntötték ôket, szülôk, nagyszülôk, meghívott vendégek,
valamint óvodás társaik, és az óvoda dol-
gozói.

A kiscsoportos Méhecskék kezdték az
évzáró mûsorát. Az éven tanult versek-
kel, dalokkal, körjátékokkal, mesejele-
nettel bizonyították, hogy ügyes, talpra
esett óvodások lettek egy év alatt. Vidá-
man, felszabadultan szavaltak, énekel-
tek, szerepeltek, és mondták el búcsú
versüket a távozó nagycsoportosoknak.

A kicsik után a nagycsoportos Napra-
forgók mutatták be az éven tanultakat.

Szépen verseltek, elôadtak, táncoltak,
dramatizáltak.

A 3-4 év alatt nagyon sokat tanultak, dolgoztak azért, hogy
okos, talpraesett, az iskolakezdéshez szükséges készségeket,
képességeket elsajátított leendô iskolásokká váljanak.

Sokat dolgoztunk ezért ebben a tanévben is. Ôsszel be-
takarítottunk, barkácsoltunk, hajókiránduláson voltunk,
ünnepeltünk, és sétákat tettünk, emlékeztünk szeretteink-

Nagycsoportosok búcsúztatása
re. Télen készültünk az adventre, vártuk a Télapót, talál-
koztunk az elsôsökkel, a szülôi értekezleten ajándékot ké-
szítettünk, Fenyô ünnepre készültünk. Emlékezetes nagy-
mama napot rendeztünk. A szülôk februárban maszkokat
készítettek, és volt „egyedi” farsangolás,

Tavasszal nônapi köszöntés, közös Márciusi megemlé-
kezés, hagyományôrzés, „Szabad e lo-
csolni?” projekt hét. Bensôséges anyák
napja, gyermeknap, sport nap a polgár-
ôrökkel, és az iskolásokkal.

Nagycsoportosaink Gyulaházán részt
vettek az „Ovi gálán”, valamint fellép-
tek a Megyei Bábfesztiválon ahol „A
házikó” mesejelenetet adták elô, illetve
bábozták el. Mozgalmas, és élmények-
ben gazdag évet hagytunk magunk után.

Az évzáró mûsorral zártuk a tanévet,
számukra az óvodai éveket. Búcsúzóul,
az óvoda dolgozói a szülôkkel közösen

megajándékozták, és meglepték ôket egy közös vendéglá-
tással. Kívánunk nekik sok sikert az iskolakezdéshez, a
szülôknek pedig sok türelmet, és örömet gyermekeikhez.

A nyári szünetre mindenkinek kellemes pihenést, és jó
egészséget kívánnak, az óvoda dolgozói!

Rinkó Istvánné
intézményegység vezetô

Ebben az évben községünk ismét
pályázatot nyújtott be nyári étkez-
tetésre az Észak- alföldi- Regioná-
lis Gyámhivatalhoz. A feltételek, a
rászorulók köre nem változott az
elmúlt évekhez képest. Az egyre
nehezebbé váló gazdasági helyzet-
be egyre többen kérték, várták, sze-
rettek volna hozzájutni az egyszeri
meleg ételhez, de a létszám behatá-
rolt, korlátozott volt.

 A pályázat pozitív elbírálásának
eredményeként 92 gyermek része-
sül naponta egyszeri meleg ételben
2010. június 21. és 2010. augusz-
tus 19. között 44 napon át. Az ebé-
det a konyha biztosítja a rászoru-
lók számára.

A pályázatot a szociális fôelôadó
és a Gyermekjóléti Szolgálat nyúj-
totta be. A mindennapi feladatot
jelentô adminisztrációt az iskola és
az önkormányzat technikai dolgo-
zói végzik.

Munkájukat, segítségüket köszö-
ni mind a 92 gyermek, azok család-
jai és Kékcse Község Képviselô-tes-
tületének Szociális Bizottsága.

Gergely Istvánné
Gyermekjóléti szolgálat vezetôje
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Engedjék, meg ,hogy egy történet-
tel kezdjem a tájékoztatómat.

2004-ben Skóciában egy DANDEE
nevû városban az 1970-es években az
állami bányák bezárása után rendkí-
vüli méreteket öltött a környéken a
munkanélküliség.

A királynô látva a problémát, meg-
ígérte a környék lakóinak, hogy segí-
teni fog rajtuk. A segítség a királyi
YACHT formájában érkezett, melyet
a város kikötôjében helyeztek el, és
mellé építettek egy tengerészeti mú-
zeumot, melynek emeletei a hajó eme-
leteivel azonos magasságúak, így a
látogató hol a hajón van, hol a múze-
umban, ahogy vezeti ôket a látnivaló.
Oly nagy sikere lett a YACHT-nak,
hogy pár év múlva a térség megélhe-
tését biztosította a turizmus.

Kékcse község több lakosa gondol-
kodik hasonló módon ! Ötletek kelle-
nek , attrakciók melyek színesebbé
teszik községünk életét, felpezsdítik
a közéletet. Nekünk kell kisemberek-
nek ötletekkel elô állni, senki helyet-
tünk nem fog gondolkodni, hiszen er-
rôl szólnak a pályázatok. Ha összefog
a mikro megmozdul a makro! Sok kis
ember együtt, összefogva nagy dolgo-
kat tud véghez vinni. Kitörési pontok
lehetnek a község  természeti adottsá-
gai, a Rétközi tó közelsége, az érintet-
len  természet csodáinak bemutatása.
Fontosnak tartjuk a régmúlt hagyomá-
nyainak , tárgyi emlékeinek felkuta-
tását és azok  ápolását.

E gondolatok jegyében hoztuk lét-
re a Kékcsei Összefogás Közhasznú
Egyesületet. 2009.év végén 27 fô rész-
vételével alakuló közgyûlést tartot-
tunk. Elfogadtuk az Alapszabályza-
tunkat , megválasztottuk az Elnökség
tagjait. Az Egyesület elnökének Barati
Ferencet, titkárának Harcsa Bertalan-
nét, pénztárosának Juszku Ferencnét
választotta az alakuló közgyûlés. Kez-
deményeztük a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Bíróságnál  egyesüle-
tünk nyilvántartásba vételét. A Bíró-
ság 2010.április 1-én hozta meg a vég-
zését, melyben arról  döntött, hogy a
Kékcsei Összefogás Közhasznú Egye-

Megalakult a Kékcsei Összefogás
Közhasznú Egyesület!

sületet a társadalmi szervezetek nyil-
vántartásába vette.

Keressük azokat a pályázati lehetô-
ségeket amelyek segítségével az Egye-
sületünk elképzelései , programjai
megvalósulhatnak. Ahhoz, hogy a pá-
lyázaton az el érni kívánt célunkat jól
alátámasszuk megfelelô taglétszám
kell. Célunk, hogy 2010.évben 50 tag-
ja legyen az Egyesületnek. Ha ennyi-
en leszünk, akkor már némi tôkével
rendelkezünk ahhoz , hogy a pályáza-
tokon  a saját erô készpénz állománya
is meglenne. A pályázati bírálatoknál
meghatározó a fenntarthatóság bizo-
nyítása, ennyi taggal már alátámaszt-
ható. A pályázatokon való részvétel
feltételei között szerepel az egy éves
folyamatos mûködés, így amíg nem
pályázhatunk A TAGLÉTSZÁM NÖ-
VELÉSE A FÔ FELADAT!

2010.június 24-én az Egyesület va-
lamint Kékcse Község Önkormányza-
ta szervezésében Szent Iván éji Varázs-
latok rendezvényre kerül sor, mely kel-
lemes nyári esti szórakozást ígér. Cé-
lunk itt is új tagok toborzása Egyesü-
letünkbe.

Kérek minden érdeklôdôt, hogy  az
évi 1.200 Ft-os tagdíj és az egyszeri
1.000.-Ft-os belépési díj megfizetésé-
vel járuljon hozzá Egyesületünk  cél-
jainak megvalósulásához. Aki számá-
ra megerôltetô lenne, vagy nem akar-
ná felvállalni a tagsággal járó kötött-
séget, egyedi támogatását is fogadjuk
és köszönettel vesszük.

Legyen Ön is részese  községünk
közélete  fellendítésének!

Dr. Debreczenszki Julianna

Újabb adomány érkezett a telepü-
lés lakosai számára, 3000 kg élelmi-
szer kiosztása történt meg május hó-
napban.

A Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet újabb segítséget nyújtott a rá-
szoruló, hátrányos helyzetû családok-
nak

A támogatást most is az Európai
Unió intervenciós élelmiszersegély
programjában a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezettel kialakított jó kap-
csolat, együttmûködés eredményekép-
pen nyerte el a településünk

A rászorultak körébe most is elsô-
sorban a létminimum alatt élôk, a több
gyermekes családok, gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult családok, a
kisnyugdíjasok tartoztak, így elsôsor-
ban ôk kaptak az élelmiszercsomag-
ból. A község Képviselô-testületének
Szociális Bizottsága állította össze a
jogosultak, a rászorulók listáját.

2010. május hónapban 300 csomag
kiosztása történt meg. Az Adományo-

Újabb élelmiszercsomag
osztása Kékcsén

zó elôírásait most is be kellett tarta-
nunk. Egy-egy család közel 10 kg sú-
lyú csomagot kapott. Az elszállítást,
az ôrzést, a kiosztást a közcélú mun-
kások végeztek. Köszönjük a segítsé-
güket.

  Gergely Istvánné
Szociális Bizottság elnöke

– Szívem, tudod mit szeretnék az
ötvenedik születésnapomra? Egy
nercet vagy egy rókát.

– Rendben van, nekem mindegy,
de a ketrecet neked kell majd tisztí-
tanod!

Citera
A híres erdélyi zenészt faggatja

egy riporter:
– Mondja, Áron bácsi, hány éve

citerázik már?
– Tizenöt
– És azelôtt?
– Nem citeráztam.

H u m o r  s a r o k


