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Világrekordereknek kijáró különö-
sen nagy tisztelettel köszöntöm Önö-
ket!

Szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki bármilyen formában részt vett
ebben a sikerben, hogy amit tudott
önzetlenül adott annak érdekében,
hogy egy óriási teljesítmény sikerül-
jön, tele értékekkel, szeretettel.

Rendkívüli köszönet illeti meg ba-
rátaink részvételét, akik teljes szívük-
bôl, igaz lelkükbôl együtt érzô öröm-
mel, és izgalommal vettek részt a re-
korddöntésben, ami Kékcsét tette hí-
ressé.

Büszke vagyok, hogy Kékcsét és
egyben magunkat is híressé tettük,
melynek Ôk is örökre részesei lettek.

 Kékcse 2010. augusztus 29-én 15.
02 perckor 4142 perc, ez 69 óra 02
perces folyamatos magyar nóta-ének-
lési váltó maratoni rekordot, és egy-
ben új nóta-világrekordot állított fel.

Az új Arany János iskola és Óvoda
tornatermében ez volt az elsô esemény,
a helyszínhez illô sportszerûséggel,
ahol jelen voltak az Újszentmargitai
elôzô rekorderek Csetneki Csaba pol-
gármester úrral, hogy az új rekord fel-
állításának idôpontjában együtt éne-
keljünk egy nótát.

Köszönjük a sportszerûségüket,
hogy elfogadták barátságunkat, most
egy szép kapcsolat kezdôdött a két
település emberei között.

Köszönjük a polgármester uraknak,
hogy eljöttek a településükrôl érkezô
csoportokkal és együtt énekeltek ve-
lünk.

Az önzetlenség csodálatos példáját
bizonyították, s hogy mi is viszonoz-
zuk, a következô sorokat olvasva mos-
tantól fogva Rájuk is gondoljunk.

Uram adj lelket nekünk, hogy ne
fulladjunk ki az úton,
hogy tiszta lélegzet, egy élet lehes-
sen bennünk,
segíts, hogy a holnap felé mehes-
sünk, vissza nem tekintve,
erôfeszítésektôl sosem vonakodva,
adj lelket, hogy remélhessünk újra,
mintha ma kezdôdnék az élet, adj
reményt a viharok között is,
mert akkor is mellettünk állsz, és mi
Benned remélünk.

Legyen ez jó példa elôttünk, hogy
ha van célunk azt együtt tiszta szív-
vel, önzetlenül, szeretettel elérjük.

Ennek bizonyítéka falunkban az
elmúlt négy év munkája, melyeket
naponta elégedetten, kicsit büszkén
nézegetünk. A felületi korlát miatt
nem tudok itt mindent felsorolni, de a
honlapon részletesen megtalálható
lesz, aki pedig nem rendelkezik
internet elérhetôséggel az is fogja kap-
ni nyomtatott formában.

Köszönöm, hogy a négy napos ren-
dezvényen ilyen sokan részt vettek,

Tisztelt Kékcseiek! Tisztelt Olvasó!
hogy jól érezték magukat, hogy hív-
ták barátaikat, ismerôseiket. Kékcsén
elsô alkalommal volt ilyen nagy ren-
dezvény, ahol több mint 2500 ember
volt a vasárnapi napon. Reméljük Ôk
is viszik a jó hírünket és máskor is el-
jönnek hozzánk, hiszen színvonalas
mûsorokat láthattak és igazi szerete-
tet kaptak tôlünk.

Köszönöm a vállalkozóknak a ren-
dezvény támogatását, néhány órán
belül oldottak meg mindent, ez bizo-
nyította, hogy jó szívvel tették.

Itt szeretnék mindenkit elôzetesen
meghívni, a Szent-Erzsébet park átadási
ünnepségére, a Közmeghallgatásra, aki-
ket érint az Idôsek Napjára, melyekre
meghívót küldünk mindenki számára.

Kérem, kísérjék figyelemmel a hon-
lapunkat, mert folyamatosan töltôdik
fel minden eseménnyel, hírrel, ami
közérdeklôdésre tart számot.

Minden kedves Olvasónak kívánok
jó egészséget, kellemes ôszi napokat,
derûs jó kedvet!

Szekeres Katalin
polgármester
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A 2010. október 3. napjára kiírt önkor-
mányzati képviselôk és polgármester válasz-
tással valamint a települési cigány kisebbsé-
gi önkormányzati képviselôk választásával
kapcsolatban a következôkrôl  tájékoztatom
a Tisztelt Választópolgárokat:

Néhány adat a választással kapcsolatban
– Kékcse községben választásra jogosul-

tak száma a névjegyzék készítésekor :
1 192  fô

– Kékcse községben  megválasztható kép-
viselôk száma a helyi önkormányzat
képviselô-testületébe  6 fô.

– A települési cigány kisebbségi önkor-
mányzati képviselô-testületbe megvá-
lasztható képviselôk száma  4 fô.

A 2010. október 3.napjára kitûzött ön-
kormányzati választás egy fontos szakasza
zárult le 2010. szepember 3. napján. Eddig
az idôpontig megalakultak a választási szer-
vek így, a Helyi Választási Bizottság, a Sza-
vazatszámláló Bizottságok és  megkezdte
mûködését a Helyi Választási Iroda. Ugyan-
akkor lezárult a jelöltek  ajánlásának  és nyil-
vántartásba vételének szakasza is.

A Helyi Választási Iroda Választási In-
formációs Szolgálatot mûködtet.

Címe: Polgármesteri Hivatal  4494
Kékcse, Fô út 116-118.

Telefonszám: 45/468-001
Faxszám: 45/468-001
e-mail címe:  jegyzo@kekcse.hu

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Választott tagok  neve
Elnök: Bacskai  Tiborné
Elnök-helyettes: Kiss Éva
Tagja: Sipos Barnabás

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ
BIZOTTSÁGOK

1. számú szavazatszámláló bizottság
Szavazókör címe : Kékcse, Fô utca 120.

Választott tagok neve
Elnök: Barnai Béláné
Elnök-helyettes: Sipos László
Tag: Sipos Éva

A szavazókörhöz tartozó utcák jegyzéke:

Választott tagok neve
Elnök: László Mihályné
Elnök-helyettes: Harcsa Istvánné
Tag: Pál Lászlóné

A szavazókörhöz tartozó utcák jegyzéke:

A Bizottságokba 2010.szeptember
17.napjáig delegálhatnak a jelöltek,jelölô
szervezetek  tagokat. A Helyi Választási
Bizottság megbízott tagjait a Választási Bi-
zottság elnökénél , a szavazatszámláló bi-
zottság megbízott tagjait a Helyi Választási
Iroda vezetôjénél kell bejelenteni . A beje-
lentés tartalmazza a megbízott tag nevét ,
lakcímét és  személyi azonosítóját.

A szavazás menete
Szavazni a szavazás napján reggel 6 órá-

tól este 19 óráig lehet kizárólag személye-
sen, a választópolgár lakóhelye szerint kije-
lölt szavazóhelyiségben.

A mozgásában gátolt választópolgár a
mozgóurnát írásban kérheti a jegyzôtôl , a
szavazás napján a szavazatszámláló bizott-
ságtól.

A szavazás módja
A szavazóhelyiségben az a választópol-

gár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelôzô-

en a Szavazatszámláló Bizottságnak azono-
sítania kell. Ennek egyetlen, törvény által
elfogadott módja, ha a választópolgár a sze-
mélyazonosság és a lakcím megállapítására
alkalmas érvényes igazolványát átadja a Bi-
zottságnak. Ezért nyomatékosan felhívom
minden választópolgár figyelmét, hogy a
szavazásra vigye magával a személyi iga-
zolványát és a lakcímkártyáját. Csak érvé-
nyes igazolványok bemutatása után adhat
szavazólapot a Szavazatszámláló Bizottság
a választópolgárnak. A személyazonosság
és a lakcím más módon történô igazolása
(például személyes ismertségre való hivat-
kozás, érvénytelen igazolvány) nem fogad-
ható el,a szavazatszámláló bizottság vissza-
utasítja a választópolgárt.

A választópolgár a személyazonosságát
és a lakcímét a következô érvényes igazol-
ványok bemutatásával igazolhatja:

– lakcím igazolására is alkalmas, érvé-
nyes személyazonosító igazolvány

– lakcímigazolvánnyal és
– személyazonosító igazolvánnyal

vagy
– útlevéllel  vagy
– 2001.január 1-ét követôen a magyar

hatóság által kiállított (kártya formá-
tumú) vezetôi   engedéllyel.

Tájékoztató az önkormányzati választással
kapcsolatos fontos tudnivalókról

A  választópolgár azonosítását követôen
a választópolgár  három szavazólapot ad át a
választópolgárnak .

Külön-külön szavazólap szolgál
1. az egyéni listás választásra , amelyen a

képviselô-jelöltek  neve ABC  sorrendben
szerepel

2. a polgármester választásra
3. a megyei közgyûlés tagjainak  válasz-

tására
Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-

letti, alatti vagy feletti körbe tollal írt,két egy-
mást metszô vonallal lehet.

A képviselô-jelöltek nevét tartalmazó sza-
vazólapon egy vagy több , de legfeljebb 6
jelöltre adhatja le a választópolgár a szava-
zatát . Amennyiben több  ( hét vagy annál
több ) jelöltre szavaz a választópolgár, a sza-
vazólap érvénytelen.

A polgármester-jelöltek nevét tartalma-
zó szavazólapon egy jelöltre lehet érvénye-
sen szavazni. Amennyiben kettô vagy an-
nál több jelöltre szavaz a választópolgár, a
szavazólap érvénytelen.

A megyei közgyûlés tagjainak választá-
sára vonatkozó szavazólapon egy listára le-
het érvényesen szavazni.

 Rontott szavazólap helyett újat  az urná-
ba bedobás elôtt   választópolgáronként ,
csak egyszer adhat ki a Bizottság.

Települési cigány kisebbségi választás
800. számú Kisebbségi Önkormányzati
Választás szavazatszámláló bizottság

Elnök: Szikszai Sándorné.
Elnök-helyettes: Magyar Erika
Tag: Kocsi Zoltánné

Tóth Ignác Kékcse
Barnai Istvánné

A kisebbségi önkormányzati választásra
vonatkozó jogszabály alapján a kisebbségi
jelölô szervezet nem bízhat meg tagot a
szavazatszámláló bizottságba.

A szavazáson csak a kisebbségi válasz-
tók jegyzékére felvételüket kérô és azon a
választás napján szereplô választópolgárok
vehetnek részt. A települési cigány kisebb-
ségi önkormányzati választásra külön sza-
vazókört kell kialakítani. A szavazás helye
megváltozott!

A szavazókör új címe: Kékcse, Fô út 87.
szám az új Általános Iskola földszinti ter-
me.

A kisebbségi önkormányzati választásra
külön szavazólap készül, melyen a jelöltek a
Helyi Választási Bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek.

A választópolgár legfeljebb 4  (Négy )
jelöltre szavazhat! A szavazásra az általános
szabályok vonatkoznak. Szükséges a sze-
mélyazonosításra alkalmas érvényes igazol-
ványok bemutatása!

A választással kapcsolatos tudnivalók
folyamatosan bôvülni fognak, de sok hasz-
nos információt találhatnak a www.
valasztas.hu weblapon.

Kékcse,2010. szeptember 6.
dr. Debreczenszki Julianna

HVI vezetô
2. számú szavazatszámláló bizottság

Szavazókör címe : Kékcse, Fô utca 87.
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Szeptember elsején ismét becsengettek az iskolákba. Ez
a tanévkezdés a mi intézményünknél azonban rendkívüli
és kissé megható volt. Régi vágyunk vált ugyanis valóra:
végre elkészült a szépen felújított és kibôvített iskolánk,
és az óvodások is hamarosan beköltözhetnek új kis „biro-
dalmukba”. Tavaly ilyenkor még gondolni sem mertünk
arra, hogy az idei tanévnyitót már az új iskola szépen lekö-
vezett udvarán tarthatjuk. Az ünnepségre érkezett tanulók
és szüleik csodálattal nézték, és elismerôen nyilatkoztak
az épületrôl, mely e tanévtôl már nevet is kapott. A jól
ismert és méltán híres költô, Arany János nevét viseli, aki-
nek hûen megmintázott, bronzból készült mellszobra az
iskola parkját díszíti. Az épület aulájában pedig a költô
életútját, munkásságát bemutató kiállítás tekinthetô meg.
A „névadó”, valamint az iskolaátadó ünnepségre augusz-
tus 28-án, a falunapon került sor, ahol Borsi Antal szob-
rász-mûvész jelenlétében megtörtént a szobor leleplezése,
ünnepélyes felavatása, majd az egyházak képviselôi meg-
szentelték, megáldották az iskolát és a szobrot. A névhez
indulót is választottunk: Arany János Nemzetôr-dalának
megzenésített versét. Remélem az intézmény dolgozói, ta-
nulói büszkék és méltóak lesznek e név viselésére.

Az épületegyüttesben a tantermeken kívül helyet ka-
pott a legkorszerûbb eszközökkel felszerelt konyha is a
hozzátartozó 150 fôs ebédlôvel. Így most már mindenki
nyugodt körülmények között, kulturáltan étkezhet a tágas
ebédlôben. A testnevelés órákon is van már lehetôsége a
tanulóknak bátran futkározni, labdázni, hisz a tágas, vilá-
gos, jól felszerelt tornaterem erre is lehetôséget biztosít.
Ezen kívül a táncóráknak és a külön-
bözô sportfoglalkozásoknak, verse-
nyeknek is helyszínéül szolgál majd.
Persze a nagy helyiség egyéb rendez-
vények megrendezésére is alkalmas.
Már most a falunapon is sokan láthat-
ták, hogy a szépen feldíszített tornate-
rem, és maga az iskola épülete, terüle-
te méltó környezetet biztosított tele-
pülési rendezvény lebonyolításához.
Nagyon örültünk annak, hogy ezen a
négy napos „megmozduláson” sokan
látogatták meg iskolánkat  helybeliek
és más településrôl érkezettek egy-
aránt, és igazi elismeréssel szóltak az
intézményrôl.

Az épület környezete is méltóan
kapott dicséretet a látogatóktól. A szé-
pen kialakított fôbejárat a parkkal és
szoborral, az egyszerû, de odaillô ke-
rítés, a térkövezett terek és parkolók
szép összhangot teremtenek az épület
körül.

Persze az iskolaavatással nem ért
véget a munka, sôt számunkra igazán
csak most kezdôdik.

Nem kevés idôt vesz majd igénybe,
amíg „belakjuk” az intézményt, mire
minden a végleges, elképzelt helyére
kerül. Bôvültek a díszítésre, dekorá-
lásra alkalmas helyek, ezért szívesen

fogadunk minden
olyan felajánlást,
amellyel esztétiku-
sabbá, otthonosab-
bá varázsolhatjuk
iskolánkat. pl. na-
gyobb virágokat az aulákba, a parkba.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett az oktató-nevelô
munka tartalmi megújulására is nagy hangsúly fektetünk.
Az elôzô tanévben elkezdett kompetencia alapú oktatás
tovább folytatódik. Nevelôink a nyár folyamán szervezett
továbbképzéseken elsajátított új tanítási módszerek alkal-
mazásával igyekeznek hatékonyabbá tenni az oktatást, a
tanulók képességeinek kibontakoztatását, a továbbtanu-
lásra való felkészítést. Elsô és második évfolyamon iskola-
otthonos formában tanulhatnak gyerekeink, míg a 3. és 4.
osztályosok a napköziben készülhetnek a másnapi órákra,
és tölthetik hasznosan szabadidejüket. Néptánc-órákon, kü-
lönbözô szakkörökön fejleszthetik képességeiket, készül-
hetnek versenyekre. Az integrációs pedagógiai rendszer /
IPR / alkalmazásával pedig olyan pályázati pénzhez ju-
tunk, melybôl lehetôségünk nyílik tanulóinknak kedvez-
ményes kirándulások, színház- és mozi látogatások szer-
vezésére, játékok, fejlesztô és sporteszközök vásárlására,
szükség esetén a taneszközök pótlására, illetve „tanulóba-
rát tanterem” kialakítására.

Reméljük, hogy az új iskola új lehetôségek színterévé
válik, ahová szívesen hívjuk és várjuk a gyerekeket.

Nagy Ferencné igazgató

Becsengettek

Szekeres Katalin
Polgármester Asszony

 Tisztelt Polgármester Asszony!

 Dr. Hoffmann Rózsa Oktatásért Felelôs Államtitkár Asszony nevében és
megbízásából ezúton szeretném megköszönni a Kékcsei Arany János Általá-
nos Iskola valamint az óvoda épületének átadására szóló meghívását.

 Államtitkár Asszony kedves és megtisztelô meghívásának örömmel ten-
ne eleget, az államtitkári feladatokkal kapcsolatos teendôi azonban – az ed-
dig beérkezett, az országhatáron belülre és azon túlra szóló több mint 300
meghívás valamint az ország általános állapotának javításáért, az oktatás
színvonalának emeléséért, szerepének erôsítéséért Államtitkár Asszony által
elvégzendô tetemes munka – nem teszi lehetôvé, hogy ezen a rendezvényen
jelen legyen.

 Államtitkár Asszony nagy örömmel olvasott levelükben az új iskola és
óvoda építésérôl, melyeknek megvalósításához ezúton szívbôl gratulál s az
ünneplô községet, a szülôket, gyermekeket, pedagógusokat szeretettel kö-
szönti!

Államtitkár Asszony azt kívánja, hogy a falakat eleven tartalommal, lélek-
kel töltse meg a község gyermekeiért dolgozó pedagógusok nevelô-oktató
közössége, s hogy az új iskolaépület és az óvoda jól szolgálja a község re-
ménységeinek, a gyermekeknek nevelését, oktatását! Legyen jelképe Kékcse
lakói összetartozásának, s adjon teret a mindennapokban a település eleven
kulturális életéhez!

 Kérem, hogy az ünnepélyes átadó alkalmából legyen szíves tolmácsolni
Államtitkár Asszony köszöntô szavait az intézmények tanári karának, peda-
gógusainak, diákjainak és az ovisoknak!

 Megértésében reménykedve sikeres és örömteli ünnepséget kívánok, a
továbbiakra pedig a legjobbakat.

Dr. Hoffmann Rózsa nevében a titikárság
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H E L Y I  K Ö Z É L E T I  L A P
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„ A történelem az élet tanító mestere”-szól a jól ismert
történelmi idézet.

Hasznos s fontos dolog is a múlt ôrzése. Tudni, ismerni
kell gyökereinket, hogy a jövôt felépíthessük.

Szüleink, nagyszüleink, ôseink  emlékeinek megtartása
feladatunk, átadni a felnövekvô nemzedéknek pedig köte-
lességünk.

Ennek egyik legszebb módja a régi emlékeknek, haszná-
lati tárgyaknak az összegyûjtése. Mintegy tíz évvel ezelôtt
Pál Béláné, Jolika néni kezdeményezésével elkezdôdött az
emlékek összegyûjtése. Kiderült rengeteg érték rejtôzik a
padlásokon, és sokan szívesen vettek részt a gyûjtésben.

Hosszas gyûjtômunka után elkezdôdött a régi tárgyak,
régi bútorok, használati tárgyak rendszerezése, s a „régi”

Borús ôszi reggelre ébredtünk szeptember elsején. Izga-
tottan készültünk a tanévnyitóra.

Miután elkezdôdött a tanévnyitó ünnepély, milyen jó
volt hallani, hogy Arany János Általános Iskola és Óvoda.
Mindenki ámulattal vette birtokba a szép világos és tágas
iskolát. Az aulában sok szép kép és festmény van, amirôl
megismerhetjük az iskolánk névadójának munkásságát. Itt

szoktuk a sok jó programot szervezni, és az ünnepi elôadá-
sokat megrendezni. Az alsósok a földszin-
ten található tantermeket, míg a felsôsök az
emeletet foglalták el. Az iskolánk nagyon
szép tágas, olyan, mint egy labirintus, sok
tanteremmel. Büszke vagyok rá, hogy a kör-
nyéken nekünk van a legszebb és legmo-
dernebb iskolánk, gyönyörû tornateremmel
és ebédlôvel kibôvítve.

Én szeretek ide járni, mert rendezett kör-
nyezetben tanulhatunk, segítôkész tanítók-
kal, tanárokkal. Új ismereteket szerezhetek
itt és az életem elsô részét itt kezdtem felépí-
teni, hiszen innen megyek továbbtanulni.

Szalai Gréta
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Az én iskolám

Szalai Gréta rajza

Horváth Krisztián rajza

Bakos Kinga
rajza

Emlékház – híd a generációk között
iskola két tantermében az Emlékház kialakítása.

Az egyik teremben a mindennapi élethez szükséges bú-
torok, használati tárgyak, iskolai eszközök, régi fényképek
kerültek elhelyezésre. A másik terem a mezôgazdasági
munkákhoz szükséges munkaeszközöknek adott otthont.
Az aratási, szüreti munkák eszközei képet adnak a régi fa-
lusi életforma legfontosabb munkáiról.

Sokan látogatták már meg az Emlékházat.
A szép kezdeményezés köszönetet érdemel, hiszen ez is

településünk hírnevét öregbíti.
Vendégkönyv ôrzi a látogatók véleményét, szép gondo-

latait. Az Emlékház várja a látogatókat, idôseket, fiatalo-
kat, mintegy hidat alakítva generációk között.

Nagy Enikô

Amikor tavaly nyáron elhagytam az iskolát csak félig
volt kész.

De most szeptemberre befejezôdött az építkezés és az
iskola gyönyörû. Nagyon szépek az új termek. Akkor lát-
tam elôször a tantermeket, mikor a négynapos falunapon
körbenéztünk. A falunapon a kékcseiek megdöntötték a
giniszrekordot a megállás nélküli énekléssel. Szeptember
elsején megkezdôdött az iskola. Az elsô hét már letelt. Meg-
kaptuk az új tankönyvek nagy részét. Hétfôn meglesz az új

órarend is.
Nekem tet-

szik a suli, aki
nem hiszi, járjon
utána.

Kropok Dániel
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