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Az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc
163. évfordulója alkal-
mából tartottunk meg-
emlékezést március 11-
én, 11:30-kor a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán
felállított emlékmûnél.

Az ünnepséget Nagy
Ferencné, az Arany Já-
nos Általános Iskola és
Óvoda igazgatónôje
nyitotta meg, majd a Nemzeti Him-
nusz eléneklése után felcsendült a
helyi oktatási intézmények közös
indulója, a ,,Süvegemen nemzetiszín
rózsa” kezdetû népdal. Ezt követôen
az Arany János Általános Iskola és
Óvoda kis óvodásai és diákjai adták
elô színvonalas, ünnepi mûsorukat.
A program zárásaként Szekeres Ka-
talin polgármester asszony és Nagy

Megemlékezés Kékcsén
Ameddig a történet csillaga
Röpíti a multakba sugarát:
A szem saját kezünkben mindenütt
Saját szivünkre célzó gyilkot lát,
S ez öngyilkos kéz hányszor szálla ránk!...
Isten csodája, hogy még áll hazánk.
Igy hordozunk sok százados sebet,
Keblünk soha be nem gyógyúlhatott;
Mérget kellett mindenkor innia,

Ki sebeinkre önte balzsamot.
Valami rosz szellemtôl származánk!
Isten csodája, hogy még áll hazánk.
S míg egymást martuk szennyes koncokért,
Mint a szeméten a silány ebek,
Azt vettük észre csak, hogy ezalatt
Az oroszlánok itt termettenek;
Jött a tatár, jött a török reánk.
Isten csodája, hogy még áll hazánk.
Ott foly Sajó... oly görbén kanyarog,
Mint ember, aki görcsben haldokol;
Ott haldokoltunk, vérünk ott szivá
Az óriási nadály, a mogol,
S holttesteinket fölfalá a láng!

Isten csodája, hogy még áll hazánk.
S ott van Mohács... ott nyomta a királyt
Sárkoporsóba páncéla s lova,
S készûlt számunkra a ledôlt király
Kardjából a rettentô zabola,
Melytôl még most is ég és vérzik szánk!...
isten csodája, hogy még áll hazánk.
Mi lesz belôlünk?... ezt én kérdezem,
De mily kevesen gondolnak vele.
Oh nemzetem, magyar nép! éltedet
Mindig csak a jó sorsra bízod-e?
Ne csak istenben bízzunk, mint bizánk;
Emberségünkbôl álljon fönn hazánk!

Szalkszentmárton, 1846. január

Az iskola falai között nemcsak a ta-
nulásnak, a vidámságnak is helye van.

2011. február 25-én jókedv és vi-
dámság hatotta át az iskolánk falait,
gyerekek készülôdtek a télbúcsúztató
farsangi mulatságra. Izgalom és neve-
tés töltötte be az ebédlôt, hiszen a gye-
rekek napok óta izgalommal készülôd-
tek vidám jeleneteik megtanulására. A
kis „színészek „ügyesen oldották meg
feladataikat, a szülôk segítettek a jel-
mezek összegyûjtésében. Az osztály-
fônökök Zámbó Józsefné, Kovács
Mónika irányították a szerepek minél

Elûztük a telet
hitelesebb megtanulását. Meglepetés
volt a felsô tagozatosok részérôl, szép
tánc koreográfia elôadása, hisz nem
könnyû ilyen korban fiúkat  lányokat
szereplésekre „rávenni”. A koreográ-
fiát Rinkó Ágnes tanárnô tanított be.

Iskolánkban néptánc oktatás is folyik,
ebbôl is ízelítôt adtak kis diákjaink a
gyerekek - Kovács Borbála tanítja.

A vidám összeállítás után a gyere-

kek táncolhattak, tombola-sorsoláson
vehettek részt, s a délután folyamán
büfében  szendvicset, üdítôt vásárol-
hattak. A zenét és fénytechnikát Án-
csán László tanár úr és a 8-os fiúk biz-
tosították a jó hangulathoz.

A szép iskolában, melyet idén tel-
jes egészében birtokba vehettek a kék-
csei gyerekek igazán jó hangulatban
telt el a délután. Nagy Enikô

Kérjük Önt, hogy amennyiben a be-
fizetett személyi jövedelemadó 1 %-
át alapítványunk részére kívánják fel-
ajánlani, úgy az adóbevallási csomag-
ban található
RENDELKEZÔ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY
SZÁZALÉKÁRÓL

nyomtatványnak „A kedvezménye-
zett adószáma” rovatát az alábbiak
szerint töltse ki:

18800252-1-15
Amennyiben Ön helyett a munkál-

tatója készíti el az adóbevallását, kér-
jük, hogy e rendelkezô nyilatkozatot
munkáltatója bérelszámolójának adja
át. Nemes cselekedet lenne, ha ajánla-
ni tudnák alapítványunkkal szimpati-
záló barátaik, munkatársaik számára is,
hogy a Kékcse Gyermekekért Közala-
pítványt jelöljék meg kedvezménye-
zettnek. Alapítványunk eddigi támo-
gatását  ezúton is megköszönjük!

Köszönettel:
Harcsa Tiborné

kuratóriumi elnök

a Kékcse Gyermekei-
ért  Közalapítvány

támogatására!

Felhívás

Ferencné igazgatónô elhelyezték a
megemlékezés koszorúját az emlék-
mûnél.

Az óvodásokat betanította Háda
Józsefné és Gerzsenyiné Hódos Ildi-
kó. Az 5. és 6. osztályos tanulók fel-
készítô tanárai Áncsán László és
Kovácsné Szemán Zsuzsanna voltak.

Kocsiné Nyiscsák Emma

PETÔFI SÁNDOR: ISTEN CSODÁJA
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Sok tanuló a nem szeretem tantárgyak
közé sorolja a matematikát. Szerencsére
vannak olyan tanulóink, akik szívesen
tanulják és még matematika versenyekre
is felkészülnek szabadidejükben. Minden

Bodnár Bálint 3.osztály felkészítô tanára Zámbó Józsefné
Nagy Patrik 3.osztály felkészítô tanára Zámbó Józsefné
Bodnár Péter 4.osztály felkészítô tanára Nagy Ferencné
Horváth Ervin 4.osztály felkészítô tanára Nagy Ferencné
Pál Sándor 4.osztály felkészítô tanára Nagy Ferencné
Tarapcsák Vivien 4.osztály felkészítô tanára Nagy Ferencné
Bakos Kinga 6.osztály felkészítô tanára Kovácsné Szemán Zsuzsanna
Dienes Dániel 6.osztály felkészítô tanára Kovácsné Szemán Zsuzsanna
Kropok Dániel Tibor 6.osztály felkészítô tanára Kovácsné Szemán Zsuzsanna
Bojza János 7.osztály felkészítô tanára Kondisz Péterné
Hajdu Levente 7.osztály felkészítô tanára Kondisz Péterné
Jónás Dávid 7.osztály felkészítô tanára Kondisz Péterné
Pál Dániel 7.osztály felkészítô tanára Kondisz Péterné

Mi szeretjük a matematikát!

Igazi meglepetés volt Karácsony
elôtt a község lakosainak az önkor-
mányzat kiadásában megjelent
Kékcsei Kalendárium. Sokan a meg-
hatottságukat alig-alig leplezve kö-
szönték meg  a „kiskönyvet”.

Miért  lett olyan sikeres ez a kiad-
vány? Nincs titok. Rólunk és nekünk
szól. Önmagukat, az elmúlt négy év
munkáját, az élményeiket az eredmé-
nyeiket láthatták  nyomtatásban  a
T.Olvasók. A nyomtatásról pedig mind-
annyian tudjuk, hogy az az ôsi „tech-
nika”, ami valamit kitörölhetetlenné ,
véglegessé tesz életünkbôl.

A Kékcsei Kalendáriumot sok-sok
kedves Barátnak, Ismerôsnek elküld-
ték a lakók, mutogatták a hazalátoga-
tó rokonoknak,  azzal a szándékkal,
hogy tudassák Velük is a Kékcsén tör-
tént eseményeket, s kérték vigyék to-
vább jó hírünket.

Többen kérdezték, hogy a borítón lát-
ható felvételt kinek a munkája? A Fe-
születrôl készült fényképet Bodnár Béla
a helyi Nyugdíjas Klub elnöke  készítet-
te, a Szent Erzsébet park átadó ünnepsé-
ge napján. A felvételt látván, nem volt
tovább kérdéses, hogy milyen kép ke-
rüljön a Kalendárium címlapjára!

A Kékcsei Kalendáriumot ifj.
Nyiscsák Sándor Kékcse, Petôfi út 6.
szám alatti lakos által a rendelkezésünk-
re bocsátott  szép fotók színesítik. Fo-
tói, hitelesen tolmácsolnak a községünk
eseményeirôl és rendezvényeirôl.

Tudjuk, hogy az alkotás olyan te-
vékenység, amely során az alkotó so-
hasem tudja azt mondani: „Készen van,
befejeztem! „Újra és újra felfedez va-
lamit, amit még meg szeretne mutatni,

Nagy sikert aratott a Kékcsei Kalendárium!

azt akarja, hogy mások is lássák azt.
Így voltunk mi is ezzel! Azonban min-
den igyekezetünk ellenére kimaradt
egy történet. Egy történet, ami arról
az emberrôl, pedagógusról, helytörté-
nészrôl, múzeum alapítóról szól, aki-
nek nagyon sokat köszönhet a köz-
ség. Íme a történet Pál Bélánétól, Joli-
ka nénitôl:

„Pál Béláné alapító tag

Gyürében született és szülei is oda-
valók voltak.
Kisvárdán végzett
a leánygimnázi-
umban. Érdekes-
ségként meséli,
hogy az iskolában
640 lány tanult.
Abban az idôben
fiúk nem járhattak
abba az intéz-
ménybe. A gimná-
zium után az egri
Tanárképzô Fôiskolán szerzett mate-
matika-fizika szakon tanári diplomát.

A férjével – a kékcsi  születésû Pál
Béla tanárral – Lónyán ismerkedett
meg. Ott egy évig dolgoztak együtt.
Késôbb Nyírtassra helyezték ôket, majd
Tiszakanyáron tanítottak. Pál Béláné
tanári pályafutása utolsó 20 évében
Kékcsén tanított. Zöld Zoltánné isko-
laigazgató hívta ôt matematika-fizika
szakos tanárnak Kékcsére, ahol évente
legalább három osztályban tanított.A
tanítványai számát ezer felettire becsü-
li. Különlegesen tehetséges  tanítvány-
ként említi meg a sok közül – a teljes-
ség igénye nélkül – Gál Csillát, aki ker-

tészmérnöki diplomát szerzett, Aros
Gabriellát , aki tudomása szerint mate-
matikus lett, Puskás Melindát, aki fizi-
kából volt nagyon jó, megyei versenye-
ken vett részt. Úgy tudja, hogy Néme-
tországban egy kutatócsoportban vett
részt. Bakos Erik és Lakatos Adrienn
azért emlékezetes tanítványai, mivel ne-
héz körülményeik ellenére kiemelke-
dôen jól tanultak. Lakatos Adrienn dip-
lomát is szerzett.

A Tanárnônek két gyermeke van, 1
fia és 1 leánya. Fia a debreceni Kos-
suth Lajos Egyetemen szerzett magyar-
történelem szakos tanári diplomát,
majd  újságíró lett a Hajdú-Bihar me-
gyei lapnál. Jelenleg a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat sajtóreferense,
és az  egyetemen tanít média szakon.
Lánya híradó-vágó, jelenleg az RTL
Klubnál dolgozik. Illetve most éppen
nem dolgozik, mivel gyermeket vár.
Nagy örömet jelent számára, hogy nem
sokára tovább bôvül a család. Unoká-
ja, akit nagyon várnak, a karácsony
ajándéka lesz.

Pál Béláné Jolika néni munkáját dícséri
a helytörténeti gyûjtemény tárgyainak
összegyûjtése, a helytörténeti kiállítás
megrendezése és gondozása a volt Álta-
lános Iskola Fô út 120. szám alatti épüle-
tében. „Sok-sok köszönet az áldozatos
munkájáért Kedves Jolika néni!

Végezetül tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a Kékcsei Kalendá-
rium iránti nagy érdeklôdésre tekin-
tettel egy újabb kiadás megjelenteté-
sét tervezzük. A Kékcsei Kalendárium
megrendelhetô a Polgármesteri Hiva-
talban 1 300 Ft/példány  összeg befi-
zetése ellenében, amely a nyomdai
költségek fedezetéül szolgál.

dr. Debreczenszki Julianna
jegyzô

évben részt veszünk a Zrínyi Ilona me-
gyei matematikaversenyen. Így volt ez
2011. február 18-án is. 13 tanulót 4 pe-
dagógus készített fel a könnyûnek
nem nevezhetô matematikaversenyre:

A rangos megyei versenyen eddig
tanulóink szép eredményt értek el.
Több száz versenyezô közül tanuló-
ink többsége a középmezônyben vég-
zett.

Voltak nagyobb sikereink is, három
évben 1–1 tanulónk az elsôk között
szerepelt. Az ünnepélyes eredményhir-
detésen jutalomban részesült felkészí-
tô tanárával együtt. Különösen azért
vagyunk büszkék az eredményekre,
mert versenyezôink a matematika ta-
gozatos tanulókkal is felvették a ver-
senyt.

Kondisz Péterné
igazgató helyettes

avagy a Kékcsei Kalendárium utóélete
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„Itt a farsang áll a bál…!”
A farsang a tél elmúlását, a tavasz köze-

ledtét jelképezi. Óvodánkban február 17-
én megrendezésre került a közös farsan-
gi mulatság a szülôkkel és a gyerekek-
kel, melynek helyszíne az óvoda új tor-
naterme volt.

Elôzményként február 15-én rendha-
gyó szülôi értekezletet tartottunk, melyen
a szülôk farsangi szemüveget és farsan-
gi álarcot készíthettek a gyermekeiknek.
Az óvodások jelmezek tervezgetésével,
farsangi versekkel, dalokkal készülôd-
tek a mulatságra. A belépôket, mely
200ft/fô volt, már elôzôleg meg lehetett
vásárolni a szülôknek, és a tombola fel-
ajánlásokat is már a csoportokban gyûj-
tötték az óvó nénik.

Február 17-én reggel minden óvodás a
csoportjában felvette a farsangi jelmezét, így
vonultunk be csoportonként a tornaterem-
be. A tanult versek, dalok bemutatása után

Farsangi mulatság az óvodánkban
mindenki egyenként elmondta, hogy ô mi-
lyen jelmezbe öltözött. Izgalmas versenyjá-

tékokban vehettek részt, többek között lek-
város kenyérevô verseny, lufi fújó verseny
stb. A versenyben résztvevôk közül min-
den gyermek ajándékot kapott. A tombola-

sorsolás nagy izgalommal járt, hiszen min-
denki szeretett volna nyerni valamit. Ezt fi-

gyelembe véve külön sorsolást szervez-
tünk az óvodásoknak és külön a felnôt-
teknek. A gyerekek közül mindenki
nyert egy ajándéktárgyat, majd a felnôt-
tek tombola sorsolása következett. Leg-
több szülô itt is nyereménytárgyakkal
térhetett haza. A farsangi délelôttöt kö-
zös tánc zárta, melyet nagyon élveztek
az óvodásaink. Vidáman, élményekben
gazdagon, tevékenyen telt a mulatság
napja, mely minden gyermekben mara-
dandó élményt hagyott.

Megköszönjük a szülôk részvételét,
támogatását. A farsangból befolyt pénz-
összeget gyermekeik további fejleszté-

sére, csoportszobáink szépítésére kívánjuk
fordítani.

Gerzsenyiné Hódos Ildikó
óvónô

Kompetencia alapú a nagymama nap az
óvodában, amely projekt hét keretén belül,
második alkalommal került sor megrende-
zésre.  Célja, a hagyományok ápolása, az
idôsek iránti tisztelet, a szeretet, a közös
együttlét, a kapcsolatok erôsítése. Az elmúlt
évhez hasonlóan, újból megérkeztek a meg-
hívók óvodásaink Nagymamáihoz, valamint
az „Ôszikék” nyugdíjas klub tagjaihoz,
amely közös találkozóra, tevékenységre in-
vitálta a meghívottakat.

Elsô napon a kiscsoportos gyerekek kö-
szöntötték a vendégeket vidám kis mûso-
rukkal, majd nagymamák meséket, történe-
teket mondtak a gyerekeknek.

Közös tízóraizás után alkotó, barkácsoló te-
vékenységbe fogott gyerek és felnôtt egyaránt.
Hagyományos játékok, rég elfelejtett technikák
felelevenítésével sok érdekes eszköz készült a
délelôtt folyamán. A legnagyobb élmény, még-
is az együtt töltött, közös tevékenység volt a
gyerekek  nagymamák számára.

Második nap a középsô csoportosok vár-
ták szívhez szóló verseikkel, dalaikkal a ven-

Nagymama nap az óvodában

Így kezdôdött az invítáló meghívó, 2011.
esztendô január havának 22. napján,
Kékcsén.

Közhírré tétetik, hogy a Kékcsei Önkor-
mányzat bált rendez, a Kékcsei Általános
Iskola báli termében.

Jöttek is a népek szép számmal.
A báli megnyitó után, gyertyás

nyítótánccal varázsolták el a közönséget. Az
udvari táncok után, természetesen szó esett
az udvari vadászatok lebonyolításáról, cere-
móniájáról is. Hogyan történt a lovaggá ütés?
Milyen volt egy korabeli diploma, amely
bizonyította a megtörtént eseményt.

Egyenesen a kutyakozmetikából érkezett
az eseményre egy kajtató eb (beagle), és egy
keresô német vizsla, gazdájuk kiséretében.
Ezek a kutyafajták segítették régen és ma is

Bor Bál – A reneszánsz
a vadászatokon a vadászokat. A gaz-
dik rögtönzött kutyabemutatót is tar-
tottak. A kutyusok nagy sikert arat-
tak, a jelenlévôk késôbb az asztalok-
ról lekerülô csontokkal jutalmazták
ôket. Ezután következett a fennséges
Fôúri Lakoma.  Késôbb elkezdôdött a
táncmulatság. Muzsika fülnek és lé-
leknek. Volt jóslás, jövendô mondás
szép asszonyoktól. A BORVIRÁG-
OK zenekar játszotta a hagyományoknak
megfelelô bordalokat és egyéb talp alá való-
kat. Kitûnô volt a hangulat. Közben egy jel-
mezbe öltözött csoport táncbemutatójában
gyönyörködhettek a bálozók. Rengeteg tom-
bolaajándék várt gazdára. A fôdíj egy 100
000 Ft értékû utazás volt, amit egy fiatal
házaspár nyert meg. Utólag is gratulálunk

dégeket, majd nagymamák meséltek gyermek-
koruk élményeirôl, játékaikról, csínytevéseik-
rôl. A gyerekek jóízû kacagással hallgatták a
vidám történeteket. Ez idô alatt szorgos kezû

nagymamák dagasztották a tésztát a lángos
sütéshez. A gyerekek csoportosan mentek
megnézni a lángos készítésének menetét, majd
közösen elfogyasztották a sajtos  tejfölös - sima
lángosokat. Jutott belôle mindenkinek, még az
óvodába érkezô váratlan vendégeknek is.

Harmadik napon a nagycsoportosok fo-
gadták a vendégeket énekes  táncos mûso-
rukkal, majd az óvodások közös mûsora
szórakoztatta a közös tízóraiig a megívotta-
kat. Ezután mézes kalács sütése volt a kö-
vetkezô program, amelyben a gyerekek is
részt vehettek, segítettek a tészta szaggatá-
sában. Természetesen, a munka befejezté-
vel, közösen fogyasztottuk el az omlós, íz-
letes süteményeket. Minden nap saját készí-
tésû virággal ajándékozták meg a gyerekek
a távozó vendégeket, az óvoda dolgozói sa-
ját készítésû süteménnyel kedveskedtek a
nagymamáknak, unokáknak.

A három napos program élmény volt
gyereknek és felnôttnek egyaránt.  Köszön-
jük mindenkinek, hogy eljöttek, megtisz-
teltek a részvételükkel, lelkes tevékenysé-
gükkel, meséikkel, történeteikkel, énekük-
kel. Reméljük, jövôre, ugyanitt, mindannyi-
an találkozunk a „hagyományos nagyma-
ma napon”.

Rinkó Istvánné
intézmény egység vezetô

nekik! A jó hangulat kivirradatig tartott. Kö-
szönet Szekeres Katalin polgármester
asszonynak és dr. Debreczenszki Julianna
jegyzôasszonynak a megrendezésért. To-
vábbá mindenkinek, akik hozzájárultak a bál
sikeréhez.

Gergely Elemérné
tanárnô
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Mi a hosszú élet titka?
Sokan feltették már ezt a kérdést,

mûvészek, tudósok keresik a hosszú
élet titkát. Komáromi Györgynek  Gyu-
ri bácsinak megadatott a szép, hosszú
élet, 1919. október 6.-án született
Kékcsén, 93 éves.

Testvérei: Komáromi
András, Komáromi Ist-
ván, Komáromi Erzsébet,
Komáromi Péter, Komá-
romi László.  Szülei  Ko-
máromi András és Sipos
Mária - szeretetben nevel-
ték fel, akik béresek vol-
tak, tôlük tanulta meg a
munka, tiszteletét, szere-
tetét. 12 éves korában
édesanyja meghalt, s már
gyermekként bekapcso-
lódott a felnôttek munká-
jába. Kékcsén 6. osztályt végzett a kor
oktatási rendszerének megfelelôen.

Feleségét Bereczki Irént 23 éves
korában ismerte meg, Tiszakanyáron
1943. november 27-én kötettek házas-
ságot. Ô dohányos családból szárma-
zik, dohánytermesztéssel foglalkoztak.

„Még szeretnék élni, mert élni jó”
Házasságukból négy gyermek szüle-
tett  Imre, Ferenc, György, Írén.   Azóta
8 unoka és 10 dédunoka teszi széppé,
boldoggá idôs napjait.

Megélte a második világháborút,
harcolt a fronton Szovjetunióban, ti-

zedes, majd rajparancsnok
volt, 12 ember tartozott
hozzá, és szakaszvezetô-
ként szerelt le.  A lövész-
árokban a szeretô felesé-
gére gondolva tudta, félel-
mét legyôzni. Az itthon-
ról kapott levelek, fényké-
pek tartották benne a lel-
ket. Miközben felidézi a
régi emlékeket, felesége
fényképét nézegetve,
könny szökik megfáradt,
idôs szemébe. De szeren-
csésen hazatért, a háború

befejezésével folytathatta életét.
Ezután két évet dolgozott a Vasút-

nál Budapesten, Kisvárdán kolhozve-
zetôként, majd hazatérve családjával
kiköltözött a Ligetbe, ahol 2 évig ke-
rülôként dolgozott. 1957-tôl  1978-ig
Záhonyban a MÁV Üzemfônökségen

és a tuzséri átrakóban dolgozott. Ke-
rékpárral tette meg az utat Kékcse és
Kisvárda állomás között nap  mint nap.
Gazdálkodott, földet mûvelt feleségé-
vel, nevelték, tanítatták gyermekeiket.

Életére árnyékot az vetett, amikor
felesége kórházba került, naponta lá-
togatta, majd éveken át ápolta nagy
odaadással, kitartással. 10 éve halt
meg, azóta gyermekei, unokái és a jó
szomszédok segítik idôs napjait.

50. házassági évfordulójukat csalá-
di körben ünnepelték, s pap elôtt újra
megesküdtek. 57 évet éltek együtt.

Napjainkban is dolgozik, büszkén
meséli, hogy Ô még nem beteg, csak
néha kicsit szédül a feje.

93 éves s azt mondja, még szeretne
élni, mert élni jó.

Mi a hosszú élet titka?
Sok féle válasz van erre. Van, aki a

munkában hisz, valaki a megfelelô táp-
lálkozásban, egészséges életmódban.
Gyuri bácsival beszélgetve a válasz leg-
inkább a szeretetben, gyökerezik, amit
felesége, családja körében élt meg.

Jó egészséget kívánok!
Nagy Enikô

Magammal hoztam a kert illatát,
Az asszonykórus kedvességét és szép dalát.
Szívemben újra élnek a régi emlékek,
Ha veletek vagyok az emlékek szebbek.
Milyen jó újra együtt nevetni, beszélni,
Újra élni a múltat és sokat mesélni.
Elmondani egymásnak bánatunk, örömünk,
Ki tudja, mit hoz a sorsunk.
Szeressük egymást és boldoguljunk!
Szóljon most szívünkbôl nektek az ének,
Éltetek szeretet, boldogság kísérje.
Nyugdíjas évetek egészséget, békességet hozzon,
Ezt kívánom Én és az Asszonykórus.
Énekeljünk, zengjünk halleluját,
Az Úr Jézusnak, mert Ô szeretetet ád!

Írta: Ruháné Ilonka néni

Nyugdíjas találkozóra

2011. január 18-án került sor a nyugdijasok találkozójá-
ra Kékcsén.

A kékcsei „Ôszikék” nyugdíjas klub vendégségbe hívta
a dombrádi „Ôszirózsás” nyugdíjasokat. A szeszélyes idô-
járás ellenére sokan elfogadták a meghívást a találkozóra.
Tiszteletét tette Bakajsza András tanár úr is. Az ô irodalmi
összállításával kezdôdött az esemény. Méltatta Ölbey Irén,
dögei írónô, tanítónô életútját, verseit. Verseibôl mondott
idézeteket. Sajnálatát fejezte ki, hogy külföldön adták ki
verseit. Szûkebb pátriájában ma sem ismerik és méltatják
kellôképpen.

Az elisme-
rés kapcsán
megemlítette
dr. Béres Jó-
zsef munkás-
ságát és örök-
ségét is. A
„Béres-csepp”
létrehozójára
méltán lehe-
tünk büszkék
valamennyi-
en. Nagyon
bensôségesen,
jó hangulatban telt ez a kis irodalmi beszélgetés. A dombrádi
vendégek megismerhették a Kékcsén történt elôzô 4 év ese-
ményeit, a kékcsei Kalendáriumból.

Ezután Bodnár Béla klubvezetô vetített, csodálatos szí-
nekben pompázó virágkompoziciókat, mellyeket saját fel-
vételeibôl állított össze.

Nyugdíjasok találkoztak
A kékcsei toroskáposztának is nagy sikere volt, amely

most éppen aktuális ételnek számít.
Jó hangulat, baráti beszélgetések alakultak a két csapat

között.
Megtisztelték jelenlétükkel a nyugdíjasokat Szekeres Ka-

talin polgármesterasszony és dr. Debreczenszki Julianna jegy-
zôasszony is. Meleg, köszöntô szavaikkal kívántak vala-
mennyiünknek erôt, egészséget és sikereket a szereplésekhez.

Gergely Elemérné
nyugdijas tanár


