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Kedves  Lakosok!

„Ha sírva is de vigadunk,
Míg fölragyog magyar napunk.
Míg álmok élnek s zendülnek dalok.
Míg Magyarok leszünk mi magyarok!”

(Juhász Gyula)

2011. július 4-én ünnepélyes kere-
tek között került sor Bakura Szintia és
Bakura Karolina Kékcsei lakosok ál-
lampolgársági eskütételére. Nem sok-
kal késôbb, 2011. szeptember 5-én,
édesanyjuk, Iljas Ildikó és testvérük
Bakura István ünnepélyes állampolgár-
sági eskütételén ismét ünnepeltünk.
Ritka esemény, amikor egy család
együtt válik magyar állampolgárrá.

A magyar állampolgárság az állam-
polgársági eskü letételének napjával
szerezhetô meg.

Kékcse község polgármestere, Sze-
keres Katalin elôtt, a meghatottságtól
elérzékenyülve ismételték az állam-
polgári eskü szövegét, pedig a Bakura
család állampolgársági esküje formá-
lis, mert Magyarországot mindig ha-
zájuknak tekintették.

Évekkel ezelôtt is úgy jöttek ide,
mintha haza érkeznének, hogy itt le-
gyenek. Most már tudják, hogy otthon-
ról jöttek és haza.

Erre a napra megyeszékhelyünk Nyír-
egyháza lesz a Magyar Dal Fôvárosa.
Igen magas színvonalú, országos rendez-
vény lesz, csak arra érdemes együttesek
lépnek fel, akik megyénk hírnevét eme-
lik.

2011. szeptember 11-én délután 14
órakor, Nyíregyháza város Polgármes-
teri Hivatalának udvarában felállított
színpadon fél órás mûsort adnak Kékcse
dalos asszonyai.  Ide sajnos csak 20 fô
jöhet el, de szeretnénk, ha minden
kékcsei lakos részese lenne ennek a rit-
ka eseménynek, hiszen együtt lettünk
nóta éneklés világrekorderei is!

2011. szeptember 11-én este 8 órakor
mindenütt az országban együtt éneklés
lesz a Magyar Dal Napja záróeseménye-
ként. A Cantemus együttes kezdi az éne-
ket Szabó Dénes karnagy úr vezényleté-

2011. szeptember 11. a Magyar Dal Napja
vel. A Tavaszi szél vizet áraszt…. címû
dalt énekeljük együtt, egyszerre minde-
nütt az országban.

Még a Volán buszok is megállnak
ebben az idôpillanatban, és együtt éne-
kelnek az ország minden pontján be-
kapcsolódó helyszínek embereivel, me-
lyet országos televíziós mûsor közvetít.

Mi kékcseiek, akik rekorderek let-
tünk, tudunk-e  500-an együtt énekelni
szeptember 11-én este 8 órakor?  A Szent
Erzsébet-park dombján és a feszületé-
nél, kamerák fényében, országos közve-
títésben, ahol a világ  láthatja, hogy van
egy 1650 fôs település a Rétközben
Kékcse, ahol minden lakos és barátai
csodálatos emberek, akik ha kell min-
den alkalommal megmutatják mit érnek!
Most ismét megmutathatjuk, hogy mél-
tóak vagyunk a magyar nótaéneklés re-

k o r d e r e
címre, me-
lyet tisztes-
séggel, be-
csülettel és
sok-sok nótázás-
sal szereztünk meg .

Ezért kérjük, hogy csatlakozzon Hoz-
zánk! Jöjjön el 2011.szeptember 11-én
vasárnap este 20 órakor a Szent Erzsé-
bet parkba velünk együtt énekelni! Dú-
dolgassa a Tavaszi szél vizet áraszt
….népdalt egész héten a falu apraja –
nagyja, hogy a Magyar Dal Napján zeng-
jen a dal a Szent Erzsébet park dombol-
daláról!

Gyülekezés idôpontja: 2011.szep-
tember 11. esete 19 órától – 19,30 óráig!

Várjuk szeretettel!
Kékcse Község Önkormányzata

Az eskü letételét követôen a telepü-
lés polgármestere köszöntötte a csalá-
dot, akik minden alkalommal elkísérik
egymást az ünnepélyes ceremóniára.
Két évvel ezelôtt a nagypapa, Dobai
József eskütételére is együtt jöttek.

Polgármester asszony az esküok-
mányok aláírását és átadását követô-
en, jókívánságai mellett átadta az Ön-
kormányzat ajándékát, egy Magyaror-

szágról szóló csodálatos képekkel il-
lusztrált könyvet.

Kérte, hogy életük során mindig hir-
dessék a következô Wass Albert idé-
zetet:

A hazaszeretet ott kezdôdik, amikor
egymást szeretik azok, akik egy hazá-
ban élnek. De ezt olyan nehezen értik
meg az emberek.

(Wass Albert)

Állampolgársági eskütétel
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HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXXIX. törvény alapján Magyaror-
szág területén

a 2011 október 1-jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához

kérjük az Önök együttmûködését.
Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között

a településen található lakásokban, lakott üdülôkben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A nép-
számlálás során kérdôívet kell kitölteni a lakóhelyrôl és mindenki-
rôl, aki ott életvitelszerûen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási
kérdôívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a
számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önki-
töltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetôség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötele-
zô, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós
betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöl-
tött kérdôívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazol-
vánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos
személynek kell tekinteni ôket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent
meghatározott idôszak alatt nem tettek eleget, azok 2011. novem-
ber 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási összeírás céljából
a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttmûködésüket köszönjük.

FELELJEN A JÖVÔÉRT!
2011. szeptember hó

dr. Debreczenszki Julianna jegyzô
mint települési népszámlálási felelôs
Ingyenesen hívható telefonszámok:

06-80-200-014, 06-80-200-224
http://www.nepszamlalas.hu

A 2011. esztendôt a népszámlálás éveként is emlegetik
majd a jövôben. Hazánk eddigi történetében összesen tizen-
öt ilyen jeles év akad, az elsô az 1869-es esztendô volt. Az
idei a 15. a cenzusok sorában.

A mostanit megelôzôen 2001-ben kértek hasonló, átfogó
adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtized-
ben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó. A törvény
értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló helyze-
tet tükrözô számok a következô esztendôkre – pontosabban
a következô évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakor-
lat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban,
annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvény-
bôl fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás

elôkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott,
amely messzemenôkig eleget tesz a törvény által elôírt adat-
védelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek szá-
mára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár
lehetôsége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy
nélküle kívánja kitölteni a kérdôíveket. Ha valaki a kérdôív
önálló kitöltése mellett dönt, további két megoldás közül
választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyor-
sabb, leginkább idô és környezetkímélô megoldás kétségte-
lenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjai-
ban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak
egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számláló-
biztossal, sôt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a
kérdôívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes
kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva
– eljuthat a kérdôívekhez. A kérdések helyes megválaszolá-
sát a programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azok-
ra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekük-
ben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban,
internetes kitöltô helyet, úgynevezett e-pontokat hozott lét-
re a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes bizto-
sítása mellett, nyílik lehetôség a népszámlálási kérdôívek
számítógépes kitöltésére.

 A kérdôívek megválaszolása háztartásonként átlagosan
25-30 percet vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a kér-
dôíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel:
interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú
keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden

területén érvényesülnek. A kérdôíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett törté-
nik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a
felvett adatok a késôbbiekben ne legyenek összekapcsolha-
tóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevô-
ket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdôívek összegyûj-
tése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus
célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekrôl gyûjtsön
adatokat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételé-
rôl, legfontosabb jellemzôirôl adjon információt.

Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azo-
nosítók és belépô kódok segítségével teljesíthetik, amely
garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az
adatokhoz. A papír alapú kérdôívek a megyei népszámlálási
irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek meg-
felelôen – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére ke-
rülnek. A címek és a kérdôíveken szereplô adatok feldolgo-
zása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A fel-
dolgozást követôen a címeket és a népszámlálási adatállo-
mányt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevi-

Októberben népszámlálás!
telt követôen a papír kérdôíveket megsemmisítik, a keletke-
zett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók szá-
mára történô adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt
szolgáló adatbázisok elôállítása a legszigorúbb adatvédel-
mi szabályoknak megfelelôen zajlik. Az adatközlés statisz-
tikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlá-

lóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a
népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztos-
ok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra,
hogy az illetô a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szán-
dékozik bejutni. A közelgô népszámlálás alkalmából együtt-
mûködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hi-
vatal és az Országos Rendôr-fôkapitányság A megállapodás
célja a lakosság elôzetes és közérthetô tájékoztatása, a nép-
számláláshoz bármilyen módon kapcsolható bûncselekmé-
nyek, szabálysértések megelôzése.

Központi Statisztikai Hivatal
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Szeretem a zenét!
Puskás Csaba a kékcsei Arany Já-

nos Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulója vagyok. Zenész családba szü-
lettem. Már 3 éve a kisvárdai Weiner
Leó Alapfokú Zene és Mûvészeti Is-
kola tanulója vagyok. Két évig furu-
lyáztam, és 1 éve klarinétozom. A bá-
tyám Laci és a nôvérem Valika zongo-
ra szakon végeztek, Zsuzsika a másik
nôvérem klarinét szakon végzett.

A nyári szünetben nagy élményben
volt részem, a zeneiskola és szüleim
támogatásával részt vettem Nyírbátor-

2011.06.27-én eljött az a reggel,
amikor elindultunk a táborba Gyula-
házára, egész éves munkánk jutalma-
ként. Nagy izgalommal tettük meg az
utat. A táborban a megnyitó után fél-
órát kaptunk, hogy szállásunkat elfog-
laljuk. A berendezkedés után már kö-
vetkezett  az elsô „foci” óra. A futbal-
lozás után úszás következett. Majd
elfogyasztottuk nagy étvággyal az

A megérdemelt jutalom...
ebédet. Délután informatika és média
óra következett. Majd a közös vacso-
ra után elsô nap az esti program az is-
merkedés volt.

Minden nap hasonlóan gazdag
programokkal telt el. Nagyon élvez-
tük a sok sportot, mozgást az esti be-
szélgetéseket. Sok új ismeretre tettünk
szert, sok barátot szereztünk. De saj-
nos elérkezett a hétvége, s péntek dél-

után búcsút vettünk új barátainktól,
tanárainktól.

Nagyon szép és gazdag élmények-
kel tértünk haza. Érdemes volt egész
évben kitartóan dolgozni, tanulni, ver-
senyekre készülni.

Jó szívvel ajánljuk ezt iskolatársa-
inknak az idei tanévre.

Dienes Dániel – Kropok Dániel
7. osztályos tanulók

ba a 45. Nyírbátori Zenei Napokon. A
tábor 08.07-14-ig tartott. Sûrû és tar-
talmas programokban vettem részt és
napi 4 órát gyakoroltunk, hogy szom-
baton és vasárnap a nyírbátori fôtéren
és a strandon 60 tagú fúvós- és útôs
zenekarral a Nyírbátori Zenei Napok
fénypontját emeljük. Felemelô érzés
volt számomra az, hogy ebben a tá-
borban részt vehettem. Köszönöm Új-
helyi István tanár úrnak és szüleimnek
a támogatást.

A zene egy külön világ, egy másik

nyelv, és buzdítom tásaimat, hogy ôk
is ismerjék meg, hiszen felemelô érzés.

Puskás Csaba
7. osztály

2011. augusztus 13-án ötödik alka-
lommal tartottunk községünkben fa-
lunapi rendezvényt. Az elôkészületek
már hetekkel a nagy esemény elôtt el-
kezdôdtek és lázban tartottak kicsiket,
nagyokat egyaránt. A meghívók és
plakátok felkeltették mindannyiunk
érdeklôdését.

Megszoktuk már, hogy a nyári hó-
napok a fesztiválokról, falunapokról
szólnak, és azt is észrevettük talán,
hogy a legtöbb település kialakított
magának egy-egy profilt, ami köré szer-
vezni tudja a programjait. Így épült
meg hagyományteremtô céllal a
kékcsei falunapra, az Arany János Ál-
talános Iskola parkolójában felállított
dohánypajta.

 A dohány vagy régies nevén tabak

A kékcsei dohánypajta nagy sikert
aratott a falunapon

ill. tubák, Közép-Amerikából szár-
mazik. Az európai dohánytermesz-
tés mára már több mint ötszáz éves
múlttal rendelkezik. A Kárpát-me-
dencében elôször a XVI. században,
Erdélyben kezdôdött el ennek a nö-
vénynek a termesztése. Magyaror-
szágon ma elsôsorban az Észak-Al-
földi Régióban termesztenek do-
hányt, köztük Kékcsén is. A telepü-
lés dohánytermesztése is több évti-
zedre nyúlik vissza, az itt élô embe-
rek jól ismerik a dohánytermesztés
folyamatát a magvetéstôl a száraz
dohány válogatásáig. Errôl árulkod-

tak azok a fényképek, prospektusok,
szakkönyvek és a munkafolyamatok-
hoz szükséges különbözô eszközök is,
amelyeket a faluban gazdál-
kodó dohánytermesztôk
ajánlottak fel.  A dohányter-
mesztés múltja, kultúrája az
ULT Magyarország Zrt. jó-
voltából felajánlott muzeális
képek és fermentált dohá-
nyok által elevenedetek fel,
amelyeket személyesen, Ko-
vács István, a Nyidoter Kft.
területi agronómusa hozott el
Kékcsére, a ,,kiállító ter-
münkbe”.

Az érdeklôdôk megte-
kinthették a dohánypajtá-
ban a Burley típusú dohány

kézzel ill. géppel felfûzött változata-
it, a Virginia dohányt pedig tûkeret-
ben és csomózó ládában csodálhatták
meg. A délelôtti órákban Aros Józsefné
Piroska néni ,Ferencz Lászlóné Julis-
ka néni és Bereczki Lászlóné Margit
néni  mutatták be a dohányfûzés apró-
lékos mûveletét, különlegessé és egy-
ben élôvé téve ezzel a kiállítást.

Jó volt látni a sok érdeklôdôt, a csil-
logó szemeket és biztos vagyok ben-
ne, hogy sokakban elevenedtek fel
emlékek, történetek a dohánypajta
megtekintése közben, és talán még
egy halk, csendes nótát is dúdolgatni
kezdtek magukban:

Nem bánom, hogy dohányosnak
születtem, ….



4 2 0 1 1 .  a u g u s z t u s

Második alkalommal invitáltuk a
község lakosságát Szent Iván napjá-
nak – az év legrövidebb éjszakájának
– együtt töltésére közös szalonnasü-
téssel és a hagyományos tûzugrásra.

Az idén sajnos nem volt kegyes hoz-
zánk az idôjárás, ennek ellenére na-
gyon sokan eljöttek, s úgy gondolom,
nem csalódtak a mûsorban!

A római katolikus templommal a hát-
térben elkészített udvaron „boszorkány-
verés”-re volt lehetôsége annak, aki a
következô esztendô legrövidebb éjsza-
kájáig távol akarta tartani magától a
gonoszt . Sokan  bátran éltek ezzel a le-
hetôséggel! A „boszorkány” az Arany
Laci Mûvészeti Óvoda dolgozóinak
kézügyességét és ötletességét dicséri!

Szent Iván éji mulatságot tartottunk
2011. június 24-én Kékcsén!

Kékcse Község Önkormányzata
eredményesen szerepelt a Vidékfej-
lesztési Minisztérium által  a 2011. évi
Országos parlagfû mentesítési program
és az Önkéntesség Éve keretében
meghírdetett pályázaton. Az elnyert tá-
mogatás összege: 249.800.-Ft

Már a pályázat készítése során
együttmûködésre hívtuk fel a község
lakosságát.  A 2010.évi magyar nóta-
éneklési rekord felállításában részt
vevô önszervezôdô helyi közössége-
ket is megszólítottuk. Tudtuk, rájuk
alapozhatjuk a parlagfû mentesítéssel
kapcsolatos programunkat. Felhívá-
sunkra kilenc helyi közösség csatla-
kozott a parlagfû mentesítési prog-
ramunkhoz.

A parlagfû felderítési és mentesí-
tési program 2011.június 15.napján
kezdôdött.  A szemléletformálás, a ha-
tékony és eredményes parlagfû elleni
védekezés  érdekében elôadást szer-
veztünk a helyi Arany János Általá-
nos Iskola és Óvoda ebédlôjében. Te-
kintettel arra, hogy ez a nap volt a tan-
év utolsó tanítási napja, a diákok szí-
vesen vettek részt a tanórákhoz képest
kötetlenebb elôadáson. Velük együtt
hallgatták az elôadást az önkormány-
zat által szervezett közmunkaprog-
ramban részt vevô dolgozók, az intéz-
mények alkalmazottai is. Az elôadást
az E-Misszió Természet-és Környe-

Önkéntesek írtották a parlagfüvet!
zetvédelmi Egyesület ( Nyíregyháza,
Malom út 18/A.) részérôl Varga And-
rás tartotta meg , aki „civilben” föld-
rajz szakos pedagógus. A projektor
használatával szemléletesen  mutatta be
– többek között – a parlagfû eredetét.
Az E-Misszió Egyesület jóvoltából
szóróanyagot osztottunk ki a szépszá-
mú hallgatóság között, amelyek a par-
lagfû mentesítés fontosságára  hívták
fel a figyelmet és hasznos információt
nyújtottak a hatékony védekezéshez.

Ezt követôen az esôs idôjárás miatt
várnunk kellett a mentesítési munkák
elkezdésével. Sokan azt jelezték
vissza nekünk, hogy nem is igen lát-
nak parlagfüvet a községben, hiszen
az itt élô emberek szorgalmasak, igé-
nyesek környezetükre. Az esôs idôt
követô jó idôben azonban mindenki
belátta,hogy „el kél a szorgos emberi
kéz” a parlagfû mentesítésben, mert sok
helyen kinôtt a gyom.

A csapatok 2011. június 30-án
kezdték meg a mentesítési munkákat.
A község 16 ha-os területét felosztot-
tuk. Minden csapat a kijelölt terüle-
ten végezte el a mentesítést. Voltak
területek, ahol már magasra nôtt a par-
lagfû pl. Kékcse-Csemény részén, míg
máshol alig 5–8 cm magas parlagfûtôl
kellett mentesíteni a területet, így a
köztemetô területén is. A csapatok a
kihúzott parlagfüvet zsákokban

összegyûjtötték, és a volt iskolai gya-
korló kertben csomóba rakták, ahol
komposztálásra került. Azokon a te-
rületeken, ahol a terepviszonyok en-
gedték motoros fûkaszával végezték
el a mentesítést.

A mentesítési munkákban kb. 300
fô kékcsi lakos vett részt, a gyermek-
korúaktól az idôsekig. Voltak, akik
még rácsodálkoztak az önkéntesekre ,
reméljük jövôre ôk is velünk tartanak!
A mentesítési munkák a község teljes
belterületét lefedték. Nincsenek illú-
zióink afelôl,hogy van még parlagfû a
községben, de az elsô nagy lépést meg-
tettük!

Köszönjük a támogatásukat!
dr. Debreczenszki Julianna

jegyzô

Ezt követôen a Csárdás Citeraze-
nekar és Hagyományôrzô együttes
játszott  tüzes öröm muzsikát, majd a
„Fonó” paraszti komédiát adták elô
a  cigándi  Néphagyományôrzô Mes-
ter Óvoda  tûzrôl pattant menyecskéi.
Pikáns felnôtt meséket mesélt Kovács
Lászlóné .

Végezetül a rossz idôt teljesen elfe-
ledtették a népes nézôsereggel a Va-
rázslat Hastánc Klub valóban varázs-
latosan szép táncosai!

Köszönet mindazoknak, akik a ren-
dezvény elôkészítésében közremû-
ködtek és felajánlásaikkal támogatták
annak sikerét! Jövôre újabb produkci-
ókkal lepjük meg a Szent Iván éji mu-
latság vendégeit!
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Nyár a vidámság, szórakozás, pihe-
nés, kikapcsolódás idôszaka. De glo-
bális világunkban a szolgáltatások
korát éljük, ehhez kínálnak különbö-
zô lehetôségeket a helyi rendezvé-
nyek. A szórakoztatás mellett lehetô-
ség nyílik tehetségek bemutatására,
helyi sajátosságok megismertetésére.
Minden település igyekszik hírnevet
szerezni, minél ismertebbé válni.

Falunapoktól, fesztiváloktól hangos
Magyarország...

Köszöntet szeretnék mondani
minden kedves, faluját szeretô,
kékcsei barátomnak, kollégámnak,
intézményi, önkormányzati dolgo-
zóknak, a nyugdíjas klubnak és min-
denkinek, aki részt vett a kékcsei
Falunapon, aki segítségével hozzá-
járult annak sikeréhez, hogy mi ma-
gunk is és a sok ide látogató vendé-
günk is jól érezze magát, megismerje
a mi falunk értékeit, szeretetünket.

Ezúton tolmácsolom a sok-sok kö-
szönetet, gratulációt, melyet kaptunk
közösen. Köszönöm az óvoda, az is-
kola az önkormányzat, a képviselô-
testület és a nyugdíjasok segítségét,

Köszönet

2011. augusztus 13-a ugyan nem
vonult be a történelembe, de Kékcse
életében emlékezetes nappá vált.

A gazdag programok fiatalok és idô-
sek számára egyaránt biztosítottak lát-
nivalókat. Csapatok nevezhettek a fô-
zôversenyre, ahol a „híres szakácsok
„megmutathatták tehetségüket. A zsû-
ri hosszas és nehéz döntés után tudott
csak eredményt hirdetni.

A délelôtti órák a gyerekek számára kínál-
tak programokat, volt betyár parádé, amely-
ben a Garagulya Gólyalábas Komédiás
Kompánia fergeteges elôadását nevethették
végig a gyerekek.

Varázslat Hastánc csoport Záhonyból

Ôszikék Nyugdíjas Klub tagjai a Boglárka Citera zenekar

részvételét az Ajaki a Cigándi a
Dombrádi a Dögei a Kisvárdai és a
Tiszakanyári falunapokon.

Kiemelkedôen, színvonalasan
képviselték falunkat, mindenhol el-
ismerésben részesültünk. Igen sok ba-
rátságot új kapcsolatot építettünk,
erôsítve térségi szerepünket.

Büszke vagyok Kékcsére és a
Kékcsei emberekre!

Énekeljünk és mulassunk együtt
2011. szeptember 11-én este a Szent
Erzsébet parkban.

Mindenkit szeretettel várok!
Szekeres Katalin

polgármester

Kozma Zsuzsa fitness bajnok mozgatta meg
az önként jelentkezôk csapatát, de ügyessé-
gi játékokban is összemérhették tudásukat a
gyerekek.

A hagyományokat
ôrzô csoportok
mûsorai mellett
volt még kutyabe-
mutató, fellépett a
H N T - S O U N D
együttes, mely a
'70-80-as évek ze-
néjével igazi kora-
beli hangulatot
idézett. Az estét
éjfélig tartó zene,
tánc, mulatozás
zárta.

A lakodalom s annak hagyományait mutatta
be a Nagyecsedi Hagyományôrzô Együttes.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ „INTELLIGENS ISKOLA” MODELL INFRASTRUKTURÁLIS

ALAPJAINAK LERAKÁSA KÉKCSE KÖZSÉGBEN
TIOP. 1.1.1- 07/1-2008-0484

Kékcse Község Önkormányzatának stratégiai célkitûzése, hogy elôsegítse a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Rétközben, a Kisvárdától a Bodrogközbe vezetô nagy
nemzetközi forgalmat is lebonyolító közúttal átszelt, gazdasági-társadalmi szempontból
hátrányos helyzetû település tudásalapú felzárkóztatását, a település lakosság megtartó
erejének fokozását.

A cél megvalósulásának zálogát az Önkormányzat a közoktatás fejlesztésében látja,
ezért elkötelezett az alapfokú oktatás-nevelés átfogó infrastrukturális és tartalmi fejlesz-
tésében.

Az immár 5 éve elkezdett következetes munka eredményeként – a saját felhalmozott
pénzügyi forrásokat erre a jövôépítô célra koncentrálva, az Európai Unió és Magyaror-
szág társfinanszírozású pályázati támogatását igénybe véve –a településen megteremtôd-
tek az alapfokú oktatás-nevelés méltányos környezeti feltételei (ÉAOP-4.1.1 program,
2008 - 2010 között), ennek részeként

50 férôhelyes óvodai épület felújítás és 25 férôhelyes bôvítés; 4 tantermes iskolaépü-
let felújítás és

4 tantermes új iskolaszárny építése; 14m x 24 m alapterületû tornaterem építése; 300
adagos iskolai és közétkeztetést biztosító fôzôkonyha és 150 fôs ebédlô kialakítása
valósult meg.

Az alapfokú oktatás-nevelés tartalomfejlesztésének keretében az óvodában és az is-
kolában megtörtént a kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP-3.1.4 program,
2009-2010).

A fenti fejlesztési folyamat záró projektjeként, „a pedagógiai, módszertani refor-
mot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címû TIOP-1.1.1-07/1 program
keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésérôl szóló törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezetének TIOP
elôirányzatából,

8 833 500 Ft vissza nem térítendô támogatás felhasználásával,
2011. augusztus 31-i határidôvel az Arany János Általános Iskolában megvalósul

az iskolai számítógépes hálózat és IKT eszközfejlesztés.
A projekt keretében beszerzésre kerülô eszközök:

18 db iskolai PC és monitor;
5 db tantermi csomag (interaktív táblával, notebook-kal és projektorral);
1db alkalmazás szerver és szoftver; WIFI csomag; és
1 db SNI I (nagyothalló) csomag)

A fejlesztés megvalósulása révén a 2011/2012 tanév kezdetétôl a gyerekek – a to-
vábbképzésben részt vett pedagógusok segítségével – az iskolai tanulás során ismerik
meg és hasznosítják készségszinten a számítógépet.

Idôs emberekkel beszélgetve azt vár-
ná a hallgató, hogy szép felhôtlen gyer-
mekkorról, kényelmes életrôl mesélnek
majd. Hisz, mi fiatalok azt gondoljuk
csak így élhették meg a kilencven évet.

Ki kell ábrándítanom az olvasókat,
mert valamennyien nehéz, de szeretet-
teljes gyermekkorról, a testvérekkel
eltöltött idôrôl, munkáról, méghozzá
nehéz, fizikai munkáról mesélnek. S
mégis elérték szép korukat.

Hasonló képen mesélt életérôl
Juszku Gyuláné, aki 1921. július 28-
án született Kékcsén. Öten voltak test-
vérek, közülük már csak Ô él.

Iskolában öt osztályt végzett, s an-
nak ellenére, hogy sokat betegeske-
dett, az akkori szokásokhoz híven már
gyermekként kivette részét a házi
munkából, mezei munkából.

Férjével Juszku Gyulával 1942. ja-
nuár 17-én kötött házasságot, majd
házasságukból négy gyermek szüle-
tett. A házimunka, gyerekek nevelése
nagyrészt az ô feladata volt.

A második világháború emlékei is
felidézôdnek, hisz az ô korabeli em-
berek mind részesei voltak ennek a
szörnyû eseménynek. Gyula bácsi is
szolgált a fronton, amerikai fogságban
volt, de szerencsésen hazatért a csa-
ládjához.

A háború befejezésével az emberek
nem csak az országot kezdték újjáépí-
teni, hanem saját életüket is. Házat épí-
tettek, nehéz kétkezi munkával, az
alaphoz a köveket-akkor még nem
betonból építették- szekérrel hordták
a hegyekbôl. De felépült a ház, s meg-
lett az otthon.

Férje dolgozott az Állami gazdaság-
ban Miskolcon, akkoriban a férfiak

Életutak
családjuktól távol munkát vállaltak,
hogy a mindennapi kenyeret megke-
ressék. Majd a TSZ-ben dolgozott on-
nan ment nyugdíjba.

Eszti néni pedig végezte a házi
munkát, részt vett a szôlômûvelésben,
háztáji gazdálkodásban.

Férje 1992. október 6-án hunyt el.
Azóta gyermekei, unokái, dédunokái
körében telnek napjai. Nagy betegsé-

gek, mûtétek nem voltak az életében.
Korához képest jó egészségnek ör-
vend, kis segítséggel még ellátja ma-
gát.

A munka szeretete, a tenni akarás
vágya élteti ôt is, mint a hozzá hason-
ló korú embereket.

Kívánok további szép napokat, jó
egészséget.

Nagy Enikô


