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    Németh Margo:

Rege
Szürke az ég,
rian a jég,
zajlik a Tisza.

Ott lent a mélyben,
vad folyó medrében,
koporsóját bontja,
- a földre visszatér -
hunok fejedelme,
az „Isten Ostora”.

Népe bölcsôjének,
Kárpát-medencének
ki most a gazdája?
Ki használja vizét?
Völgyének-hegyének
ki járja erdejét,
ki lövi vadjait?
S mi Kánaán volt rég,
miféle dicsô nép
lakja falvait?

Szemöldökét vonja,
mert látja, mi a rossz.
Az emberek között
itt dúl a gonosz!

Testvér a testvérnek
kegyetlen ordasa,
szétszóródott nemzet,
viszálykodó haza!
Háborúknak sora,
harag, békétlenség,
hol golyó nem nézte
az emberek színét,
gazdagnak, szegénynek
átütötte szívét.
Csömört kapva vértôl,
már csak békét akar,
szûnjön meg örökre
ez a vérzivatar!
Mert míg a háború
árva népet nemzett,
csendesen elfogyott
ez a szegény nemzet!

Sír „Isten Ostora”!
Ezzé vált a földje!
Mivé lett öröke,
kies hegye-völgye?

Mivé lett-e nemzet,
ki örökül kapta?
Ezt a szép országot,
darabokra szabta!
Csak a folyó sikolt,
tajtékzanak habok,
s a jégtáblák hegyén
halódnak csillagok.

Rian a jég,
dörren az ég,
suttog a Tisza.
Kárpát-medencének
hajdan volt királya,
aludni visszatér
érckoporsójába.
Tisza habja rejti,
nem kell, többet lásson!
Jeges esô zuhog,
átok ül e tájon.

2011. december 18-ai

KARÁCSONYI
KONCERT

Vendége:
Demecser Oktatási Centrum  Pál Gyula

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Demecser város

„Citrom band „ Fúvós zenekara

 Kékcse Község
Önkormányzata ezzel
kíván  Áldott, Békés,

Karácsonyt
és boldog Új Évet!

 Kékcse Község
Önkormányzata ezzel
kíván  Áldott, Békés,

Karácsonyt
és boldog Új Évet!

Csendes éj
Last Christmas

Carneval de Paris
We Are The World

The Police Academy
Abba Gold

One Moment in Time
Monti: Csárdás

Mûsor:
Rocking Around

The Christmas Tree
The Pantom
of the Opera
Jingle Bells

Pavan in blue
Magyar karácsony

dalok mix

Egy újabb sikeres évet hagyunk
magunk mögött és itt van egy gyönyö-
rû karácsony.

Életünk minden karácsonyáról van
emlékünk, melyet szeretettel ôrzünk,
gyûjtsünk hozzá ebben az esztendô-
ben is. Találjuk meg a szépet, a jót, az
értéket és ezekbôl építkezzünk napon-
ta, vigyázzunk magunk és egymás lel-
kére. Nehézségek mindig voltak és
lesznek is az életben, és mi gyarló
emberek hajlamosak vagyunk a ma-
gunkét a legnehezebbnek érezni.  Ha
visszagondolunk szüleink, nagyszüle-
ink életére, eszünkbe jut néhány ne-
héz nap története, de a példájuk is,
ahogyan azt megoldották, s lám itt
vagyunk mindannyian tisztességben
felnevelve.  Mindig ott volt a hit, a
szeretet, egymás segítése. Mi is ezt
kell kövessük, hogy tovább vigyük a
világot.  Békesség, szeretet és egész-
ség legyen minden ember számára,
minden más múló kis apróság.

Ilyenkor év végén mindenki terve-
zi a következô esztendôt, én szeretném
kérni, hogy legyen benne jó kedv,
öröm, lelki béke, bizalom és hit.

Kedves Kékcseiek, Kedves Olvasók!

Köszönöm, hogy az év minden ren-
dezvényén szívesen voltunk együtt,
hogy számos élménnyel gyarapodott
a mi élménykincstárunk.

Gyûjtsük tovább 2012-ben is, hi-
szen sok értékünk van még, melyet meg
kell ismertetni másokkal és örömet kell
szerezni magunknak is.

Minden Kedves Olvasónak
kívánok,

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet!

Szekeres Katalin
polgármester
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Beköszöntött az ôsz. Ilyenkor ne-
héz életvidámnak maradni, hiszen a
napsugarak a déli félteke lakóit dédel-
getik. Rövidülnek a nappalok, elôke-
rül az ôszi cipô, az esernyô, a széldzse-
ki és az esôvel együtt a csend is beko-
pog a deres ablakon.

Nem így volt ez Kékcsén! Még a
2011.augusztus 13-i falunapon beje-
lentette Szekeres Katalin polgármes-
ter ,hogy 2011. szeptember 11én meg-
rendezésre kerülô Magyar Dal Napja
alkalmából meghívást kapott a köz-
ség Asszonykórusa . 2011. szeptem-
ber 11-én vasárnap délután 14 órakor,
Nyíregyháza város Polgármesteri Hi-
vatalának díszudvarában felállított
színpadon fél órás mûsort adtak
Kékcse dalos asszonyai. A Kékcsei
Asszonykórus nagy lelkesedéssel ké-
szült a fellépésre. Népdalokat tanul-
tak meg, s estérôl  estére szorgalmasan
gyakoroltak. A felkészülésben Izsóné
Gulyás  Éva segítette a  csapatatot, aki
a helyi Arany János Általános Iskola
énektanára. A fellépésen a Borvirág-
ok Együttesbôl Taligás János  kísérte
az asszonyokat harmónikán. A nézô-
sereg visszatapsolta a produkciót, iga-
zolva ezzel a mûvészi teljesítményt !

Ide sajnos csak 20 fô mehetett el.
Akik lemaradtak, azok este 20 órakor
a Szent Erzsébet parkban lehettek ré-
szesei az országos eseménynek. Felejt-
hetetlen emlék mindazok számára
akik együtt énekelték az ország  és a
határokon túli városokba összegyûlt
magyar emberekkel a Tavaszi szél vi-
zet áraszt... címû népdalt.

Az esti közös éneklést közös mu-
latság követte,melyhez a muzsikát a
Borvirág együttes szolgáltatta.

A közös éneklést, ünnepeink méltó
köszöntését, a közéleti eseményeken
való aktív részvé-
telt vállaló idôse-
ink köszöntésére
szervezett progra-
mot Kékcse Köz-
ség Önkormány-
zata 2011. október
1.napján az Arany
János Általános
Iskola ebédlôjé-
ben. „ Most már
ráérünk mulatni
is, mert már nincs
olyan sok dol-
gunk mint régen ...
„mondta a 93 éves
Farkas Istvánné
Bözsi  néni.

2011. év ôsze sem maradt esemény nélkül Kékcsén
Az idôseket köszöntô Szekeres Ka-

talin  polgármester arra  biztatta a ko-
rosabbakat, hogy meséljenek  életük-
rôl, tapasztalataikról
a fiaiknak, lányaik-
nak, unokáiknak.
Azokat az ismerete-
ket, amelyekkel csak
az idôsebbek rendel-
kezne, nem hagyhat-
juk elveszni. A mai
gyerekeknek is tud-
niuk kell mit is jelent
az, ha egy véletlenül
kezünkbe vagy lá-
bunkba ment szálka
kivétele során azt
mondják, hogy „Ne
sírj, nézz kereszt-
anyád felé !” Ezeket
a helyi szólásokat,
szokásokat, a dohá-
nyos nótákat át kell adni a fiatalab-
baknak.

Az ünnepelteket verses-zenés mû-
sorral köszöntötték az ifjabbak
.Könnyeket csalt a szemükbe a neve-
téstôl  Magyar Erika,  Kiss Éva és
Nyiscsák Sándorné sz. Kiss Margit  hu-
moros elôadása. A vastapssal jutalma-
zott produkciót Gergely Elemérné
nyugdíjas pedagógus tanította be, aki
egy nagyon kedves verset is elôadott.
Szabó Józsefné megható verssel kö-
szöntötte az ünnepelteket.  A jókedv-
rôl gondoskodtak a Kékcsei Asszony-
kórus tagjai és Újvári Marika nótaéne-
kes. Az ünnepeltek, a  Kékcsei
Asszonykórus és a Mûvésznô percek
alatt megtalálták a közös hangot, s
együtt énekelték és táncolták végig az
ismert magyar nótákat és operett rész-
leteket.

Az ôsz méltó lezárása volt  2011.no-
vember 12-én az Arany Laci Mûvésze-
ti Óvoda által rendezett Márton napi

bál. A népes bálozó sereg számára az
óvoda dolgozói a Márton napi hagyo-
mányokhoz illô meglepetéssel készül-
tek! Saját feldolgozásukban elôadták
Fazekas Mihály: Ludas Matyi c. mû-
vét a következô szereposztásban:
Ludas Matyi .... Gerzsenyiné Hódos

Ildikó óvónô
Ludas Matyi édesanyja
......................... Pásztor Lászlóné

óvónô
Döbrögi uraság Puskás Lászlóné
......................... óvónô

Lótifuti ............ Bodnár Csabáné
dajka

Liba .................. Háda Józsefné óvó-
nô

Liba .................. Nyiscsák Mónika
óvónô

Fa ..................... Pál Albertné dajka
Fa ..................... Tarapcsák Ferencné

dajka
A színdarabot jó humorral fûszerez-

te és betanította Rinkó Istvánné óvo-
davezetô.

A finom báli vacsora elkészítésérôl
Barati Ferencné, Hajdú Lászlóné és Pál
Lászlóné szakácsnôk gondoskodtak ,
akik jó fogásokat varázsoltak az asz-
talra.

Ilyen volt tehát 2011. év ôsze Kék-
csén! Változatos, tartalmas, izgalmas
és  felejthetetlen. Ha képesek vagyunk
pár óra változatosságot beszorítani
életünkbe a mindennapi teendôink
közé, akkor hiszem ,hogy a hétköznap-
jaink is boldogabban telnek el.

dr. Debreczenszki Julianna
jegyzô

Fazekas Mihály: Ludas Matyi c. elôadása

Márton napi hagyományokhoz illô meglepetéssel
készültek
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Számítógépes tanfolyam indul Kékcsén
Megfelelô számú érdeklôdés esetén számítógép kezelô és szoftverüzemeltetô tanfolyam indul az Arany János Általános Iskolában.

Az élethosszig tartó tanulás, az elhelyezkedés elôsegítése, a távoli rokonokkal, barátokkal való kapcsolattartás  érdekében
számítógépes tanfolyamot szervezünk a helyi iskola  korszerûen felszerelt informatikai tantermében.

Levelezést, internet használatot, szövegszerkesztést lehet tanulni .
Elôképzettség nem szükséges. Abszolút kezdôk is jöhetnek ,18 évestôl 99 évesig várjuk a jelentkezôket a létszámkeret erejéig.

Érdeklôdni és jelentkezni a 06-45-468-004-es telefonon, vagy személyesen az Arany János Általános Iskola
Kékcse, Fô út 87. szám  alatt lehet.

M i n d e n  é r d e k l ô d ô t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k !

Az ünneplés kultúrája
hozzátartozik az emberi-
ség életéhez, és olyan jó,
hogy minden évben van
egy ünnep, amire az egész vi-
lág együtt készülhet. Vasárnap, no-
vember 27-én, az elsô gyertya meggyújtásával kezdetét ve-
szi az adventi idôszak, amely maga az ünnep. Ez az idô a
keresztyén kultúrkörben a Jézus születését megelôzô négy
hetet foglalja magába. Sajnos a mai advent ünnepi mivol-
táról kevés szó esik. Az egyre növekvô fény a hagyomá-
nyos adventi koszorún, inkább az idô gyors múlását, nem
pedig a várakozás kiteljesedését, elmélyítését jelenti az
embereknek. Pedig a szó eredeti jelentése szerint
(adventus: megérkezés, eljövetel), a Jézus születésére ill.
újra eljövetelére való várakozásnak, felkészülésnek és re-
ménykedésnek az idôszakának kellene lennie. Óriási le-
hetôség ez a pár hét arra, hogy megújítsuk lelki életünket
és erôsítsük összetartozásunkat. Ezek megélésére adnak
egyfajta lehetôséget a Polgármesteri Hivatal udvarán ha-
gyományosan megrendezett adventi vasárnapok. Idén is
ünnepi mûsorral készülnek az óvodások, iskolások és a
nyugdíjas klub tagjai.

Szeretettel hívunk mindenkit a betlehemi jászol köré!
Végül Márai Sándor gondolatait ajánlom minden olva-

só figyelmébe, amivel kívánok mindannyijuknak, áldott,
békés adventi idôszakot!

,,Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egé-
szen… Tisztálkodjál belülrôl és kívülrôl. Felejts el min-
dent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülménye-
sen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a külön-
bözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep
legyen ünnepies… mindenekfölött legyen benne valami a
régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a
teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsôbb értelme. Készülj föl reá,
testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betûs napja. Az élet
elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el
mindent, figyelj az ünnepre.”

Kocsiné Nyiscsák Emma
Kult. Biz. tag

ÜNNEP

Ilyenkor jobban figyelünk egymásra, türelmesebbek va-
gyunk. A családtagok együtt ünnepelnek, az otthonuktól
távol élô emberek is hazatérnek. Gyerekek, felnôttek közö-
sen bontogatják az ajándékokat, amelyekkel egymásnak
kedveskednek. A karácsony hangulata különös, áhítatos,
más ünnep hangulatához nem hasonlítható. Mindannyian
nagy izgalommal várjuk ezt az ünnepet.

Ennek az izgalomnak a hevében készültek az Arany Já-
nos Általános Iskola tanulói is. Apró kis ajándékokat, kará-
csonyfa díszeket, asztali díszeket készítettek. Hangulatos-
sá, varázsolták környezetüket, karácsonyi díszbe öltöztet-
ték az osztálytermeket. 49 tanuló vállalt szereplést  Advent
negyedik vasárnapján a betlehemi  jászol elôtt, hogy közö-
sen ünnepeljenek községünk lakosságával, ezzel is emel-
ve az ünnep hangulatát.

A mûsor az adventi gyertyagyújtással kezdôdött, me-
lyet második osztályos tanulóink tettek emlékezetessé. Ezt
követte a harmadik, negyedik, ötödik osztályos tanulók
verse a karácsonyról, Jézus születésérôl. Elsô és negyedik
osztályos tanulóink a szülôi szeretetet, gondoskodást jele-
nítették meg, Jókai Moór: Melyiket a kilenc közül? - címû
színdarabjában. A jelenet végén a jóságról, a szeretetrôl és
a békérôl hallhattunk egy csodálatos verset. Nem maradha-
tott ki a mûsorból a Jézus születését megelevenítô Kará-
csonyi álom címû jelenet, melyet a harmadik, ötödik és
hetedik osztályos tanulóink mutattak be.

Csodálatos és felemelô
érzés töltött el, mikor a mû-
sor végén iskolánk tanulói,
nevelôi és dolgozói közö-
sen énekelték Halász Judit
: Karácsony címû dalát.

A karácsony hamar elmú-
lik, az ember boldogság-vá-
gya azonban megmarad.

Ilyenkor kell a betlehemi barlang homályában észrevenni
azt az utat, amely a boldogsághoz vezet. Amikor az ünnep
elmúltával újra jönnek a szürke hétköznapok, ôrizzük lel-
künkben a karácsonyi fényt! Aki nem engedi, hogy ez a
fény a lelkében kialudjon, az biztos lehet benne, hogy a
karácsonyi öröm, a tiszta lélek boldogsága, egész életében
elkíséri.

Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni a ma-
gam és segítôtársam Gergely Istvánné nevében iskolánk
tanulóinak, nevelôinek és dolgozóinak, hogy segítettek
emlékezetessé tenni ezt a napot.

Juhász Józsefné

A karácsony a béke,
a szeretet ünnepe
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„Karácsonyra készül felnôtt s
gyermek, együtt mézeskalácsot sütnek.
Finom illat járja át a szobát,
mondjunk el együtt egy hálaimát.”

Közeledik a Karácsony. Lázasan
készülôdünk, hogy örömet szerezzünk
családunknak, rokonoknak, ismerôse-
inknek. Megérkezett az adventi idô-
szak, a karácsonyi elôköszöntô.

Advent a várakozás ünnepe. Felnôtt
és gyermek számára ugyan azt jelenti:
Jézus születésének közeledtét, a sze-
retet ünnepét. Az adventi koszorúk el-

foglalták helyüket a templomokban,
a lakásokban, és meggyúlt az elsô ad-
venti gyertya. A karácsony a család, a

Adventi készülôdés az óvodásokkal
béke, az emberek egy-
más iránti szeretetének
ünnepe.

 Óvodánkban a gye-
rekek, úgy, mint a csa-
ládok, örömmel, és lel-
kesen készülnek a ka-
rácsonyra.

Szépítjük, díszítjük,
ünnepi köntösbe öl-
töztetjük termeinket,
ajándékot készítünk
szeretteinknek. Évek
óta már hagyománnyá vált, hogy ad-

vent második vasár-
napját közösen ünne-
peljük községünk la-
kóival. A Betleheme-
zés, kántálás hagyo-
mányait felelevenítve,
várva a kis Jézus szü-
letését, széppé, és em-
lékezetessé varázsol-
juk az adventi várako-
zás idôszakát. Nagy-
csoportosaink elôadá-
sában is e boldog pil-
lanatokat, és megható

perceket kívántunk felidézni. A lelkes
közönség szívesen fogadta a gyerme-
kek színes jelmezekben pompázó elô-

Ha azt akarod, hogy soha el ne felejtsenek, nevelj gyereket!

Kékcse község Képviselôtestületé-
nek 100%-os támogatásával kaptam
2011. okt. 15-ével megbízást az álta-
lános iskola vezetésére.

Pályázatom beadása elôtt már meg-
gyôzôdhettem arról, hogy céljaim, ter-
veim megvalósításában a tantestület-
tel maximálisan együtt tudok dolgoz-

Új igazgató az Arany János Általános Iskola élén: LESKU MIKLÓS

ni. Tisztában voltam azzal, hogy csak
akkor leszünk képesek megbecsülni a
modern, új iskola értékeit, ha vala-
mennyien erôn felül küzdünk érte.

Mi pedagógusok tudjuk, hogy a si-
ker kulcsa az ôszinte, kiegyensúlyo-
zott és megértô magatartás önmagunk-
kal és másokkal szemben.

A legszebb pálya a pedagógu-
sé, aki a legtökéletesebb „önpa-
zarlásra” , „önmagának szétosztá-
sára” vállalkozott, miközben hi-
teles értékrendet képvisel.

1986-ban végeztem a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárkép-
zô Fôiskola biológia-testnevelés
szakán,  1998-ban a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem
pedagógia szakán diplomáztam,
2001-ben a Budapesti Mûszaki

Egyetem közoktatás vezetôi szakán
újabb diplomát szereztem.

Hivatásom mellett számomra fontos
a családom. Feleségem Leskuné Orosz
Ágnes szintén pedagógus, Enikô és
Adrienn lányom a budapesti Semmel-
weis Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi karának hallgatói.

25 év pedagógus múlttal, közel 15
év iskolaigazgatói tapasztalattal a há-
tam mögött bízom abban, hogy a
kékcsei általános iskola megôrzi ed-
digi hagyományait, értékeit, a jövô-
ben pedig irigylésre méltó intéz-
ménnyé válik.

Ehhez azonban szükség van az ön-
kormányzat és a község minden lako-
sának segítô szándékú támogatására.

Tisztelettel: Lesku Miklós

adását. Jézus születésének megjelení-
tése a gyermekek számára is boldog-
ságot jelentett, az elôadás megható-
dottságot varázsolt a szívükbe, arcuk-
ra. Megköszönjük a község lakóinak,
hogy eljöttek, együtt töltöttük el ad-
vent második vasárnapját. Ebben a
rohanó világban az együtt töltött órák
már ajándéknak számítanak. Ünnepel-
jünk mindannyian családunk körében,
lelki békében, szeretetben, hogy szép
emlékké váljon.

Áldott, békés karácsonyt, és
sikerekben gazdag újesztendôt

kívánunk!

Gerzsenyiné Hódos Ildikó
óvónô
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Immár hagyományként ebben az
évben is második alkalommal érke-
zett adomány a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezettôl. Október hónap-
ban 5400 kg élelmiszert osztottunk
ki a rászoruló, hátrányos helyzetû csa-
ládoknak.

A támogatást most is az Európai
Unió intervenciós élelmiszersegély
programjában a Magyar Ökumenikus

Nagyon meglepôdtünk, sôt
mondhatnám meg is ijedtünk, ami-
kor Inci tanító néni felvetette, hogy
a mikulás ünnepségre, betanul-
nánk-e egy táncot, és mi lennénk a
meglepetés a gyerekeknek. Az elsô
döbbenet után, mint bevállalós
anyukák megbeszéltük az elsô pró-
bát, amire vegyes érzelmekkel in-
dultunk. Meglepôdtünk milyen ha-
mar feloldódtunk és könnyedén
megtanultuk a tánclépéseket, és már
alig vártuk a következôpróbát. Na-
gyon jó volt egy kicsit nem a min-
dennapos problémákkal foglalkoz-
ni. Egyre közeledett a nagy nap,
amit nagy izgalommal vártunk, job-
ban izgultunk, mint a gyerekek fel-
lépés elôtt. Nagyon megérte a sok
munkát és fáradtságot, nem lehet
szavakkal leírni azt az érzést, ami-
kor a dal kezdetétôl végéig tapsolt
a közönség, örültek nekünk, arra
meg végkép nem számoltunk, hogy
annyira tetszik a mûsorunk, hogy
visszatapsolnak, és újra elô keljen
adnunk a mûsorunkat. Nagyon bol-
dogok voltunk, hogy ilyen megle-
petéssel rukkoltunk elô, és ilyen
örömet okoztunk a gyerekeknek, a
megjelent szülôknek és nem utolsó
sorban a pedagógusoknak és az is-
kola vezetôjének, dolgozóinak.

A táncban résztvevô szülôk:

Dienes Istvánné
Gerzsenyi Béláné
Harcsa Zoltánné
Horvátné Oláh Krisztina
Lakóné Kerepesi Melinda
Szalainé Kovács Erzsébet
Tarapcsák Ferencné
Vargáné Tóth Marianna

Édes kedves Mikulás,
köszöntünk most téged.
Eljöttél az idén is, ahogy megígérted.

Szavalták a gyerekek december 2-
án a Mikulás ünnepségen. A decem-
ber nagyon mozgalmas, események-
ben gazdag a gyerekeknek, pedagó-
gusoknak egyaránt.

Igen régi szokás a Mikulás  napi
ajándékozás, de ennek a mi iskolánk-
ban is megvannak a hagyományai.
Erre a napra heteken keresztül lázasan
készülôdtünk. Feldíszítettük a tanter-
meket, verset tanultunk, énekeltünk és
vidáman táncoltunk. Az 1. és 2. osztá-
lyos tanulók Mikulás mûsorral kedves-
kedtek kicsiknek, nagyoknak, szülôk-
nek, nagyszülôknek és vajon még ki-
nek?  a Mikulásnak.

Hozzánk is eljött a Mikulás
Persze krampuszt nem hozott ma-

gával az öreg MIKI, mert ezek a gyere-
kek a „jóság tündérpálcájával” van-

nak meghintve.
Volt, aki remegô lábakkal

verselt, volt, aki ünnepi dalo-
kat énekelt. A rénszarvas-dü-
börgés, a szánkósuhanás zené-
jére ropták a táncot és egy kis
aranyos színjátékkal lepték
meg a vendégeket. De nem-
csak a Mikulás okozott meg-
lepetést a gyerekeknek, ha-
nem a 7. osztályos tanulók
színdarabja és a szülôk Miku-
lás tánca.

A mûsor végén a gyerekek
megkapták a jól megérdemelt

mikuláscsomagot.

A várakozás a mûsor feszültségeit
mikulásdiscóban vezethették le a nap
résztvevôi. Táncoltak, tomboltak, örül-

tek ennek a napnak.

Kedvetekért jövôre is tele-
tömöm zsákomat ezer évig
megtartom még ezt a jó szoká-
somat.

Felkészítô tanárok:
Gerzsenyi Béláné, Kovács-

né Leskovics Edit, Kovács
Mónika, Tordainé Maklári
Marianna

Élelmiszercsomag osztása Kékcsén
Segélyszervezettel kialakított jó kap-
csolat, együttmûködés eredményekép-
pen nyerte el a településünk.

A rászorultak körébe elsôsorban a
létminimum alatt élôk, a több gyerme-
kes családok, gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultak és a nyugdíja-
sok tartoztak. Így elsôsorban ôk kap-
tak az élelmiszercsomagból. A község
Képviselô-testületének Szociális Bi-

zottsága igyekezett körültekintôen
dönteni a csomagok elosztásáról.

400 csomag kiosztására került sor
2011. október 27-én. Az Adományo-
zó elôírásait most is be kellett tarta-
nunk. Egy-egy család közel 13,5 kg
súlyú csomagot kapott. Az elszállítást,
a kiosztást a közcélú munkások végez-
ték. Köszönjük a segítségüket.

Gergely Istvánné
Szociális Bizottság elnöke
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Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, elôdeink értékeket alkottak, megér-
demlik, hogy vigyázzunk rájuk, megismertessük ezeket gyermekeinkkel. Eh-
hez össze kell gyûjteni ezeket a kincseket. Egyik ilyen kincsünk a zene,
melynek éltetô ereje van. Minden népnek, nemzetnek van saját zenéje,  mely
megmutatja, magában hordozza az adott nép életét.

Így született meg az elhatározás, hogy össze kell gyûjteni kis falunk nótá-
it. Az Ôszikék nyugdíjas klub , s a közelmúltban alakult  Asszony kórus
tagjai hozzákezdtek a gyûjtéshez.  A dalokat  CD-n rögzítve  szeretnénk
megôrizni az utókor számára.

A gyûjtéshez mindenki hozzátehet egy szép nótát, mindenki segítségét
szívesen fogadjuk.

Nagy Enikô

Az idôs emberek szépnek látják az
életet

Kropok Péterné (szül: Aros Eszter)
1920 március 19-én Kékcsén született.
Négyen voltak testvérek, három lány
s egy fiú, aki 1944-ben elesett a hábo-
rúban. Férje Kropok Péter  volt, házas-
ságukból három fiú született. Péter fia
kovács szeretett volna lenni-de gaz-
dálkodni kellett. Lajos villanyszere-
lônek tanult, József fia pedig férfiruha
készítô lett.

Életutak

Népzenei gyûjtés

néni mindenki Mamija- törôdésével,
segítésével, gondoskodásával, figyel-
mességével észrevétlenül összefogj a
családot.

tek , törôdtek egymással, ôrizték a régi
értékeket, s nem a televízió vadító
mûsorait nézték.

A sok munka mellett vasárnapon-
ként mégis eljutott a templomba, s ez-
után jutott egy kis idô beszélgetni a
testvérével is.

Férje 2005-ben halt meg, fiait is el-
temette már, s így még inkább unokái,
dédunokái töltik ki mindennapjait,
akikben újra felismeri már elhunyt fiát.

Számomra mindig tanulságos az
idôs emberekkel találkozni, beszélget-
ni. Ismét megismerhettem egy szép tar-
talmas életet. A hosszú idô során az
életnek vannak fényes és árnyékos ol-
dalai, hisz Eszti nénit sem kímélték,
betegségek, fájdalmak.

Az idôs emberek mégis szépnek lát-
ják az életet, a bajokat csak elmond-
ják, mint az élet természetes velejáró-
ját.

Talán ez is a hosszú élet titka.
Tisztelettel és szeretettel kívánok,

további jó egészséget!
Nagy Enikô

Az unokák s a dédunokák nevelé-
sében is tevékenyen részt vett. Hét
unokája, tizenkét dédunokája van,
kiknek számon tartja mindennapjai-
kat. Nem telhet úgy el nap, hogy ne
érdeklôdjön felôlük, tanulásukról,
örömükrôl, bánatukról. S a fiatalok
nagy szeretettel hallgatják történeteit
régi idôkrôl, s jó tanácsait megfogad-
ják.

A  kölcsönös szeretet, tisztelet tel-
jesen természetes a családban , s titok-
ban ez  összefogja ôket.

Eszti néni szerint régen nehéz volt
az élet, sokat kellett dolgozni, mégis
nyugodtabban éltek. Sokat beszélget-

A sok nehézség, munka mellett ne-
velték, taníttatták fiaikat. Már házas-
ságkötésük, egybekelésük is sok ne-
hézséggel járt. Tíz évvel idôsebb fér-
jével a barátkozások, délutáni játékok
során ismerkedett meg. A szülôk nem-
csak a nagy korkülönbség, de a vallá-
si különbségek miatt is ellenezték há-
zasságukat.

Talán éppen ezek a nehézségek,
akadályok kovácsolták egyre szoro-
sabbá közös életüket. 1939-ben  szûk
családi körben egybekeltek.  A máso-
dik világháború akkoriban sok ember
életét megkeserítette, férjének is be
kellett vonulni, éppen Péter fia szüle-
tésekor.

A frontról hazatérve gazdálkodás-
ba kezdtek, majd férje a TSz-ben dol-
gozott. Akkoriban sok emberhez ha-
sonlóan ôk is földet mûveltek, állatot
tartottak, s amit megtermeltek vitték a
piacra eladni. Nem volt könnyû az élet
, mégis megtalálták a megélhetés mód-
ját akkoriban az emberek. Dolgoztak,
gyerekeket neveltek, taníttattak. Min-
denki kivette részét a napi teendôk-
bôl, nemcsak a felnôttek, gyerekek is.
Ez az összefogás, szeretet, tisztelet su-
gárzik ma is ebbôl a családból. Eszti


