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Tavaszi zsongás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kékcse Község Önkormányzata

EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a tulajdonát képezô kékcsei 45/3 helyrajzi számon felvett, természetben
Kékcse, Fô utca 131. szám alatti (Szolgáltató ház), 16,31 m2 alapterületû

Ü Z L E T H E L Y I S É G
bérlet útján történô hasznosítására.

1./ A pályázat benyújtásának határideje: 2012.április 13.  16 óra
2./ A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal  ( Kékcse,Fô út 116-118.szám)
3./ A pályázati tárgyalás helyérôl és idejérôl a pályázóknak értesítést küldünk.
4./ A pályázati anyag átvehetô: Polgármesteri Hivatalban

Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit
és az ingatlan legfontosabb jellemzôit.

5./ Az üzlethelyiség megtekintésének idôpontját a pályázati anyag átvételekor közli a
hivatal a pályázóval.

Kékcse Község Önkormányzata az
1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére 2012. március 15-én
megemlékezést tartott a Polgármeste-
ri Hivatal elôtt felállított emlékmûnél.

Az ünnepi mûsort az Arany Laci
Mûvészeti Óvoda óvodásainak elô-
adása nyitotta. A gyermekek nagy lel-
kesedéssel szavalták el Petôfi  Sándor:
Nemzeti dal c. versét.

Az óvodások kedves elôadását  ün-
nepi beszéd követte. Az ünnepi beszé-
det Lesku Miklós az Arany János Ál-
talános Iskola igazgatója mondta el.

Az Arany János Általános Iskola
tanulói az 1848. márciusi esemé-
nyekrôl emlékeztek meg elôadásuk-

Községi megemlékezés
1848. március 15. –
Nemzeti Ünnepünk alkalmából

ban. A mûsort László Mihályné ta-
nárnô rendezte.

A megemlékezés végén koszorúzás-
ra került sor. Koszorút helyeztek el
Kékcse Község Önkormányzat részé-
rôl Szekeres Katalin polgármester és
Barati Ferenc önkormányzati képvise-
lô, az Arany János Általános Iskola
részérôl Lesku Miklós igazgató és
Nagy Enikô igazgató-helyettes, az
Arany Laci Mûvészeti óvoda részérôl
Rinkó Istvánné óvodavezetô és Pász-
tor Lászlóné óvónô, a Kékcsei Katoli-
kus Egyház képviselôje Puskás
Lászlóné, a Kékcsei Református Egy-
ház képviselôi Gerzsenyi András és
Hajdú Tiborné. Nagy Enikô

Már nem lehet becsapni a tavaszt!
Sáfrány pipiskedik a hó alatt,
kidugja gyöngy fejét a tôzike,
s hirtelen barnás lesz a táj színe.
Bár reggel jégcsap mered az ágon,
de mit sem változtat e világon!
 
Mert kert alatt toporog a tavasz,
pocsolyává taposva a havat.
Kankalin csokros ruhája harsan,
aranyló szirmának burka pattan.
Kökörcsin bibe remegve zenél,
halk szerenádját kíséri a szél.
 
Duzzad a rügy az orgonaágon,
s valami csoda vibrál a tájon!
Orromba fészkel a tavasz szaga,
álmosan nyújtózik a Föld Anya.
Termékeny ölében új mag fogan,
 hó palástját ledobja boldogan.
 
Szeretlek tavasz, te csalfa, álnok!
Szemedben mindig új reményt látok.
Bár becsapod oly gyakran a szívem,
de a reményt azért el nem veszítem,
hogy jön még több tavasz, új kikelet,
hogy az élet még táplál, s nem temet!

Virágvasárnap délután – a húsvéti
süteményekre készülvén – a régi re-
ceptek között 1924. évben a Magyar
Királyi Postatakarékpénztár által kiál-
lított betétkönyv akadt a kezembe.
Maga a betétkönyv régi már, de a ben-
ne foglaltak a maiak számára is fontos
tanácsokat tartalmaz! Dédszüleinket,
nagyszüleinket, anyáinkat, apáinkat a
következôkre figyelmeztette a Taka-
rékbetétkönyv:
Takarékossági tízparancsolat

1. Dolgozz és keress.
2. Élj beosztással.
3. Jegyezd le kiadásaidat és vesd

össze bevételeiddel.
4. Tartózkodj a felesleges kiadásoktól.
5. Tégy félre nem várt kiadásokra.
6. Szerezz takarékbetétkönyvet.
7. Biztass másokat is takarékosságra.
8. Szeresd otthonodat és törekedj csa-

ládi házat szerezni.
9. Gondolj öreg napjaidra.

10. A takarékosság hazafiság.

Húsvéti vásárral készültek
az óvodások Húsvét Ünnepére

Közhírré tétetik, hogy kirakodó vá-
sár kezdôdik az Arany Laci Mûvésze-
ti Óvodában... hirdeti egy kedves szó-
rólap falu szerte a nagy eseményt.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Tájékoztató
a közforgalmú intézményekben elrendelt dohányzá-

si tilalmakról és az egészségvédelmi bírságról
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a  nem dohány-

zók védelmérôl szóló 1999. évi XLII. törvény 2012. ja-
nuár 1. napjától szigorúbb feltételeket ír elô a nemdo-
hányzók védelmérôl és a dohánytermék fogyasztásáról,
ill. forgalmazásáról.

A törvény módosítás alapvetô célja a lakosság foko-
zottabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásai-
val szemben, így a legtöbb változást a dohánytermék
fogyasztásának korlátozása terén hozta.

2012. január 1-jétôl nem jelölhetô ki dohányzóhely
sem zárt, sem nyílt légtérben :

· közoktatási intézményben
· gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben
· az egészségügyi szolgáltató helyeken.
A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével ti-

los dohányozni a közterületnek minôsülô aluljárókban,
zárt légterû közlekedô összekötô terekben, játszótéren,
ill. azok 5 méteres körzetében, valamint közösségi köz-
lekedési eszközök megállóiban, ill. 5 méteres körze-
tén belül. Ezen felül a helyi önkormányzat rendeletben
egyéb közterületet is nemdohányzó közterületnek nyil-
váníthat. Továbbá tilos dohányozni a közforgalmú
intézmények nyilvánosság számára nyitva álló zárt
légterû helyiségekben, a munkahelyek zárt légterû
helyiségeiben.

2012. január 1-jétôl a munkahelyeken és a közforgal-
mú intézményekben nyílt téren kijelölt helyen enged-
hetô csak meg a dohányzás.

A dohányzási korlátozásokkal érintett, valamint a do-
hányzásra kijelölt területet, helyiséget továbbra is meg-
felelô felirattal vagy piktogrammal kell ellátni.

Kékcse Község Polgármesteri Hivatala és valamennyi
intézmény (Mûvelôdési Ház, könyvtár, ravatalozó) zárt
légterû helyiségében és 5 méteres körzetében TILOS A
DOHÁNYZÁS!

Kékcse Község Önkormányzata fenntartásában mû-
ködô Arany Laci Mûvészeti Óvodában (Kékcse, Fô utca
110. ) az Arany János Általános Iskolában (Kékcse, Fô
utca 87.), az orvosi rendelôben és védônôi szolgálat-
ban (Kékcse, Fô utca 133.) illetve ezek egész területén
(így az udvaron is!) és 5 méteres körzetén belül TI-
LOS A DOHÁNYZÁS !

A törvény a szabályszegôt egészségvédelmi bírság-
gal sújtja, melynek összege 20 000 Ft-tól 50 000 Ft-ig
terjedhet!

Községi Önkormányzat

T á j é k o z t a t ó
az óvodai és az általános iskolai beiratkozás

idôpontjáról
Kedves Szülôk!
Az  Arany János  Általános Iskolába és az Arany Laci

Mûvészeti Óvodába a 2012/2013. tanévre/nevelési évre

2012. április  16–2012. április 20., 8–16.00 óra

között lehet beíratni a gyermekeket, tanulókat.
A beiratkozás további szabályai:
Az óvodába a nevelési év (2012. szeptember 1–2013.

augusztus 31.) folyamán bármikor felvehetô a gyermek, ha
a 3. életévét betöltötte, és a férôhely biztosítása érdekében
a szülôk a beiratkozáskor igényüket bejelentették.

Jelentkeznie kell annak a szülônek is, akinek a gyerme-
ke óvodába nem jár, és a gyermek  a  2012. évben 5. élet-
évét betölti, ugyanis „A gyermek – ha e törvény másképp
nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától napi 4 órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.”

Az óvodai felvételhez az alábbi iratok szükségesek, kér-
jük, hogy a beiratozáskor vigyék magukkal a T. Szülôk :
· A szülô (gondviselô) személyazonosító igazolványa, lak-

címkártyája
· A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyá-

ja, TAJ kártyája
· Amennyiben a gyermeket valamelyik szülônél elhelyez-

ték, a szülôi felügyeletet gyakorló szülô vagy más törvé-
nyes képviselô személyazonosító igazolványa, más tör-
vényes képviselô esetén a gyámhivatal gyámrendelô ha-
tározata

· Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv
· A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
· Amennyiben a szülô rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
· Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetû,

úgy az ezt igazoló határozat
· Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényû, úgy az

ezt igazoló dokumentum
· Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született,

magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, vala-
mint óvodai ellátását lehetôvé tevô dokumentum (anya-
könyvi kivonat, lakcím kártya, szülô tartózkodási enge-
délye vagy munkavállalási engedélye).

Az általános iskolába minden tanköteles korba lépô
gyermeket be kell íratni, aki  2012. május 31-éig 6. élet-
évét betöltötte.

Az általános iskolai beíratáshoz el kell vinni
· A szülô (gondviselô) személyazonosító igazolványa, lak-

címkártyája
· A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyá-

ja, TAJ kártyája
· Amennyiben a gyermeket valamelyik szülônél elhelyez-

ték, a szülôi felügyeletet gyakorló szülô vagy más törvé-
nyes képviselô személyazonosító igazolványa, más tör-
vényes képviselô esetén a gyámhivatal gyámrendelô ha-
tározata

· Az iskolaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv
· A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
· Amennyiben a szülô rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
· Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetû,

úgy az ezt igazoló határozat
· Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényû, úgy az

ezt igazoló dokumentum
· Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született,

magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, vala-
mint óvodai ellátását lehetôvé tevô dokumentum (anya-
könyvi kivonat, lakcím kártya, szülô tartózkodási enge-
délye vagy munkavállalási engedélye).

Kékcse Község Önkormányzatának Jegyzôje

Változik a húsvéti
szemétszállítás idôpontja!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kommunális hulladék elszállítására

2012. április 9-i (Húsvét hétfô) ünnepnap helyett

2012. április 7-én SZOMBATON kerül sor.
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Az Arany Laci Mûvészeti óvodában
húsvéti kirakodó vásárt szerveztek. A
gyerekek, a szülôk nagy-nagy lelke-
sedéssel készítették az ötletesebbnél
ötletesebb húsvéti díszeket. Készült
vásárfia tobozból, színes kartonból,
krepp papírból, színes papírokból,

Húsvéti vásárral készültek
az óvodások Húsvét Ünnepére

hímzéssel, horgolással és még
megannyi technikával. A szülôk
tematikus szülôi értekezlet kereté-
ben készítették a portékát a vásár-
ra. A vásárra szórólapokkal hívták
fel a község lakóinak a figyelmét.
A nagyobb érdeklôdés érdekében
Kisbíró hirdette faluszerte, hogy
húsvéti vásár van az óvodában. Jöt-
tek is szép számmal a népek, az ap-
rótól az idôsekig.

Az intézmény kezdeményezése
jó példa arra, hogy nem kell mindent
drága pénzen megvenni. Ünnepeinket
igazán  értékessé a gyermekeink saját
két kezükkel elkészített tárgyaik te-
hetik legszebbé. Ha az is megadatott,
hogy ezeket a kis tárgyakat közösen
készíthettük el, az  Áldás az Ünnepen!

Kékcsén a Farsangi rendezvények
sorát a 2012. február 18-án szerve-
zett  Farsangi Mulatság nyitotta, me-
lyet az Arany János Általános Iskola
szervezett a tanulók és szüleik részé-
re. Szombat délután önfeledten szóra-
koztak az intézmény tanulói szüleik-
kel és tanáraikkal.

2012. 02. 22-én OVI-FARSANG volt
a kékcsei Arany Laci Mûvészeti  Óvo-
dában. Szülôk, gyermekek, dolgozók
közös kavalkádja jellemezte ezt a dél-
elôttöt. A gyermekek szebbnél szebb

Farsangi rendezvények Kékcsén
jelmezekben pompáztak, a szülôk, nagy-
szülôk izgatottan figyelték az eseménye-
ket. Csoportonként rövid ovi- mûsorral
köszöntötték a vendégeket,
majd ügyességi játékok, ver-
sengések részesei lehettek az
izgatott apróságok. A közös
ízletes tízórai után tombola-
sorsoláson vehettek részt,
ahol minden gyermek izga-
lommal figyelte, mikor húz-
zák ki az ô jelét, és veheti át
nyereményét.

Nem maradhattak ki a
vendégek sem, mivel szá-
mukra is volt meglepetés
tombola bôven. A gyerme-
kek pedig hatalmas örömmel drukkol-
tak a szülôk szerencséjének.

A nap csúcspontja volt, a „Rom-
walter – duó” zenés elôadása, amely
felnôttet és gyereket megmozgatott.
Közös énekléssel, tánccal, és egyéb
produkciókkal fejezték be a farsangi
délelôttöt.

A szülôk, vendégek részérôl érke-
zett  felajánlásokból egy színes nyom-
tatót vásárolhatott az intézmény.

A  Szülôi Munkaközösség „eladta”
az iskolaigazgatót  a bálozó hölgyek-
nek egy tánc erejéig!

A farsangi esemény sorozatot a
2012.február 25-én mintegy  120  bá-
lozó  részvételével  kékcsei Arany Já-
nos Általános Iskola nevelôtestülete
által megrendezett Farsangi Bál zár-

ta. A kiváló hangulat megteremtésé-
hez jelentôsen hozzájárult a jelmezbe
öltözött  pedagógusok  vidám   társa-

sága. A jó hangulatú zenés mulatság
hajnalig tartott. Az iskola tanulóinak
citera bemutatója   és rock and roll elô-
adása mellett nagy sikert arattak Pus-
kás Csaba  és Puskás Valéria  ifjú mû-
vészek. A  pedagógusok ABBA zené-
re elôadott önfeledt  táncát vastaps-
sal jutalmazta a vendégsereg.

Volt zene , tánc, értékes tombolák
sokasága, bôséges és nagyon ízletes
vacsora és mind ezeken felül  egy meg-
lepetés mûsorszám! A szülôk – az ál-
talános iskola javára – eladták az Is-
kolaigazgatót! A bálozó hölgyek –
adományokért cserébe – „menny-
asszonyi táncot „ járhattak Lesku Mik-
lós Igazgató Úrral, aki derekasan   áll-
ta a hölgyek rohamát.

dr. Debreczenszki Julianna

Iskolánkban hosszú évtizedek óta
február hónapban tartjuk a farsangot.
A hét folyamán intézményünk téma-
hét keretében, hagyományápolás-
ként a farsangot dolgozta fel. Ráhan-
golódás (könyvtár, internet) utáni
anyaggyûjtést követte az osztályde-
koráció, szemüvegkészítô, álarcké-
szítô versenyek sorozata. Természe-
tesen a legnagyobb feladat a mûsor
megtanulása, jelmezek, szerepek
összeállítása volt. Immár hagyo-
mány, hogy a 3-4. osztályosok kö-
zösen készülnek, adják elô a megta-
nult szerepeket.

Az Arany János Általános Isko-
la ebédlôjébe szólt a farsangi meg-
hívója minden érdeklôdônek.

A színes, közösen készített meg-
hívó sorai, az elôkészületek után
minden gyermek várta a délutánt.

A mûsorban volt rock and roll, ug-
rós, cigánytánc, pletykás asszonyok,
majd a gyerekek eljátszották a vén-
lány, vénlegény csúfolót. Utolsó
mûsorszámként, a gyerekek lakoda-
lomba hívták a megjelenteket, meny-
asszony, vôlegény, vôfély, pap irá-
nyításával eljátszottak egy esküvôi
jelenetet. A végén táncra perdültek,
csárdást járták, felkérték a szülôket,
vendégeket. Közben elôkertült a far-
sangi édesség, a fánk is, mindenki
vehetett, ehetett belôle. Discóval,
tánccal folytatódott az önfeledt szó-
rakozás, közben szendvicset, üdítôt
fogyasztottak. Tombolán nyere-
ményként sok apróságot vihettek
haza. Este 5 órától a felsô tagozatos
gyerekek szórakoztak tovább.

Szeretném megköszönni magam, és
segítôtársam Juhász Józsefné nevében
a 3-4. osztályos tanulóknak, hogy rész-
vételükkel, odaadó felkészülésükkel
emlékezetessé tették ezt a napot.

Gergely Istvánné

Farsang az
iskolánkban
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1. Melyik virág jelképezi az újjászüle-
tést, amelyet kapcsolatba hoznak a
húsvéttal?
a. Fehér rózsa, b. Nárcisz, c. Orchi-
dea, d. Fehér tulipán

2. Melyik állat a Húsvét jelképe?
a. a hal és a nyúl, b. a malac és a hal,
c. a bárány és a nyúl, d. a bárány és
a malac

3. Az alábbi ételek közül melyek a jel-
legzetesen húsvétiak?
a. sonka, sajt, krumpli, b. sonka, to-
jás, torma, c. sajt, bableves, kenyér,
d. tojás, bableves, kalács

4. Mit nem szokás enni Nagypénteken?
a. húst, b. süteményt, c. levest, d.
kenyeret

5. Egy brit felmérés készült arról, hogy
a húsvéti csokinyúl melyik részét
harapják le elôször a csokiimádók.
Melyik lehet ez?
a. A lába, b. A farka, c. Az orra, d. A
fülei

6. Húsvétvasárnap minden évben má-
sik napra esik. Mitôl függ, hogy
melyikre?
a. A Vatikánban döntik el, melyik
vasárnap legyen húsvét, b. A Kos
havának utolsó vasárnapjára, c. A
tavaszi napéjegyenlôséggel (márci-
us 21.) egybeesô, vagy az azt köve-
tô holdtölte utáni elsô vasárnap, d.
A zsidó vallási vezetôk határozzák
meg, melyik legyen ez a nap

7. Mit ünnepelünk Húsvétkor?
a. Jézus születését, b. A tavasz kez-
detés, c. Jézus feltámadását, d. Jé-
zus elsô csodatételét

8. 1883-ban Peter Carl Fabergé el-
nevezte egyik termékét a húsvétról.
Mi volt ez?

Húsvéti kvízjáték „Szépen magyarul, szépen embe-
rül” gondolatkörben megrendezésre ke-
rül május 10–11-én a XVIII. Esztéti-
kai Országos Tanácskozás, amelynek
központja Széphalom – Sátoraljaújhely.

Célja, anyanyelvünk ápolása, nem
csak prevenciós módszerekkel, hanem a
gyermekek jó adottságainak differenci-
ált fejlesztésével is.

A két napos rendezvényen Borsod és
Szabolcs Megye 10 óvodája kapott lehe-
tôséget a megmérettetésre, amelynek
egyike a Kékcsei Arany Laci Mûvészeti
Óvoda. Szabolcs Megye egyedüli kép-
viselôje a mi óvodánk, ami nagy meg-
tiszteltetés, és kihívás az intézmény és
községünk számára.

Óvónôink ötödik alkalommal vesznek
részt ezen a rendezvényen, amely évente
egy alkalommal, az ország különbözô
helyszínein került megrendezésre (Szom-
bathely, Szolnok, Szarvas, Békéscsaba,
Budapest). Az ország minden pontjáról
összegyûlünk, és a tanácskozás kereté-
ben gazdagodhatunk mind szakmailag,
mind érzelmileg. Olyan alkalmak ezek,
amelyekrôl más pedagógusokból álló
egyesület nem tud beszámolni. Ezek a
konferenciák úgy zajlanak, mint amikor
egy nagycsalád tagjai találkoznak: jól is-
merjük, és örömmel üdvözöljük egymást
ezeken az összejöveteleken. Biztosítja
szakmai fejlôdésünk lehetôségeit, és a
hosszú és sokrétû együttmûködést.

„Kékcse hagyományt teremt a gyerme-
kek anyanyelvi fejlesztéséért.”

Ez óvodánk mottója, amely magába
foglalja mindazt az eredményt, amire
büszkék vagyunk. A több éven át szer-
vezett „nagymama nap”, a május 1-jei
énekes-táncos rendezvények, az „Adventi
vasárnapok”, a hagyományok feleleve-
nítése, ezen belül a szép magyar beszéd-
re nevelést szolgálja.

Célunk: a tárgyi kultúra értékeivel ta-
nulják meg azok tiszteletét és megbecsülé-
sét. A nagyszülôk és meghívottak segítsé-
gével törekszünk az anyanyelvi környezet
megjelenítésére, ismerjenek meg meséket,
dalokat, verseket, mondókákat, népi játé-
kokat, alakuljon a kultúrához, nyelvhez
való pozitív viszonyuk.

Kedves olvasók! Közületek nagyon
sokan élték át a gyermekekkel és felnôt-
tekkel ezeket a rendezvényeket, találko-
zásokat. Minden alkalom felejthetetlen
volt, és remélem, hogy sok ilyen alka-
lomban lesz még részünk. Ezeket a na-
pokat, tevékenységeket – melyeket ezen
a tanácskozáson  is bemutatunk, és az
eredményekkel büszkélkedünk – nélkü-
letek nem sikerült volna megvalósítani.
Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulta-
tok a munkánk eredményessé tételéhez.

Rinkó Istvánné
óvoda vezetô

a. Egy új borotválkozás utáni arc-
szesz, b. Ô adta ki az elsô kereske-
delmi húsvéti képeslapot, c. Ô gyár-
tott elôször húsvéti csokoládényu-
lat, d. Az orosz Sándor cár feleségé-
nek, Máriának készítet egy csodá-
latos kivitelû, gyémánttal díszített
tojást

9. Amikor Poncius Pilátus halálra ítél-
te Jézust, mondott valamit, amit még
manapság is gyakran emlegetünk.
a. Szemet hunyok Jézus tettei felett,
b. Jeruzsálemet fel kell égetni, c.
Mosom kezeimet, d. Ne ébresszük
fel az alvó oroszlánt

10. A húsvétot negyven napos böjt elô-
zi meg. Mit jelképez a hosszú böjt?
a. Jézus ugyanennyi napig tartó
böjtölésének és kínszenvedésének
emlékére tartják, b. Jézus feltáma-
dását jelképezi, c. Egyszerû tisztí-
tókúra, d. A hívek a böjt alatt átad-
ják magukat a keresztény hagyomá-
nyoknak

11. Karácsonykor pulykát eszünk. Hús-
vétkor milyen ételt fogyasztunk?
a. Marhát, b. Csirkét, c. Nyulat, d.
Bárányt

12. Melyik napon járnak locsolkodni
a legények?
a. Virágvasárnap, b. Húsvét hétfôn,
c. Nagyszombaton, d. Nagypénte-
ken

13. Melyik nem jellegzetes tojás díszí-
tési módszer?
a. a patkolás, b. a csipkézés, c. a
faragás, d. a festés

13+1 Hol ünnepelték elôször a húsvé-
tot?
a. Anglia, b. Németország, c. Fran-
ciaország, d. Magyarország

(A helyes válaszokat a www.kekcse.hu honlapon közöljük.)

Kékcse Község Önkormányzata ki-
emelkedô jelentôségû feladatának te-
kinti az idôsek, az egyedülállók a bete-
gek megsegítését. Önkormányzatunk
változatlan feltételekkel biztosítja a
szociális étkeztetés és a házi segítség-
nyújtást 2012. évben is. 2011. január
1. óta a szociális étkezés térítési díja
313 Ft/adag és ez az összeg 2012.év-
ben sem emelkedik! A házi segítség-
nyújtás szolgáltatásért továbbra sem
kell fizetni.

Az önkormányzat konyháját bérlô
Kék Ba-Bó BT által helyben , friss alap-
anyagokból készült ételei változatosak,
mind minôségben, mind mennyiségben
felveszi a versenyt a távoli konyhákról
szállított ételekkel. Az  étkezést igény-
bevevô idôseink egybehangzó vélemé-
nye, hogy a kékcsei konyhán készült étel

Változatlan  a szociális étkezés térítési díja
friss, meleg,változatos és olyan mennyi-
ségû, hogy vacsorára is elegendô.

Minden étkezést igénybevevô szá-
mára fontos kell legyen, hogy ismerje
azokat akik  az ételt számukra elké-
szítik, fontos milyen körülmények
között és milyen alapanyagból készül
az étel, és milyen idôpontban! A hely-
ben igénybevett ételek elkészítésérôl
bármikor meggyôzôdhetünk a helyi
konyhán, szólhatunk a szakácsnôknek,
hogy most ez az étel finom volt, jól si-
került, küldhetjük a kedvencek listá-
ját, vagy éppen Ircsikém, Iluskám, An-
dikám ezen változtassatok egy kicsit!

Kérem a helyi lakosokat, hogy ne le-
gyenek restek összehasonlítani a távol-
ról  kiszállított ételt a helyi konyhán el-
készített étellel, s csak azután döntse-
nek, kitôl rendelik meg az ebédet.
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Ahogyan tavasszal újra ébred a ter-
mészet, zsongás-zsibongás, sok-sok
program tölti meg az iskola falait is.

Januárban a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából ünnepi mûsor megren-
dezésére került sor.

A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg minden év január 22.
napján annak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztáz-
ta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az
évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk hagyo-
mányainknak, nemzeti tudatunk erô-
sítésének, fejet hajtsunk kultúránk
nagyjai elôtt.

Ezen jeles esemény alkalmából az
Arany János Általános Iskola tanulói
zenés irodalmi megemlékezéssel tisz-
telegtek a Himnusz írójának emléke
elôtt. A megemlékezés a Himnusz
éneklésével kezdôdött, majd Kölcsey
Ferenc életútját és nemzeti fohászunk
megírásának körülményeit a 7. osztály
tanulói: Csáki Dorina, Dienes Dániel,
Bakos Kinga, Szalai Gréta, Puskás Csa-
ba, Pál Balázs, Kropok Dániel ismer-
tették. Ezután a tanulók magyar köl-
tôk versein keresztül mutatták be szü-
lôföldünk, anyanyelvünk szépségeit.
A szavalatok között magyar népdalok
csendültek fel.

Az irodalmi megemlékezésen isko-
lánk valamennyi tanulója részt vett,
és figyelemmel hallgatták a színvona-
las mûsort, melyet Gergely Istvánné és
Bereczkiné Boros Mónika pedagógu-
sok állítottak össze.

Farsangi mulatságot rendeztek az
iskolások

Izgalommal és igyekezettel készül-
tek a harmadik és negyedik osztályos
tanulóink a farsangra. A lakodalmas
és táncos jelenet jó hangulatot terem-
tett. Tombolasorsolással és disco-val
tettük  kellemessé a  délutánt.  Ger-
gely Istvánné és Juhász Józsefné pe-
dagógusok vezetésével egy élmé-
nyekben gazdag délutánra emlékezhe-
tünk.

Farsangi bál szülôkkel, barátok-
kal

A báli hangulat, a szülôi munkakö-

zösség és a pedagógusok szervezésé-
ben megrendezett farsangi bálon foly-
tatódott. A rendezvényen több mint
százan vettek részt. Köszönet jár min-
denkinek, akik részvételükkel, tombo-
la felajánlásaikkal, tiszteletjegy meg-

vásárlással és nem utolsó
sorban munkájukkal  segí-
tették a bál sikeres megren-
dezését, eredményességét.

Téglás Dezsô tanár úr
vezetésével a gyerekek ci-
tera mûsorral nyitották az
estet. Ezt követôen a negye-
dik osztályos tanulók mo-
dern táncot adtak elô. A tán-
cot Juhász Józsefné pedagó-
gus tanította be a fellépôk-
nek.  A mûsor Puskás Valé-
ria és Puskás Csaba zongo-

ra és klarinét zenéjével folytatódott.
Végül, de nem utolsó sorban Gerzsenyi
Béláné és Kovács Mónika nevelôk
vezetésével, pedagógusaink tánca fo-
kozta az est hangulatát.

A színvonalas mûsor, ízletes vacso-
ra, a jó zene – melyet, Zagyi Sándor
szolgáltatott – mindenki számára meg-
hozta a jókedvet. Az izgalmat, már csak
a tombolasorsolás fokozott, ahol érté-
kes ajándékok leltek gazdára.

Arany János-Hét
Iskolánkban elsô alkalommal került

sor az „ Arany János emlékverseny” -
hét megrendezésére. A hagyományt

teremtô verseny, 2012. március 5–9-e
között zajlott, ahol száznegyven gye-
rek vett részt, tanáraik kíséretével.
Baráti és szomszéd települések isko-
lái szívesen fogadták meghívásunkat.
A versenyzés jó hangulatban telt, a
gyerekek értékes nyereményeket kap-
tak, melyhez az anyagi forrást a jóté-
konysági bál biztosította.

Elsô nap az alsó tagozatos gyere-
kek mesemondó versenyére került
sor.  Szabadon választott magyar nép-
mesékkel nevezhettek a tanulók, me-
lyen a következô  eredmények szület-
tek:

Elsô osztály
I. Simon Zalán - Dombrád,Bereczky

Zsigmond Református Általános Isko-
la, II. Orosz Fanni - Kékcse Arany Já-

nos Általános Iskola, III. Hamza Bog-
lárka - Kékcse Arany János Általános
Iskola

Második osztály
I. Simkó Attila - Dombrád, Bereczky

Zsigmond Református Általános Isko-
la, II. Dienes Dávid - Kékcse Arany Já-
nos Általános Iskola, III. Berencsi Lil-
la - Dombrád, Móra Ferenc Általános
Iskola és Horváth Bálint - Kékcse
Arany János Általános Iskola

Harmadik osztály
I. Barabás Dóra - Tuzsér Lónyay

Menyhért Általános Iskola, II. Kopasz
Réka - Tuzsér Lónyay Menyhért Álta-
lános Iskola, III. Horváth Gergô - Döge
Ölbey Irén Általános Iskola

Negyedik osztály
I. Révész Anna - Tuzsér Lónyay

Menyhért Általános Iskola, II. Brád
Olívia - Kékcse Arany János Általá-
nos Iskola, III. Szabó Tamás - Döge
Ölbey Irén Általános Iskola

Második napon az alsó tagozatos
gyerekek komplex tanulmányi verse-
nyen mérték össze tudásukat. A kékcsei
tanulók mellett szépen szerepeltek a
Tuzsérról és Szabolcsveresmartról ér-
kezô vendég gyerekek is.

Szerdán és csütörtökön már a felsô
tagozatosok bizonyíthattak. Történe-
lem és matematika versenyre szép
számmal gyûltek össze a gyerekek.

A történelem verseny helyezései:
Ötödik osztály

I. Huszti László -
Tuzsér Lónyay Menyhért
Általános Iskola, Bodnár
Péter - Kékcse Arany Já-
nos Általános Iskola, II.
Koszta Sándor - Tuzsér
Lónyay Menyhért Általá-
nos Iskola, III. Kántor
Zsanett - Döge Ölbey Irén
Általános Iskola

Hatodik osztály
I. Révész Béla - Tuzsér

Lónyay Menyhért Általá-
nos Iskola, II. Révész

Réka - Tuzsér Lónyay Menyhért Álta-
lános Iskola, III. Bata Gergô Lajos -
Döge Ölbey Irén Általános Iskola

Hetedik osztály
I. Horváth Eszter - Döge Ölbey Irén

Általános Iskola, II. Nagy Eszter - Döge
Ölbey Irén Általános Iskola, III. Csáki
Dorina - Kékcse Arany János Általá-
nos Iskola

Nyolcadik osztály
I. Madai Ágota - Tuzsér Lónyay

Menyhért Általános Iskola, II. Békési
Ádám - Tuzsér Lónyay Menyhért Ál-
talános Iskola, III. Vincze Csaba - Döge
Ölbey Irén Általános Iskola

Matematika verseny eredményei:
Ötödik osztály:
I. Kiss Csaba - Kékcse Arany János

Tavaszi zsongás az Arany János Általános Iskolában

(Folytatás a következô oldalon.)
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Pál Imréné sz. Pál Anna
Pál Imréné Annuska néni Kékcsén

született 1921.december 22-én. Az élet
ajándéka,hogy
a mai napig ott
él , ahol szüle-
tett. Szülei gaz-
dálkodtak, föl-
det mûveltek ,
állatokat tar-
tottak. Egy le-
á n y t e s t v é r e
volt. Annuska
néni a helyi re-
formátus isko-
lába járt, a mai
napig minden
napi templom-
ba járó.

A férje, Pál
Imre, is Kékcse
szülötte  volt, akivel 59 évig – 2001-
ben bekövetkezett haláláig – éltek há-
zasságban. A házasságból két gyerme-
kük született 1 leány, Margit és 1 fiú,
Imre. Annuska néni négy unokával és
három dédunokával büszkélkedhet.

Büszke arra, hogy egész életükben
dolgos emberek voltak, aminek meg
lett az eredménye. Fontosnak tartot-
ták férjével együtt, hogy gyermekeik
többre vigyék , ezért taníttatták ôket a
gazdálkodásból származó jövedel-
mükbôl. Ezt az életfilozófiát, ezt a
mintát adták tovább gyermekeiknek

is. Unokái közül hárman doktoráltak,
1 unokája tanár végzettséget szerzett.

Annuska néni ma is jó egészségnek
örvend, 90. születésnapját népes
családja körében ünnepelte.

Barati Gyuláné sz. Sipos Róza
Barati Gyuláné sz. Sipos Róza

1922. március 5. napján született.
Egy fiú testvére volt, aki kisgyer-
mek korában meghalt. Édesapja
– az 1920-as évek gazdasági vál-
sága miatt – Kanadában próbált
szerencsét, ott kere-
sett munkát és bevé-
telt a családja számá-
ra. Felesége és Róza
gyermeke itthon vár-
ták ôt. Levelek által
tartották a kapcsola-
tot. Róza néni nagy
szeretettel beszél szü-

leirôl, akikrôl az 1920-as
években készült fénykép
a mai napig az ágya fö-
lött van. Szülei dolgos,
szorgalmas emberek vol-
tak. Mesélte, hogy férjét
– Barati Gyulát – is édesapja válasz-
totta ki számára, mert ôt is ügyes
kezû, szorgalmas embernek ismerte
meg az édesapja. Egyetlen gyerme-
ke számára jobbat nem is találhatott
volna. Róza néni és férje egyetértés-
ben, szeretetben éltek. A házasság-
ból két leány gyermekük született.

Ma már négy unokával és 8 déduno-
kával büszkélkedhet.

Róza néni egy vastag fénykép al-
bumban ôrzi a kincseit. Minden kép-
rôl hosszasan mesél, emlékezésében
szinte megelevenedik a község múlt-
ja. Jó barátnôi Pál Imréné Annuska
néni és Kropok Péterné Eszti néni, akik
szintén nem régen töltötték be a 90.
életévüket.

A másik nagy kincse a Biblia és az
Énekeskönyv. A szobája ablaka vilá-

gosságát egy
kis lámpa is
erôsíti, így a
nap minden
órájában tud
olvasni és éne-
kelni.

És mi a kö-
zös a két ünne-
peltben? Kö-
zös a múltjuk
és közös a je-
lenük. Jó pél-
dát mutatnak
arra, hogy az

embernek 90 évesen is vannak felada-
tai. Gondoskodásuk, odafigyelésük a
családjaik minden napos dolgai iránt
nem lankad. Példaértékû az a hozzáál-
lás is, amit a róluk gondoskodó csalá-
dok mutatnak. Tisztelettel, féltô sze-
retettel biztosítják számukra idôs nap-
jaik nyugalmát.

Általános Iskola, II. Horváth Krisztián
- Kékcse Arany János Általános Isko-
la, III. Tarapcsák Vivien - Kékcse
Arany János Általános Iskola

Hetedik osztály:
I. Dienes Dániel - Kékcse Arany Já-

nos Általános Iskola, II. Oláh Csaba -
Dombrád, Bereczky Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola, III. Baglyos
Sándor - Dombrád, Bereczky Zsig-
mond Református Általános Iskola

A szavaló versenyen Arany János
szép költeményei közül választhattak
a gyerekek, melyen a következô he-
lyezések születtek:

Ötödik-hatodik osztály:
I. Sinka Martin - Kékcse Arany Já-

nos Általános Iskola, II. Gégény Zsó-
fia - Tiszakanyár  Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola, III. Tarapcsák Vivien -
Kékcse Arany János Általános Iskola

Hetedik-nyolcadik osztály:
I. Pellei Flóra - Dombrád, Móra Fe-

renc Általános Iskola és Szabó Andrea
- Dombrád,Bereczky Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola, II. Ignéczi

Dóra - Tiszakanyár Hunyadi Mátyás
Általános Iskola, III. Bujdosó Vanessza
- Dombrád, Bereczky Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola

Pénteken  vidám, játékos- sportve-
télkedôvel zártuk a gyerekek és fel-
nôttek számára egyaránt izgalmas he-
tet. A vidám szórakoztató programok
mellett a gyerekeink részt vettek kü-
lönbözô tanulmányi versenyeken.

Évek óta összemérik tudásukat a
Vásárosnaményban megrendezésre
kerülô Zrínyi- és  „ Buksitörô”  mate-
matika versenyen, ahol szép eredmé-
nyek születtek. Az Apáczai Kiadó ál-
tal meghirdetett rajz, mese- és versíró
versenyre is készültek tanulóink, ahol
Pál Sándor ötödik osztályos tanuló
elsô helyezést ért el.

Kisvárdán a Vári-hét keretén belül
megrendezésre kerülô matematika és
informatika, valamint versmondó ver-
senyen bizonyítottak tanulóink. Jónás
Dávid 8. o., és Dienes Dániel 7. o, ta-
nulók elsô helyezést értek el az infor-
matika versenyen. Felkészítô tanáruk
Kovács Mónika.

S a versenyzésnek még nincs vége,
mert angol nyelvbôl, matematikából
további versenyekre készülnek tanu-
lóink. „Ébred a természet” címmel rajz-
versenyt hirdettünk meg alsó tagoza-
tos tanulóink számára, melyre nagyon
szép alkotások érkeztek.

Idén is méltóképpen emlékeztünk
meg március 15. hôseirôl, eredménye-
irôl.  László Mihályné és Áncsán Lász-
ló nevelôk vezetésével, az ötödik és
hatodik osztályos tanulóink készültek
nagyon szép mûsorral.

A tavaszi zsongás-zsibongás vidám
hangulata  mellett, komoly erôfeszí-
tést igényel a minden napi oktató-ne-
velô munka. A tavasz ugyan meghoz-
za virágait, de annak gyümölcse csak
kitartó, következetes munkával érhe-
tô el. Ezért a tanév végéig még igen
nehéz és fáradságos munka vár peda-
gógusokra és tanulókra egyaránt.

A jó eredmények eléréséhez min-
denkinek eredményes, kitartó és kö-
vetkezetes munkát kívánok!

Juhász Józsefné

Tavaszi zsongás az Arany János Általános Iskolában


