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2012. július 31-én
kedden reggel 9 órakor
várunk minden kedves ér-
deklôdô kékcsei  lakost,
a Szent Erzsébet parkba,
ahol szeretnénk bemutat-
ni az Önkormányzat ubor-
ka ültetvényét.

A mintaprojekt bemutatón 2000 m kordonos ubor-
ka termesztésének technológiáját, jó gyakorlatát, be-
ruházással kapcsolatos gazdasági információit osztjuk
meg az érdeklôdôkkel.
A helyi szociális szövetkezet megalakulásának feltét-
eleit megismertetjük Önökkel, megalakításában az Ön-
kormányzat segítségét felajánlja.

Kérjük az érdeklôdôket, jöjjenek el!

Kékcse Község Önkormányzata

Meghívó mindenki számára

Országos és megyei elismerésben
részesült Juszku Ferencné sz. Barati
Erzsébet a Kékcse Községi Polgár-
mesteri Hivatal nyugdíjba vonuló
pénzügyi fômunkatársa.

Kékcse Község Önkormányzata és
Kékcse Község Polgármesteri Hivata-
la közös felterjesztésére dr. Pintér Sán-
dor Magyarország belügyminiszte-
re – kiváló szakmai teljesítménye el-
ismeréséül – a KÖZ SZOLGÁLATÁ-
ÉRT  ÉRDEMJEL ARANY FOKO-
ZATÁT adományozta Juszku Fe-
rencnének.

A kitüntetés átadására 2012.június
28-án a Közszolgálati Tisztviselôk
Napja tiszteletére megrendezett köz-
ponti  ünnepségen került sor Budapes-
ten a Belügyminisztérium márványau-
lájában. Juszku Ferencné részére a ki-
tüntetést Tállai András önkormányzat-
okért felelôs Államtitkár úr adta át.

Juszku Ferencné köztisztviselônek
a Magyar Közigazgatási Társaság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Tagozata „Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Közigazgatásáért Díj”-at
adományozott. A díjat a Magyar Ál-
lamkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatóságának vezetôje,
Kassai László adja át.

Kitüntetést kapott Juszku Ferencné
Juszku Ferencné sz. Barati Er-

zsébet 1972.július 1.napjától áll
a köz szolgálatában Kékcse Köz-
ség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában. A  közszolgálatban
eltöltött éveinek száma 40 év. A
megye talán legrégebben köz-
szolgálatban álló köztisztviselô-
je. 1972. évben – 16 évesen -
kezdte el munkáját az akkori
Kékcse Községi Tanács VB Szak-
igazgatási Szervénél. Feladata
volt az adóigazgatási ügyek inté-
zése, a költségvetés készítése,
végrehajtás, a könyvelés.

Személyében Kékcse közigaz-
gatásának elmúlt negyven éve
testesül meg. Ô az ,aki még jól em-
lékszik a tanácsi rendszer tanács-
elnökeire, vb-titkáraira, a tanács-
tagokra . Jelen volt az önkormányzati
rendszer  , az államháztartás új rend-
szerének kialakításánál. Számos taná-
csi és önkormányzati beruházás, fej-
lesztés lebonyolításában vett részt
pénzügyi munkatársként. Az önkor-
mányzat gazdálkodásáért felelôs köz-
tisztviselôként mindig a takarékos
gazdálkodásra törekedett.

Szekeres Katalin polgármester kö-
szöntôjében úgy fogalmazott , hogy

„a tisztesség befektetés, mely mindig
megteremti a maga hozamát: MEG-
BECSÜLÉST, ELISMERÉST, SZE-
RETETET, SZAKMAI RANGOT.

Juszku Ferencné négy évtizedet fel-
ölelô közigazgatási pályafutatását
2012.július 2.napján fejezi be, amikor-
tól nyugdíjba vonul.

Ezúton is kívánunk számára boldog
nyugdíjas éveket !

Polgármesteri Hivatal

Juszku Ferencné belügyminiszteri kitünte-
tésben részesült

Örömmel értesültünk arról, hogy kis falunkban újra fel-
pezsdül az élet június 22-én! A hír hallatán nem is volt kér-
dés: ott a helyünk. Az estét lázas készülôdés elôzte meg. Az
iskola udvarához érve már a kapuban jó kedv és szíves fo-
gadtatás várt. Nagyon jó volt látni azt a rengeteg embert,
akik mind azért gyülekeztek, hogy jól érezzék magukat.
Ahogy besötétedett, a tüzek fellobbantak, elkezdôdött a sza-
lonnasütés, melyet színes programok (táncosok, zenészek)
kísértek. Az este fénypontja a tûzugrás volt. Örömmel figyel-
tük a sok jelentkezôt, s úgy gondoltuk férjemmel, miért ne,
próbáljuk meg mi is. A poénnak indult ugrás után szerintem
mi voltunk a leginkább meglepôdve, amikor a zsûri a mi
sorszámunkat hirdette gyôztesnek. Azon a napon ünnepel-
tem születésnapomat, ennél nagyon ajándékot nem is kap-
hattam volna. Ezúton szeretnénk megköszönni az önkor-
mányzatnak, a dolgozóknak, akik sokat tettek azért, hogy az
este jól sikerüljön! Külön köszönjük a belépôket az Operett
Színház Rómeó és Júlia címû elôadására!

Bacskai Tiborné

Rómeó és Júlia nyomában
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Az idén sem maradt el május 1-jén
a hagyományos táncos felvonulás a
községben, mégis más volt mint az
elmúlt öt évben. 2012-ben elôször
nem csak a községben, hanem a szom-
szédos településekre – Rétköz-
berencsre, Szabolcsveresmartra és
Tiszakanyárra – is elvitték táncos
lábú asszonyaink és lányaink a ta-
vasz örömét.

Szekeres Katalin polgármester
asszony hívogatására kb. 50 kékcsei
asszony és leány jelent meg a próbá-
kon. Az Elfogyott a túrós béles … kez-
detû népdalra a Liget Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény táncpedagó-
gusai koreografálták meg a lépéseket.
A fülbemászó népdal szövege ma is a
fülünkbe cseng ……

Elfogyott a túrós béles megmaradt a tál
Én utánam barna legény ne várakozzál
Gólyamadár, gólya madár hosszú lábú
gilicemadár

Öregapám hetven éves most házasodik
Összeveri a bokáját úgy fickándozik
Gólya...

2012. május 1-jén  verôfényes kora
reggel gyülekeztek a táncosok, éne-
kesek és a Borvirágok együttes tagjai.
Az együttes Kiss László tanár úr veze-
tésével sok kékcsei rendezvényen húz-
ta már a talpalávalót. Széplaki László
cseményesi lakos lovát és hintóját dí-
szítette fel erre az alkalomra a fájós lábú
asszonyokra gondolván. Valóban
hosszú utat tettek meg a kékcsei tán-
cos felvonulók. Indulás után az Ifjú-
ság utcában várták ôket megterített
asztallal, hûtött italokkal Kocsi
Istvánék és Aros Jánosék. Az elôadás
után együtt ropták az utcában lakók a
táncot a fellépôkkel és kíséretükkel. A
jó kedv folytatódott Cseményben is,
ahol Poncsák Jánosék várták süte-
ménnyel és üdítôkkel a fellépôket. In-
nen az Alvégesi parkhoz vonultak a
táncosok , de fellépés elôtt Nagy Já-
nos és családja invitálta finom kakaós
bélésre a felvonulókat.

Rendhagyó volt idén a hagyományos
„Május 1-jei Táncos felvonulás”

Az Alvég után „Kiskékcse”-i meg-
álló következett, majd Rétközbe-
rencsre vonultak át a fellépôk. A szom-
szédos településen nagy meglepetést
okozott a gyönyörû viseletbe öltözött
kékcsei asszonyok megjelenése. A tán-
cosokat, énekeseket helybeliek kísér-
ték fel a falu központjában lévô Re-
formátus templomig. A tánc bemuta-
tása után fergeteges jókedvük támadt
a berencsieknek. Akiknek nem volt
ismerôsük a táncos asszonyok között
azt kérdezgették, hogy vajon honnan
jöttek a mûvészek? Nagyon jól esett
mindenkinek ez a kedves érdeklôdés.

Rétközberencs után ismét Kékcse
következett, ahol a Vörösmarty utcá-
ban Harcsa Bertalanné várta terített
asztallal, túrós, mákos bélessel a tán-
cosokat és a kísérôket. Rövid pihenô
után Szabolcsveresmart volt a követ-
kezô úti cél, ahol háromszor állították
meg a felvonuló zenés – táncos pro-

Köszönet illeti a táncosokat:
Aros Emese Ifjusági-köz, Bacskai Tiborné Fô utca, Bereczkiné Boross Mó-

nika Kisvárda, Borkuné Gubik Éva Ajak, Dancs Mónika Kisvárda , Gergely
Istvánné Szent László utca, Gerzsenyiné Hódos Ildikó Kisvárda, Hajdu Tiborné
Fô utca, Harcsa Zoltánné Munkás utca, Kiss Éva Fô utca, Kovácsné Leskovics
Edit Ajak, Lábasné Potyók Krisztina Munkás utca, Nagy Enikô Fô utca, Nagyné
Poncsák Anita Kanyári utca, Nyistyák Mónika Vörösmarty utca, Oláhné Tóth
Angéla Petôfi utca, Pál Anikó Fô utca 196/a, Pálné Dolhai Ibolya Munkás
utca, Pásztor Lászlóné Vörösmarty utca, Potyók Alexandra Munkás utca,
Siposné Balogh Beatrix Kanyári utca, Szekeres Katalin Szent László utca 5.
sz., Széplakiné Pál Katalin Munkás utca, Tarapcsák Ferencné Hajnal utca 6.
sz., Tereminé Hegyes Bernadett Fô utca, Tóthné Horváth Rozália Petôfi utca

...az énekeseket
Bányácski Zoltánné Kanyári utca, Barati Istvánné Fô utca, Barnai Istvánné

Fô utca, Gergely Elemérné Szent László utca, Gerzsenyi Béláné Fô utca, Háda
Józsefné Ifjusági-köz, Harcsa Tiborné Vörösmarty utca, Juhász Józsefné Hajnal
utca, László Mihályné Fô utca, Nyiscsák Sándorné Petôfi utca, Pál Imréné Fô
utca, Poncsák Jánosné Kanyári utca, Puskás Józsefné Ifjusági-köz, Puskás
Lászlóné Fô utca, Rinkó Istvánné Kisvárda, Szabó Józsefné Dózsa utca

...a kísérôket
Aros Jánosné Ifjusági-köz, Barati Ferenc Fô utca, Fekete Ferencné Szent

László utca, Gerzsenyi Péter Fô utca, Harcsa Bertalanné Vörösmarty utca,
Harcsa Márta Vörösmarty utca, id. Nyiscsák Sándor Petôfi utca, Kocsi Istvánné
Ifjúsági- köz, Lábas Levente, Lesku Miklós Záhony, Pál Albert Fô utca, Poncsák
János Kanyári utca, Sipos Barnabás Kanyári utca, Szabó Károly Fô utca,
Takács László Vörösmarty utca, Takács Zoltán Vörösmarty utca, Volkó Lászlóné
Ifjúsági-köz

...a sofôröket
Áncsán László Tornyospálca, Juhász József Hajnal utca, Puskás László Fô utca
...a hintóhajtót
Széplaki László Munkás utca
...a videósokat
dr. Debreczenszki Julianna Nyírbogdány, ifj Nyiscsák Sándor Petôfi utca
...a szakácsokat
Barati Ferencné Fô utca, Hajdu Lászlóné Fô utca, Pál Lászlóné Fô utca

dukciót, majd Nagy Béla polgármes-
ter hideg üdítôvel köszönte  meg a fel-
vonulóknak a nívós táncot.

Ekkor már nagyon várták a csapa-
tot Tiszakanyáron is, ahol a Polgár-
mesteri Hivatal elôtt összegyûlt falu-
siak elôtt adták elô a táncot a kékcsei
asszonyok.

Kékcsére visszaérkezés után Juszku
Ferencék köszöntötték fellépôinket ,
és a Juszku Ferencné féle finom fánk
bizony mind elfogyott. A táncos fel-
vonulás a Kossuth utcában fejezôdött
be.

Köszönet a fellépôknek , a táncos
kékcsei asszonyoknak és lányoknak ,
az asszonyaikat kísérô férfiaknak , az
énekkar tagjainak a munkájukért. Ez-
zel a fellépéssel is bizonyítottuk , hogy
jókedvû , énekelni szeretô , hagyomá-
nyokat tisztelô kékcseiek vagyunk,
akik a tudásukat szívesen mutatják be
mások örömére.
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Az önkormányzat fenntartásában
mûködô Arany Laci Mûvészeti Óvo-
da vezetôjét több szülô kereste meg
azzal az igénnyel, hogy a harmadik
életévüket be nem töltött gyermekü-
ket vegye fel az óvodába. Kérésüket
azzal indokolták, hogy munkát szeret-
nének vállalni, s a gyermek felügye-
letét nem tudják megoldani. Az elmúlt
év ?szén megkérdeztük a szülôket egy
esetleges bölcsôdei ellátás iránti igé-
nyükrôl. A válasz pozitív volt, a vissza-
jelzések alapján a szülôk igénylik a
három év alatti gyermekek intézmé-
nyi keretek közötti gondozását. Már
évek óta gyakorlat – s a jogszabály is

Tovább színesedik  2012. szeptember 1-jétôl az Arany Laci Mûvészeti
Óvodában folyó nevelô munka a bölcsôde feladatellátás bevezetésével

lehetôvé teszi – hogy az intézmény
3 évnél fiatalabb gyermeket is fel
vesz az intézménybe, amennyiben
van szabad férôhely, s a szülô mun-
kája miatt nem tudja megoldani a
gyermek napközbeni felügyeletét,
ellátását. Ezekre a gyermekekre nor-
matívát igényelhet az intézmény.
Nem hívható le azonban állami  tá-
mogatás abban az esetben, ha az óvo-
da intézménybe felvett gyermek a
tárgyév december 31.napjáig nem
tölti be a 3. életévét. Az ô esetükben
jelent megoldást az óvodában böl-
csôdei ellátás biztosítása.

Ezért Kékcse Község Önkormány-

zata – szülôi kezdeményezésre – 2012.
szeptember 1. napjától a fenntartásá-
ban mûködô Arany Laci Mûvészeti
Óvodában (Kékcse, Fô utca 110.) böl-
csôdei feladatellátást biztosít 2. élet-
évüket betöltött gyermekek számára
az óvoda kiscsoportjában. A bölcsô-
dés és óvodás korú gyermekekbôl álló
egységes csoportban külön nevelési
program szerint nevelik majd a gyer-
mekeket.

Ezzel a feladatellátással tovább bô-
vül az óvodai nevelés palettája. A ki-
csik és még kisebbek szép körülmé-
nyek között, biztonságos feltételek
mellett nevelkedhetnek majd.

Mottó: „A tehetség mögött köznapi szavak
rejlenek: szorgalom, szeretet, de mindenek
elôtt kitartás.”

(James Arthur Baldwin)

2012. május 10-én sikeresen képvi-
selte óvodánk a „„Szépen magyarul,
szépen emberül”XVIII. Esztétikai
Tanácskozás által szervezett rendez-
vényen az „Óvodai nevelés a mûvé-
szetek eszközeivel” Óvodapedagógu-
sok Országos Szakmai Egyesületet.
Óvodánk nagycsoportos gyermekei
színvonalas mûsorral köszöntötték az
ország minden tájáról – Gyôrbôl,
Budpestrôl, Békéscsabáról, Püspökla-
dányból stb. – érkezô vendégeket, rö-
vid bemutatkozás, ismerkedés után
került sor a szakmai programra. A
„Kékcse hagyományt teremt a gyerme-
kek anyanyelvi fejlesztéséért” témá-
val kapcsolatban prezentációval, di-
ákkal, és videó felvétellel mutattuk be
óvodánk nevelô, fejlesztô tevékeny-
ségét. Nagy sikere volt az évek óta

Sikeres „Esztétikai Országos Tanácskozás”
az óvodában,

hagyományos „Nagymama
napnak”, amely, mint helyi ha-
gyomány került bemutatásra
ezen a rendezvényen.

A szakmai egyesület elismerô-
en nyilatkozott az óvodánkban
folyó munkánkról, az itt élô em-
berek önzetlen, ôszinte vendég-
szeretetérôl, a terület összefogásá-
ról, a kultúrát ápoló, és a múltat
tisztelô óvodáról. Számunkra na-
gyon fontos ez a pozitív értéke-
lés, mivel 2012. szeptemberében
az Arany Laci Mûvészeti Óvo-
da, munkánk elismeréseként
Arany Laci Mûvészeti Bázisóvoda
avatására kerül sor. Óvodánk elin-
díthatja a Mûvészeti Óvodák Sza-
bolcs – Szatmár - Megyei Munkakö-
zössége hálózatának kiépítését. A ta-
nácskozást megtisztelô  szomszédos és
közeli települések  óvodái vezetôi
közül többen jelezték csatlakozási
szándékukat az Egyesülethez és a
mûvészeti programhoz.

Környezetünket olyan mûvészeti
harmóniába szeretnénk kialakítani,
amely példaértéket képvisel Kékcse
község lakóinak, és megyénk óvodái-
nak is.

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik ezen az úton lehetôvé tették, el-
indították, és  segítették munkánkat.

Rinkó Istvánné
óvoda vezetô

avagy az „Arany Laci Mûvészeti Bázisóvoda” avató elôszele...

Az Európai Unió társfinanszírozá-
sával megvalósított Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási
Program keretében a megye vala-
mennyi településén egy-egy hulladék-
sziget került kialakításra. A szelektív
hulladékgyûjtô szigetek célja a lakos-
ságnál keletkezô újrahasznosítható
hulladékok begyûjtése, valamint a sze-
lektív hulladékgyûjtés népszerûsítése.

A gyûjtôszigeteken az alábbi hulla-
dékokat van lehetôség külön gyûjteni:

– Sárga konténer: mûanyag hulladék
– Kék konténer: papír hulladék

Hulladék gyûjtôsziget Kékcsén
– Zöld konténer: üveg hulladék
A gyûjtôszigeteket forgalmasabb

közterületeken helyezzük el, hogy
azok mindenki által könnyen megkö-
zelíthetôk legyenek. A konténerek ürí-
tését az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Kft. külön erre a célra rend-
szeresített célgépei végzik járatszerû
formában.

A begyûjtés során a mûanyag és a
papír frakciót együttesen gyûjtjük, mi-
vel a Nyíregyházán létrehozott válo-
gatómû megfelelôen tudja kezelni így
a hulladékot. A begyûjtött hulladék-

mennyiség a válogatás után újrahasz-
nosításra kerül.

A szigetek rendeltetésszerû használa-
ta és környezetük tisztán tartása minden-
ki számára egyaránt fontossággal bír. A
szabálytalanul, a konténerek mellé do-
bált szemét nem csak kellemetlen látvá-
nyával és orrfacsaró bûzével rontja köz-
érzetünket, de környezetünkre és egész-
ségünkre is káros lehet. Törekedjünk te-
hát arra, hogy a szigetek kulturált kör-
nyezetben szolgálják a szelektív hulla-
dékgyûjtés ügyét. Mindig helyezzük a
hulladékot a megfelelô konténerbe!

Bemutató elôadás az udvari színpadon
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Hídvégi-Üstös Pál Kékcsén is toborzott  a Tiszavölgy
Kalandtúrára

Kékcse Község Önkormányzata
eredményesen pályázott idén is a szo-
ciális nyári gyermekétkeztetésre.

A nyári gyermekétkeztetési igények
felmérést követôen a Gyermekjóléti
Szolgálat tett javaslatot a gyermek lét-
szám megállapítására.

Az Önkormányzat a támogatási
igényét  150 fô – a községben a tá-
mogatási igény benyújtásának idô-
pontjában nyilvántartott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülô kiskorú gyermek  – számára

2012.május 3-án nem mindennapi
kerékpárján Kékcsére érkezett Hídvé-
gi-Üstös Pál , a Tisza Nagykövete.
Hídvégi-Üstös Pál több mint száz éves
velocipéddel tekert a Tisza mentén .
Községünkben az Arany János Általá-
nos Iskola tanulói és pedagógusai kö-
szöntötték a sportembert. A kerekezés
célja az volt , hogy a  Tiszavölgy Ka-
landtúrát népszerûsítése a gyerekek
körében. A Tiszavölgy Kalandtúra cél-
ja, hogy játékos formában, sportolás
közben ismertesse meg a résztvevôket
azokkal a sokszor egészen egyszerû
módszerekkel, fenntarthatósági visel-
kedésformákkal, amivel jelentôsen
csökkenthetô az ökológia lábnyom
térségben.

Hídvégi-Üstös Pál invitálása
Kékcsén is nyitott fülekre talált . A
jelentkezési lapot tizenketten töltöt-
ték ki , és megalakult a Kékcsei Ke-
rekesek csapata. A csapat két oszlo-
pos tagja Nagy Ádám és Pál Balázs
voltak. A kis társaság arra vállalko-
zott, hogy a kalandtúra három nap-
jára kitûzött távot kerékpárral vé-
gigjárja és közben feladatokat olda-
nak meg. Az 1. nap Sárospatakról
Dombrádra tekertek a Kékcsei Kere-
sek több mint 350 jelentkezôvel kö-
zösen. A 2. nap nehezebbnek ígérke-
zett. Dombrád- Ricse-Révleányvár-
Zemplénagárd-Tuzsér-Tiszabezdéd-
Záhony-Zsurk-Tiszaszentmárton-
Mándok-Szabolcsveresmart –Kékcse –
Tiszakanyár volt az útvonal. Ez a sza-

A Tiszavölgyben kalandoztak a „ Kékcsei
Kerekesek „ július második hétvégéjén
Nagy Ádám és Pál Balázs révén újból sokan ismerték meg Kékcse község nevét!

kasz kb. 60 km hosszú
volt. A 3. nap
Dombrádról indult a csa-
pat és Szabolcs község-
ben a Földvárnál ért vé-
get a kalandtúra.

Az út menti települé-
seken helyi termékek-
kel kínálták a biciklise-
ket és mûemlékeket,
múzeumokat kerestek
fel. Kékcse község is
várta a túra résztvevôit
„kékcsi kapros lángos-
sal” .Kb 350 biciklis
üdült fel nálunk, akik
nagyon köszönték a fi-
nom lángost és a hideg
ásványvizet !

A szervezôk külön kérése volt,
hogy a gazdagon felszerelt kékcsei
helytörténeti kiállítást szeretnék
megtekinteni. A múzeumban Gergely
Elemérné Irma néni és segítôje Kropok
Zoltánné fogadták a Tiszavölgy Ka-
landtúra résztvevôit. Gergely
Elemérné Irma nénire sokan emlé-
keznek  majd a régi tárgyainkról ,
népmûvészetünkrôl elmondott érde-
kes történetei alapján. Errôl tanús-
kodnak a  kedves beírások a múze-
um vendégkönyvében.

A 3.nap végén záróünnepséggel
ért véget a Tiszavölgy Kalandtúra
résztvevôinek kalandozása Szabolcs
községben , a Földvár elôtt felépített
célban. Utolsó feladatként- ôseink

elôtt tisztelegve -  az egész csapat Híd-
végi – Üstös Pál vezetésével tisztelet
menetben végig vonult  a szabolcsi
földvár  ormán. Felemelô érzés volt
látni a tisztelgôk menetét !

Az emléklapokat Hídvégi-Üstös Pál
a Tisza Nagykövete, Gulyás József a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Köz-
gyûlés alelnöke és Szekeres Katalin
polgármester adták át.

A több mint 200 km kerékpáron
való megtétele, a sok-sok feladat meg-
oldása - mindez olykor 40-45 fokos
rekkenô hôségben- nem minden napi
sport teljesítmény volt !Gratulálunk és
elismerésünk a túra résztvevôinek!

dr. Debreczenszki Julianna
 jegyzô

Nyáron is kapnak meleg ebédet a
rászoruló gyermekek Kékcsén!

nyújtotta be. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium pozitívan értékelte a
támogatási igényünket, és a nyári ét-
keztetés költségére 2.904.000 Ft-ot
biztosított. A szociális nyári étkeze-
tés önerôt nem igényel az önkormány-
zattól.

A rászoruló gyermekek 2012. júni-
us 18 – 2012. augusztus 16-ig része-
sülnek napi egyszeri meleg étkeztetés-
ben. A Kék Ba-Bó BT. által üzemeltett
konyha ételhordó edényt biztosított a
családok számára, melyben minden
nap higiénikus körülmények között

tudják  kiosztani  az ebédet a gyerme-
kek részére.

A szülôk és a gyermekek örömmel
fogadták a lehetôséget, minden nap hi-
ánytalanul elviszik az ebédet. A tapasz-
talatok szerint egyetlen adag sem ma-
rad a konyhán, hiszen az ingyenes ét-
keztetés nagy segítséget jelent a ne-
héz körülmények között élô családok
számára.

Gergely Istvánné
Gyermekjóléti Szolgálat

családgondozója
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K ö s z ö n t ô
Kékcse községben elsô alkalommal a Kékcsei Összefogás Közhasznú Egye-

sület megrendezte a Szent Iván éji mulatságot. Fergeteges hangulatban ünne-
peltünk együtt, s örültünk az újszerû kezdeményezésnek.Az elsô lépést a
második követte 2011-ben. Igaz, az esô nem kedvezett számunkra, de nem
hagytuk magunkat!

2012-ben már többet akartunk ennél: azt akartuk,  hogy a barátság, a sze-
retet, a kultúra, a hagyományôrzés nevében összehozzuk az embereket, Kará-
csony után pontosan hat hónap elteltével.

Ilyenkor általában mindenki szívesen barátkozik, de mi van az év többi
364 napján? Hogyan lett mindebbôl széles együttmûködés?

Adta magát az ötlet: milyen jó lenne, ha a mi kis közösségteremtô progra-
munkhoz esetleg mások is csatlakoznának. Ezzel kerestük meg 12 Alsó-Bod-
rogközi település önkormányzatait és polgármestereiket, mûködjünk együtt
a hagyományôrzésben is, csatlakozzanak a kékcsei szent iván éjszakai ren-
dezvényünkhöz.

Ezúton is megköszönöm az együttmûködést vállaló önkormányzatok ve-
zetôinek a támogató hozzáállásukat.

Az együttmûködô települések: Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Karcsa,
Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Pácin, Ricse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár
és Kékcse. Az együttmûködési szándék vitte sikerre a Kékcsei Összefogás
Közhasznú Egyesület által benyújtott „A leghosszabb kékcsei éjszaka” ha-
gyományôrzô Szent Iván éji mulatság címû pályázatot, melyen 580.221 Ft –
t támogatást kaptunk.

Az egyesület nevében köszönetemet fejezem ki a Zempléni Tájak Helyi
Akció Csoportja Döntéshozó Testületének az EMVA Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program – LEADER jogcímbôl nyújtott támogatásukért.

A Kékcsei  Összefogás Közhasznú
Egyesület 2012.június 22-én nagy si-
kerrel rendezte meg  immár 3. alkalom-
mal a Szent Iván éji mulatságot. Az
év leghosszabb napját ünneplô sza-
badtéri rendezvény hagyományos
helyszíne a  régi általános iskola ud-
vara  - az elôzetes jelentkezések alap-
ján – kicsinek bizonyult. Ezért ebben
az évben az új Általános Iskola leen-
dô sportpályáján tartották meg a mu-
latságot.  A nyári napfordulóhoz kap-
csolódó tradicionális rendezvényt
évrôl – évre egyre nagyobb  érdeklô-
dés kíséri.  A rendezôk a magyar és az
európai hagyományra épülô nyárkö-
szöntô vigasságra, szórakozásra, a nép-
hagyományok felelevenítésére csábít-
ják  az érdeklôdôket. A „nyárindító”
programban felelevenítik a népszoká-
sokat , népzenei  együtteseket hívnak
meg a szervezôk. Mindezt  néptánc-
cal, tûzugrással teszik érdekessé.

Az idei év különlegességét, eszen-
ciáját a résztvevôk sokasága adta. Ezen
az  estén nagyon sok szeretet , kedves-
ség és romantika volt jelen. A tüzek
mellett sokan érezhették át ezeket a
kellemes érzéseket. Régen nem látott
ismerôsöket  fedeztek fel a nézôk kö-
zött, messzirôl jött rokonokat hoztak

Hatalmas érdeklôdés kísérte  „A leghosszabb kékcsei
éjszaka” Hagyományôrzô Szent  Iván éji mulatságot

el a rendezvényre. Beszélgetés volt
látható , hallható minden szalonnasü-
tô helynél.

Ez volt a cél! Együtt lenni, kelle-

mes nyári estén egy jót beszélgetni ,
jó programok mellett !

Részlet Barati Ferenc egyesületi el-
nök köszöntôjébôl :

„A tanévzáró nem csak ünnepélyes
lezárása egy tanévnek, hanem egyben
számvetés is” kezdte beszédét Lesku
Miklós igazgató úr. Majd szép szavak-
kal méltatta a tanulók és a tantestület
2011/2012-ben végzett munkáját.

Elmondta, a nehézségek ellenére,
milyen lelkesen készültek a gyerekek,
tanáraikkal együtt a mindennapi szá-
monkérésre, versenyekre, ünnepi meg-
emlékezésekre. A mindennapi munka
mellett persze jutott idô a projekthét,
témahét, Mikulás és Farsangi mulat-
ság megszervezésére is.

Tavasszal kirándulásokon pihenték
ki az iskola lakói fáradalmukat.

Az Országház Budapesten és a hor-
tobágyi állatkórház igazi élmény volt
mindenki számára, ahol mintegy 80 ta-
nuló vett részt. Az eredményes munkát
könyvjutalommal díjazta az iskola.

Versenyek: Zrínyi Ilona megyei ma-
tematika verseny, informatika város-
körzeti verseny, angol városkörzeti
verseny, Apáczai kiadó Országos ver-
seny, helyszíni verseny, történelem vá-
roskörzeti verseny, matematika város-
körzeti verseny, városkörzeti kézilab-

Tanévzáró és ballagás az Arany János Általános Iskolában
da torna, városkörzeti kispályás lab-
darugó torna

A versenyekre való felkészítésért
elismerés illet minden pedagógust.

1.osztály Kovács Mónika, Lesko-
vics Edit, 2.osztály Gerzsenyi Béláné,
Dancs Mónika, 3.osztály: Gergely
Istvánné, 4.osztály Juhász Józsefné.
Irodalom Bereczkiné Boros Mónia

Matematika Kondisz Péterné, Kovácsné
Szemán Zsuzsanna, Informatika Kovács
Mónika, Angol Borkuné Gubik Éva, Ter-
mészetismeret Áncsán László, Történelem
László Mihályné, Nagy Enikô

Sport rendezvények, versenyek
Lesku Miklós

A Zrínyi Ilona megyei matematika
versenyen eredményes szereplésért
különdíjat kapott Bodnár Bálint  és
tanítója Juhász Józsefné.

Informatika versenyen is eredmé-
nyesen szerepeltek tanulóink, Jónás
Dávid, Dienes Dániel.

A tantestület elôször szavazta meg
az év pedagógusa címet, melyet Juhász
Józsefné pedagógus nyert el, minden-
ki meglepetésére.

A tanévzárót a ballagó, elköszönô

nyolcadikosok búcsúztatása követte.
A búcsúzás mindig nehéz, hisz valami
véget ér, könnyek, mosolygások és
csillogó szemek követték a szép  sza-
valatokat, búcsúbeszédeket.

Ballagó tanulóink:
Balogh Dzsenifer, Bojza János,

Dankó Dániel, Fodor László, Hajdu
Levente, Harcsa Ágnes, Horváth Márk,
Jónás Dávid, Lakatos Klaudia Mercé-
desz, Mészáros Richárd, Pál Dániel,
Tarnóczi Georgina, Tóth Dániel, Tóth
Dominik, Zelei Kitti, Bakos Gábor,
Horváth István, Mészáros Cintia, Oláh
Gabriella, Oláh Ivett

Lesku Miklós igazgató Úr a költô
szavaival búcsúzott a ballagóktól.

„Az álmaidra vigyázz! S ôrizd meg
a friss tej ízét a gyermekkornak, mikor
csaholó szellôket hajszoltál, s köszön-
tél minden bokornak.

Ôrizd meg szemedben az ártatlan
kéket, az elsô lépések botladozását.

Mert kell néha pár bolyhos emlék,
szótöredék, villanó mondatfoszlány,
hogy megtaláld elhagyott gyermekar-
cod, s magadból egy darabot újra
visszahozzál!” Nagy Enikô
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Ismét köszönthetünk egy 90. élet-
évét betöltô kedves falubelit, Mándi
Ferencnét, született Petró Margitot.

Mikor elkezdtem cikksorozatomat,
gondoltam egy évig megjelenô szá-
munkban találok néhány 90. életévet

ÉLETUTAK

Mándi Ferencné 90 évesen

Bizony nagy volt az öröm, amikor
egy karácsony estén hazatért, talán ez
volt a legszebb karácsony a család éle-
tében. Majd hozzákezdtek felépíteni
a közös életüket, azután megszületett
második gyermekük is. Gyermekeiket
szeretetben nevelték, taníttatták férjé-
vel, aki 1976-ban hunyt el, ezután lá-

betöltô idôs embert a faluban, akinek
megírhatom hosszú életútját. Örömöm-
re újra és újra 90 éveseket köszönthe-
tünk községünkben.

Margit néni 1922. július 04-én szü-
letett Kisvárdán.

Már életének elsô, kezdô szakasza
is nehézségekkel indult, hisz hamar ár-
vaságra jutott, mert édesanyja 2 éves
korában meghalt.

Ezután Kisvárdán nevelkedett a
Nagymama mellett.

A gyermekkor emlékei megeleve-
nednek idôs szemeiben, fájdalom és
öröm egyformán felcsillan a mély rán-
cok mögött.

Életútja Kékcsén folytatódott, ami-
kor megismerkedett férjével Mándi
Ferenccel. Házasságukból 2 gyermek
született Klári és József. A lány szüle-
tése után azonban nem tartott sokáig a
boldogság, a háborús évek az Ô életü-
ket is beárnyékolta. Férje hadifogság-
ba került, 5 évig tartott a fogság, na-
gyon nehéz volt ezeket az éveket „túl-
élni”.

nyához költözött, azóta vele él, tölti
mindennapját.

A tartalmas életútja a munka, a sze-
retet jelentette a mindennapokat.

Ma már 4 unokája színesíti, és teszi
boldoggá mindennapjait.

Jó egészséget kívánok!
Nagy Enikô


