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Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyé-
ben elsôként az „Óvodai nevelés a
mûvészetek eszközeivel” alternatív
nevelési program bázisóvodájává
avatták a Kékcsei  Arany Laci Mû-
vészeti Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsôdét.

2012.szeptember 28-án az „Óvodai
nevelés a mûvészetek eszközeivel”
Óvodapedagógusok Országos Szak-
mai Egyesületének elnöke Nagy
Jenôné egyetemi docens  –  a program
bázisóvodái  vezetôinek jelenlétében
– a Kékcsei Arany Laci Mûvészeti
Óvodát  az „Óvodai nevelés a mûvé-
szetek eszközeivel „ alternatív neve-
lési program bázisóvodájává avat-
ták. A megbízólevelet Rinkó Istvánné
óvodavezetô vette át.

A Kékcsei Arany Laci Mûvészeti
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsôde
tagja az „Óvodai nevelés a mûvésze-
tek eszközeivel” Óvodapedagógusok
Országos Szakmai Egyesületének „Az
Egyesület célja, hogy széles körben
megismertesse, bevezesse és támogas-

sa az „Óvodai nevelés a mûvészetek
eszközeivel” elnevezésû, átfogó alter-
natív programot, amely elôsegíti a
gyermekek érzelmi életének és életkor-
specifikus mûvészeti értékeiknek a vé-
delmét, azt, hogy az óvodások okos sze-
retetben, érzelmi biztonságban, hu-
morral teli szabad légkörben, sok szép

élménnyel töltsék el
az óvodás éveiket.

A Kékcsei Arany
Laci Mûvészeti Óvo-
da és Egységes Óvo-
da- Bölcsôdében fo-
lyó szakmai munka
olyan színvonalat ért
el a program megva-
lósításában, melyet
szakemberek arra
méltattak, hogy az
intézménynek  bá-
zisóvoda rangot ad-
nak. Az Arany Laci
Mûvészeti Óvoda
megyénkben elsô-
ként kapta meg a
„bázisóvoda” címet.

A gyönyörûen kialakított játszóudva-
ron megtartott ünnepségen Nagy
Jenôné, a Szent István Egyetem docen-
se, méltatta az Arany Laci Mûvészeti

Idén második alkalommal sikerült az EU Élelmiszersegély-program
keretében élelmiszer csomagot biztosítani a Kékcsén élô szociálisan rá-
szoruló családoknak.

2012. október 16-án az Önkormányzat munkaprogramjaiban részt vevô
dolgozók vállalták, hogy elszállítják minden családhoz a 3 kg. lisztet, 9 l.
kakaós italt, és a 1,5 kg. csôtésztát tartalmazó csomagot.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezetnek, aki az adminisztrációs és logisztikai feladatokat végzi.

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozóinak a
fáradtságos munkát, mellyel segítették embertársainkat.

Bázisóvodává avatták az „Arany Lacit”

Élelmiszersegély a kékcsei családoknak

Óvodában végzett szakmai munkát és
az elért eredményeket.

 A bázisóvoda célja: az alternatív
mûvészeti program magas szintû be-
mutatása, értékeinek terjesztése szü-
lôk, óvodapedagógusok, és széles tár-
sadalmi közegben, valamint határon
túli érdeklôdô szakembereknek.Az
„Óvodai nevelés a mûvészetek
eszközeivel”nevelési program iránt
érdeklôdôk az Egyesület  honlapján
www.ovodak.org.hu minden informá-
ciót megtalálnak a programról és az
egyesületrôl. Szívesen ad tájékoztatást
Rinkó Istvánné a Kékcsei Arany Laci
Mûvészeti Óvoda és Egységes Óvo-
da- Bölcsôde vezetôje is a 06-45-468-
271 telefonszámon.

Nagy Jenôné az Egyesület elnöke átadja a megbízóle-
velet Rinkó Istvánné óvodavezetônek

Elkészült az óvoda feliratozása
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A Hontravel Kft. szervezésében idén
második alkalommal rendezik meg
Magyarországon a ,,Népek tánca, né-
pek zenéje” elnevezésû rendezvény-
sorozatot. A szervezôk célja, hogy az
itthon és a határainkon túl élô amatôr

nemzetiségi hagyományôrzô tánc-
együttesek, zenekarok, népdalkörök
egy fesztivál keretén belül bemutatkoz-
hassanak, és megismerkedhessenek
más nemezetek kultúrájával. A 2012-
es megyei elôdöntôkre szeptemberben
került sor, az ország 7 településén. Sza-
bolcs – Szatmár – Bereg megyében, a
vásárosnaményi Esze Tamás Mûvelô-
dési Központ adott helyet az elôdöntô-
nek, szeptember 23-án, vasárnap.

A ,,Népek tánca, népek zenéje”
fesztiválra 5 kategóriában lehetett ne-
vezni, így a ,,Népdalkör, kórus” kate-
góriában a Kékcsei Asszonykórus a ,,
Szóló ének (népdal, mûdal)” kategó-
riában pedig Szabó Józsefné küldte
el a jelentkezését.

A Kékcsei Asszonykórus 5 éve ala-
kult meg, tagjai részt vettek a 2010-es
Guiness-rekord felállításában, amikor
is 69 óra 2 percig folyamatosan énekelt
Kékcse apraja – nagyja. 2011-ben pe-
dig a Magyar Dal Napja alkalmából
Nyíregyházán adtak elô színvonalas
mûsort. Ezeken kívül szívesen lépnek
fel a falu rendezvényein és minden
meghívásnak boldogan eleget tesznek.

Szabó Józsefné már gyerekkora óta
nagyon szeret énekelni, tagja volt az
iskolai énekkarnak, a ’70-es években
a helyi Röpülj Páva körben is énekelt,
többször szerepelt versenyeken is. A
Kékcsei Asszonykórus tagja, aki fô

Középdöntõbe jutott a kékcsei asszonykórus
a „Népek tánca, népek zenéje” versenyen

szervezôje és résztvevôje volt a 2010-
es magyar népdal és nótaéneklés vi-
lágrekordnak. Sok értékes, egyedi nép-
dal van a birtokában, amelyeket szí-
vesen elôad, és féltve ôriz az utókor
számára.

Az elôdöntô elôtt a Kékcsei
Asszonykórus tagjai az idén megje-
lent ,,Nem bánom, hogy szegénynek
születtem…” - Kékcsei népdalok címû
kötetbôl válogatták ki azt a néhány
dalt, amivel a nagyközönség és a zsûri
elé kívántak állni. Majd megkezdôd-
tek a próbák; de nem csak énekpróbá-

juk volt az asszonyoknak, hanem ru-
hapróbájuk is! Bereginé Ilike  méretet
vett és néhány nap múlva megérkezett
az Asszonykórus tagjai számára a me-
seszép, népviseleti ruha és cipô.

Vásárosnaményban a csoportos és
egyéni fellépôk sorra követték egy-
mást az elôdöntôben, de a legszebbek
és legtehetségesebbek a mieink vol-
tak. Amikor az asszonyok a színes ru-
háikban Téglás Dezsô tanár úr citerá-
ja mellé sorakoztak, és betöltötték az
egész teret, egy pillanatra néma csend
lett, majd felcsendült a citerával kísért
énekszó, melyet végig tapssal jutalma-
zott a közönség és a szakmai zsûri is.
Jó volt látni a sok csillogó szempárt, a
mosolygó arcokat mind a színpadon,
mind a nézôtéren.

A Kékcsei Asszonykórus fellépése
után Szabó Józsefné, Jolika néniért iz-
gulhattunk, aki szólistaként is szín-
padra lépett. Dalcsokrában rétközi
népdalok szerepeltek.

A versenyben a Kékcsei Asszony-
kórus és Szabó Józsefné is a legjob-
bak közé énekelte be magát, hiszen to-
vábbjutottak a szegedi középdöntôbe.
Szurkoljunk együtt a kékcseieknek és
kívánjuk nekik a döntôbe jutást és a
fôdíj elnyerését, egy erdélyi körutazást!

Kocsiné Nyiscsák Emma
biz. tag.

Kékcsei Asszonykórus a Népek tánca , népek zenéje verseny zsürije elôtt
Vásárosnaményban

Sokan sokfélét gondolunk a köz-
munkáról, az annak eredményességé-
rôl vagy éppen eredménytelen-
ségérôl. A tények a szemünk elôtt
vannak. Önkormányzatunk há-
rom mintaprojekttel pályázott a
közmunka program megvalósítá-
sára. A mezôgazdasági projektben
jelentôs volt az eszközökre for-
dítható összeg. Traktort, pótko-
csit, ekét vásároltunk. Ezekkel és
a kisebb értékû eszközökkel már
el lehetett kezdeni a munkát. A
volt református iskola kertjében
két fólia sátrat állítottunk fel. A
zöldségtermesztésben még nincs
gyakorlatuk a programban dolgozók-
nak, ennek ellenére szép eredményt
értünk el az uborka termesztésben.

A közút hálózat javítása projekt-
ben a Kossuth utcán járdát építet-

Tájékoztató a Kistérségi Mintaprojek-
tekben megvalósult eredményekrôl

tünk. A járdaépítésben 10 fô vett
részt.

 A belvíz elvezetés projektben a
belterületi árkok kitisztítása, rekonst-
rukciója folyik. Legutóbb a Munkás
utcai folyókát tisztították ki a bele-
nôtt dudvától, fagyökerektôl.

Járdaépítés a Kossuth utcában
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Az Arany János Általános Iskola
eredményesen pályázott „Erzsébet tá-
bor”-ban való részvételre a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítványhoz. A pá-
lyázati támogatásból 10 gyermek utaz-
hatott el a Balatonhoz, Fonyódligetre.
A gyerekek számára mindig óriási él-
mény a táborozás, különösen , ha erre a
Balaton mellett kerül sor. Ezt bizonyít-
ja Bakos Kinga,az Arany János Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulójának ,él-
ménybeszámolója.

Bakos Kinga:  Már hónapokkal ko-
rábban izgatottan vártam azt, hogy éle-
temben elôször táborba mehessek, ami
2012. augusztus 20-án kezdôdött. Haj-
nalban indultunk a csaknem hét órás
útra, Fonyódligetre, az Erzsébet tábor-
ba.  Miután megérkeztünk kaptunk
egy karkötôt, majd megkaptuk az ebé-
det, amit bizony vártunk is a hosszú út
után. Majd elfoglaltuk a szállásunkat,
berendezkedtünk a szobáinkban. A
tábor nagyon szép parkosított környe-

Kékcsei gyerekek a Balatonnál

A 2012/2013. nevelési – és tanítási
év rendben megkezdôdött a kékcsei
Arany János Általános Iskolában és az
Arany Laci Mûvészeti Óvodában.  A
tanév kezdés anyagi terheinek enyhí-
tésére a Kékcsei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tanszerekbôl álló
csomagot biztosított a helyi általá-
nos iskolások számára. Az Arany
Laci Mûvészeti Óvoda gyermekei
számára rajzlapot, színes ceruzákat
, festéket , színes papírokat vásárolt
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
. A taneszközök beszerzése a nemzeti-
ségi önkormányzatoknak biztosított
állami forrásból történt,melynek
összege közel 300.000.-Ft volt. Kö-
szönjük a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatását.

A 2012/2013 .tanévet az Arany
János Általános Iskolában  157 ta-
nuló   kezdte el illetve folytatja  , az
Arany Laci Mûvészeti Óvodába 75
gyermeket írattak be a három cso-
portba.

A 2012/2013.nevelési évtôl az ön-
kormányzat egységes óvoda-bölcsôde
csoportot indított a 3.élet évüket be
nem töltött gyermekek számára. Az
óvoda épületében a bölcsôdés korú
gyermekek ellátása biztosított. A Szol-
nok Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Egészségügyi és Bölcsôdei Igaz-

Hírek a tanévkezdésrôl
gatósága Észak-alföldi Regionális
Módszertani Bölcsôde bölcsôdei
szakértôje a következôket írta le szak-
véleményében : „ A csoportszoba tá-
gas, színvilága kellemes, a dekoráció
esztétikus, gyermekeknek szóló. A bú-
torok, berendezési tárgyak korszerû-
ek, méretük jórészt megfelelô. A játék-
készlet mind pedagógiai, mind egész-
ségügyi szempontból megfelelô. Pihe-
néshez, relaxációhoz szükséges puha
sarok kialakításra került a gyermekek
számára. „

Az önkormányzat döntött arról is,
hogy az óvoda udvar parkosításának
végsô szakaszaként ún. mobil „zöld-
fal” kerítést épít. A mobil „zöldfal „
kerítés biztonságos, védi a játszóud-
varon játszó gyermekeket a magas
domboldalról történô leeséstôl, szûri
az utcai port, zajt, kellemes látvány az
örökzöld növényzet mindenki számá-
ra.  Az óvodai  játszó udvart sokan
megcsodálták már a község lakói kö-
zül is, de a településen  áthaladók is
meg-megállnak, hogy közelrôl meg-
nézzék az óvoda udvart. További nö-
vény különlegességek kerülnek ülte-
tésre még október hónapban. Bázis-
óvoda avatásra ajándékba kapott az
óvoda egy Smaragd fát, mely ötször
oxigént termel, mint a többi fa. Hatal-
mas virágaival és hetven cm-es leve-

leivel díszíti majd az udvart. Hajdu
Elemér Kékcsei lakos fenyôfákat aján-
dékozott az óvoda számára, melyet
ünnepélyes keretek között, fogunk el-
ültetni, gyermekeinket a kertészet
szépségére, fontosságára nevelve.

A fenntartó önkormányzat elkészít-
tette a nevelési – oktatási intézmények
feliratozását. Így az Arany Laci Mû-
vészeti Bázisóvoda homlokzatára fel-
került az intézmény logója és az in-
tézmény neve. Az Arany János Általá-
nos Iskola épületén a timpanon rész-
ben került elhelyezésre Arany János
költô képe és az intézmény neve.

Az új nemzeti köznevelésrôl szóló
törvény értelmében az Arany János Ál-
talános Iskolában biztosítottuk az 1.
és az 5. osztályban a mindennapos test-
nevelés feltételeit. Tornatermünk jól
felszerelt, a testnevelés órák megtartá-
sához szükséges pedagógus létszámot
biztosítottuk.

Az óvodát, iskolát fenntartó önkor-
mányzat felelôsséggel és elkötelezett-
séggel igyekezett megteremteni a jó
nevelési, oktatási feltételeket a
kékcsei gyermekek számára. Kérem
vigyázzunk a elért eredményeinkre ,
hogy azok még sokáig szolgálják a
helyi  nevelést és  oktatást.

dr. Debreczenszki Julianna
jegyzô

zetben volt, ahol igazán jól érezhette
magát minden gyerek.

Már az elsô nap megláttuk a „ma-
gyar tengert”, s meg is mártózhattunk
benne. Bár a kevés csapadék miatt ala-
csony volt a tó vízszintje, de ez ne-
künk nem jelentett akadályt. Persze
nemcsak a fürdôzésrôl szólt a tábor.
Egyik nap három km-t gyalogoltunk
Fonyódra, majd áthajóztunk Bada-
csonyba, ahol kirakodóvásáron néze-
lôdtünk. Sokféle program várta a
csoportokat,melyekrôl az ebédlô elôtt
hirdetôtábla naponta tájékoztatott
minket. Amint megláttam a „táncosok
figyelem” szavakat, rátaláltam a Ki mit
tud versenyre. Azonnal jelentkeztem,
feliratkoztam  tánc kategóriában. Egy
napom volt gyakorolni, felkészülni. Így
kihagytam az aznapi fürdôzést. Regge-
li után zenét egyeztettem a szervezôk-
kel, s elkezdtem gyakorolni. Nem volt
elôttem akadály, bár kicsit fájt a lábam
s kevés idô állt rendelkezésemre.

Este nyolckor kezdetét vette a ver-
seny. Sokan indultak ének és tánc ka-
tegóriában, mindenki nagyon ügyes
volt. Boldog és büszke vagyok, hogy
összeszedtem a bátorságomat és részt
vettem a versenyen A tánc kategóriá-
ban elsô helyezett lettem. Másnap na-
gyon sokan gratuláltak, új barátokat
szereztem, s még a fürdôzést is bepó-
toltam.

Örülök, hogy az Arany János Álta-
lános Iskola tanulójaként kilenc tár-
sammal együtt eltölthettem egy felejt-
hetetlen hetet az Erzsébet táborban.
Kívánom, hogy minél több gyerek ré-
szesülhessen ilyen  élményben, hiszen
ezek a lehetôségek nem csak jó szó-
rakozást jelentenek, de igen tanulsá-
gosak is.

Nagy Enikô
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Kékcse Község Önkormányzata és
12 Alsó-Bodrogközi település együtt-
mûködése keretében 2012.július 27-
29.ig került megrendezésre a Kékcsei
Dohánytermesztés Hagyományôrzô
Fesztivált Az együttmûködô önkor-
mányzatok voltak:

– Cigánd Város Önkormányzata és
a város lakossága

– Ricse Nagyközség Önkormány-
zata és a nagyközség lakossága

– Lácacséke Község Önkormány-
zata  és a község lakossága

– Pácin Község Önkormányzata  és
a község lakossága

– Kisrozvágy Község Önkormány-
zata  és a község lakossága

– Nagyrozvágy Község Önkor-
mányzata  és a község lakossága

– Karcsa Község Önkormányzata
és a község lakossága

– Karos Község Önkormányzata  és
a község lakossága

– Bodroghalom Község Önkor-
mányzata  és a község lakossága

– Tiszakanyár Község Önkormány-
zata  és a község lakossága és

– Kékcse Község Önkor-
mányzata  és a község la-
kossága

– Dámóc Község Önkor-
mányzata  és a község la-
kossága

– Szabolcsveresmart Község
Önkormányzata  és a köz-
ség lakossága

Az együttmûködô települé-
sek önkormányzatait és lakos-
ságát a kékcsei fiatal lányok – a
helyi specialitással – a „kapros
kékcsei lángossal „ hívogatták
a rendezvényre .

A rendezvény helyszínének
kialakításában (fûnyírás, sátrak
helyének kialakítása, színpadhelyé-
nek rendezése, árusok helyének biz-
tosítása, látvány dohánypajta felállí-
tása, díszletek készítése stb.) kb. 50
helyi lakos önkormányzati és nem ön-
kormányzati dolgozó mûködött köz-
re.

A Fesztivál  2012.július 27-én du
16 órakor  elsôsorban a gyermekek
számára nyújtott érdekes programokat.
Rajzversenyt hirdettünk „ Dohányföld
, ahogy én képzelem ….” címmel, aho-
va 18 gyermek nevezett be. Rajzaik-
ból kiállítást rendeztünk , melyet a lát-
vány dohánypajta mellett állítottunk

fel. Akik nem rajzoltak, együtt tornáz-
hattak Gulyásné Ginával a színpadon.
Az Arany János Iskola pedagógusai
ügyességi játékokat szervezetek az
érdeklôdô gyermekek számára , akik
szívesen vettek részt a különbözô ver-
senyszámokban. Ezt követte a színpa-
don a legkisebbek az Arany Laci Mû-
vészeti Óvoda neveltjeinek elôadása
„ Pulya bolondja „ címmel.  Pihenés-
ként erdélyi népmesét hallgathattak a
gyerekek Gerzsenyiné Hódos Ildikó
óvónô elôadásában . Meséjének címe
Király Erzsi … volt. A színpadon a
nagyobbak léptek fel ezután. Az Arany
János Általános Iskolában mûködô
Liget Alapfokú Mûvészetoktatásban
résztvevô gyermekek mutatták be nép-
tánctudásukat.

Sokan várták ( kb. 300 fô ) az Arany
János Általános Iskola pedagógusai-
nak meglepetés mûsorát. Az „ifjú út-
törôcsapatot „ elôadó pedagógus kar
nagy sikert aratott produkciójával.

A gyermekek ezután táncolhattak,
játszhattak. Nagyon népszerûnek bi-
zonyult Széplaki László kékcsei lakos

hintójával Kékcsén és a dohányföldek
mellett végigmenni.

A Fesztivál „fônapjaként „ a
2012.július 28-án reggel már 6 órakor
elkezdôdött az élet a rendezvény szín-
helyén. Sorra érkezetek meg a „Do-
hánysummások fôétke „fôzôverseny
elôkészítô munkálatainak elvégzésé-
hez a csapatok. A fôzôversenyre 16
csapat nevezett be , akik részére a szer-
vezôk 1-1 sátrat és 1-1 sörpad szettet
biztosítottak. A versenyzô csapatok
feladata volt a dohány summások egy-
kori étkezéséhez hasonló étel elkészí-
tése illetve a sátrak az egykori dohány-

Tudósítás a Kékcsei Dohánytermesztés
Hagyományôrzô Fesztiválról

summások életkörülményeinek megfe-
lelô díszítése. A versenyzô csapatok:
  1. Polgármesteri Hivatal Ajak
  2. Arany János Általános Iskola

Kékcse
  3. Háda Tivadar és csapata Dombrád
  4. Arany Laci Mûvészeti Óvoda csa-

pata
  5. Peti és barátai Kékcse
  6. Csemjéniek csapata Kékcse
  7. Cigándi Tájház Alapítvány csapa-

ta Cigándról
  8. Polgármesteri Hivatal Kékcse
  9. Semjéni Sárgadinnye-termesztôk

csapata Semjénrôl
10. Dohánytermesztôk csapata Kékcse
11. Római Katolikusok csapata

Kékcse
12. Dombrádi Önkormányzat csapata
13. Reformátusok csapata Kékcse
14. Tóthék csapata Kékcse
15. Uborkatermesztô közmunkások

csapata Kékcse
16. Kékcsei Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzata csapata
A fôzéshez gondos elôkészítés és

tisztítás után kezdtek hozzá a csapa-
tok. Egy-egy fôzôcsapat mellett
20-25 –en is segédkeztek. Voltak
akik bográcsban, míg mások üst-
ben készítették a finomabbnál fi-
nomabb ételeket. Készült itt bab-
gulyás summás módra, cigándi tú-
rós batyu, ajaki töltött káposzta,
semjéni káposztáspaszuly
lapcsánkával stb.

A rendezvény hivatalos megnyi-
tójára de. 10 órakor került sor. A  fô-
zôverseny ideje alatt a kisebbeket
kézmûves foglalkozások kipróbá-
lására , a nagyobbakat a Helytörté-
neti Kiállítás illetve a rendezvény
helyszínén felállított látvány do-
hánypajta s az abban berendezett

kiállítás megtekintésére bíztattuk.
A fôzôverseny után a dohányter-

mesztésben jártas résztvevôké lett a
fôszerep. A dohánytermesztôk izgal-
masabbnál izgalmasabb verseny szá-
mokban mérhették össze ügyességü-
ket. Volt dohányfûzés kézzel és tûvel
verseny , asszony cipelés ponyvában ,
szerdia rúd kitartó verseny szám, lab-
da dobálás dohányos ládába, dohá-
nyos ládában futás verseny. A vetélke-
dô verseny számaiban 8-10 fô jelent-
kezô vett részt.

A dohánytermesztôk versenye után
a színpadon a cigándi Csárdás Citera-

A dohányos családok érdekes kiállítását tekintik
meg a meghívott vendégek
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zenekar lépett fel a Hagyományôrzô
Népdal Körrel Téglás Dezsô citeramû-
vész vezetésével. A citeramûvészt a
Nyírség Néptáncegyüttes fellépése
követte, fergeteges elôadással. A nép-
zenei és néptánc elôadásokat az elsô
alkalommal színpadra lépô Kékcsei
Hagyományôrzô Amatôr Színjátszó
Kör elôadása követte. Az elôadás címe:
A Zördög .A darab Móricz Zsigmond:
Dinnye c. mûvének átirata. A mûvet
színpadra állította és betanította Kiss
Lászlóné Marika drámapedagógus.

A paraszti komédia ízes nyelveze-
tével óriási sikert  aratott a több százas
nézô sereg elôtt.

A színházi elôadás után  Dégi Zol-
tán „Nagy csapata „ lépett a színpadra a
JIVE formációval . A táncosok jive tán-
cot mutattak be, mellyel nem régiben
Európa bajnokságot nyertek Szlováki-
ában. A Bodrog Néptáncegyüttes  18 órá-
tól ropta a táncot a színpadon, melyet
még értékesebbé tettek az élôzenei kí-
sérettel .A színpadon este 20 órától Fe-
nyô Miklós adott  élôkoncertet. A né-
zôk száma ekkor már kb. 3000 fô volt.

A Kékcsei Dohánytermesztés Ha-
gyományôrzô Fesztivál harmadik
napja a kultúra a folklór jegyében zaj-
lott , ahol a Bodrogköz és a Rétköz
mûvészcsoportjai találkoztak. A mû-
sor a Kékcsei Asszonykórus elôadásá-
val vette kezdetét, akiket a Borvirág-
ok együttes kísért.

A Kékcsei Asszonykórus után az
Ajaki Pántlikás Néptánc csoport lépett
színpadra gyönyörû színes népi vise-
letben. Az ajaki néptánccsoport bemu-
tatóját a kékcsei dohánytermesztés
múltjával és jelenével kapcsolatos elô-
adások követték. Fekete Tibor az ULT
Hungary Magyarországi ZRT és Kovács
István a Nyidoter Kft részérôl tartotta
meg az elôadását. Majd Poncsák And-
rás nyugalmazott agrármérnök mutatta
be a látvány dohánypajta részeit és
újabb információk hangzottak el a do-
hány gyógyszeripari hasznosításáról a
népes érdeklôdô elôtt.

A színpadon ünnepélyes percek
következtek. Ezen a napon került be-
mutatásra és átadásra a  község lakói
és a vendégek részére  Kékcse népze-
nei hagyományait bemutató   Kékcsei
daloskönyv.

A könyvet  Kiss László népzene-
gyûjtô méltatta. Elmondása szerint
mind azok a népdalok, melyeknek
kottáját a Daloskönyv tartalmazza,
nagyon értékesek, a Rétközi népzenei
hagyományok gyöngyszemei. Köszö-
netet mondott a gyûjtésben és a „fel-
éneklésben” részt vett Ôszikék Nyug-
díjas Klub tagjainak és külön Gergely

Elemérné nyugalmazott tanárnônek a
könyv néprajzi anyagának összegyûj-
tésében kifejtett önzetlen munkájáért.

Ezt követte Kékcse kultúrájáért díj
átadása. Kékcse Község Önkormány-
zata Kékcse népzenei hagyományának
ápolásában kifejtett munkájáért
Kékcse kultúrájáért díjat adományo-
zott Bodnár Bélának az Ôszikék Nyug-
díjas Klub megalapítójának és lekö-
szönô vezetôjének.  Bodnár Bélát az
Ôszikék Nyugdíjas Klub énekkara
kedvenc nótájának eléneklésével kö-
szöntötte a díj átadása alkalmából.

Ezt követôen folytatódtak a szín-
padon a mûvészegyüttesek fellépései.
A  Semjéni Néptánccsoport Bodrog-
közi és Galga menti táncokat adott elô.
Ôket követték a Dámóci Hagyomány-
ôrzô Népdalkör tagjai, akik meglepe-
tésre, nagyon szép egyházi éneket is
bemutattak a népes közönségnek. A
Szlovákiai Szentmáriáról érkezett a
következô csoport, akik Bodrogközi
népdalokkal kedveskedtek a nézôk-

Németországi Münchenbôl a Katoli-
kus szeretet szolgálat által gyûjtött  ru-
hanemûk, cipôk,háztartási gépek, búto-
rok érkeztek Kékcsére.  Aki úgy gondol-
ta, hogy  számára, segítséget jelent az
adomány, az felkereste a  régi is-
kolát, ahol Eusebia Richter nôvér
és segítôi szeretettel várták.

 Richter asszony, Németor-
szágban egy kolostorban él,
egyházi teendôi között legfon-
tosabb feladatának tartja a sze-
gények, rászorultak segítését.
Ezért fáradhatatlanul gyûjti az
adományokat, és elhozta most
Kékcse község  számára.

Ezt a munkát tíz évvel  ezelôtt
kezdte meg,  amikor még saját
kocsijával járt házról házra. Ké-
sôbb terjedt a híre a tevékenysé-
gének, úgy csatlakoztak hozzá a
segíteni akaró emberek és cégek.
Mára kialakult kapcsolata van nagy
áruházakkal, akik telefonon értesítik ôt,
hogy  a megmaradt árukészletet ingye-
nesen felajánlják. A felajánlott ruhane-
mûket és használati tárgyakat konténe-
rekben gyûjtik össze. A Feilmeier cég
Osterhofenben és a Transporte Gelhart
segít az áruk szállításában, ôk vállal-
ják a szállítási költséget a különbözô
országokba. Magyarországon kívül
Lengyelországba, Szlovákiába, Ukraj-
nába és más szegényebb országokba
visznek segélyszállítmányt.

A segélyszállítmány szétosztásá-
ban a polgármesteri hivatal dolgozói
segédkeztek. Azt gondolom, most

nagy  szükség van  minden támoga-
tásra. Az adomány osztás során elgon-
dolkodtunk, hogy amikor nincs idônk
családtagjainkra, rokonainkra és bará-
tainkra, mi késztet egy embert arra,

hogy több ezer kilométer távolságból,
idôt és fáradságot nem kímélve, önzet-
lenül segítsen másokon, amikor mi néha
egy percet sem szánunk egymásra. Nem
csak szép ruhákat kaptunk, hanem et-
tôl az eseménytôl, hanem sokkal mé-
lyebb érzéseket, melyek  most ébred-
tek fel bennünk. Mindig szívet dobog-
tató érzés ,amikor sikerül olyan helyre
eljuttatni a segítséget, ahol a legjob-
ban szükségét érzik. Úgy érzem ezekért
a pillanatokért érdemes dolgozni, még
ha sokszor nagyon el is fáradunk.

Köszönetünket szeretném kifejezni
az adományokért, a fáradtságért és kí-
vánunk a további munkához segítô
szándékú embereket és jó egészséget.

nek. A mûsort a Kékcsei Asszonykó-
rus fergeteges elôadása zárta közös
tánccal a színpadon.

A rendezvény eredményei :
A rendezvény három napján kb.

5000 fô látogató vett részt és kb. 50
mûsorelem valósult meg.

Kiadásra került Kékcse népzenei éle-
tét bemutató kiadvány 700 példány-
ban. Több ezer ember ismerhette meg a
dohánytermesztés hagyományát, a do-
hánytermesztésben használt kifejezése-
ket pl. póré, szerdia fa, hogyan történt
régen tûvel a dohányfûzés stb.

A Kékcsei Dohánytermesztés Ha-
gyományôrzô Fesztivállal  megvaló-
sult az a cél, hogy a Bodrogköz és a
Rétköz találkozásánál fekvô közsé-
günk legyen közös találkozási pont  a
térségek között. Rég nem látott roko-
nok, barátok találkoztak egymással. A
leggyakrabban elhangzott mondat az
volt „Nem is vagyunk olyan messze
egymástól!”  …és reméljük, hogy egy-
re közelebb kerülünk!

Adomány Németországból

Az adomány osztó szeretet szolgálat képvi-
selôi és a fogadó önkormányzatok vezetôi
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Az idôsek tisztelete hármas kötele-
zettséget jelent: elfogadni, támogatni
és értékelni ôket. Az igazán emberi ci-

vilizációhoz hozzátartozik, hogy a
nemzedékek tisztelettel és szeretettel
forduljanak egymáshoz. Ezt a tiszte-
letet és szeretet igyekeztek  átadni

Idôsek Napja alkalmából köszöntöttük
Kékcse 60. életévét betöltött lakosait

A Kékcsei Kalendárium szerkeszté-
sekor megkérdezett Nyugdíjas Klub
mindegyik tagja szívesen emlékezett
vissza az Egyletben betanult  színdarab-
okra. Nagy János bácsi így emlékezett:
„Iskoláskorában mûködött a községben
Református Egylet és Katolikus Egylet
is. Az Egyletbe jártak a fiatalok, színda-
rabot tanultak be, s adtak elô, énekeket
tanultak. Emlékszik, hogy a Sári bíró
darabban ô volt a Sári bíró, s szidták a
nézôközönségbôl, hogy nem hagyta el-
venni a szegénylányt. A szegény lány
Nyiscsák Sándorné, Juliska volt. Ezt a
színdarabot Gergely Elemérné tanította
be. (Részlet a Kékcsei Kalendárium c.
kiadványból 2010)

2012. májusban tartott közgyûlésén
az Egyesület tagjai örömmel fogadták
azt a kezdeményezést, hogy elevenítsük
fel a kékcsei amatôr színjátszást. A szín-
játszó kör célja, hogy a falu apraját-nagy-
ját bevonja a helyi kulturális tevékeny-
ségbe. Felelevenítve hagyományainkat,
régi népszokásainkat növelhetjük fiatal-

Kékcsei Összefogás Közhasznú Egyesület hírei

Hagyományôrzô amatôr színjátszó kör
alakult Kékcsén

Kékcse fiatalabb nemzedéke nevében
Kékcse Község Önkormányzata által
rendezett ünnepségen fellépô általá-

nos iskolások verseikkel, a
Kékcsei Hagyományôrzô
Amatôr Színjátszó kör szerep-
lôi és a Kékcsei Asszonykó-
rus tagjai. Az ünnepségen
megjelenteket Szekeres Kata-
lin polgármester köszöntette.
Ezt követôen Sinka Martin
(6.o.)  Bodnár Bálint  (5.o.)
Bodnár Péter (6.o.)  és
Tarapcsák Vivien  (6.o.)
mondták  el verseiket. A ver-
sek után idôseink megnézhet-
ték a Kékcsei Hagyományôr-

zô  Amatôr Színjátszó Kör elôadásá-
ban „A Zördög „ címû paraszti kormé-
diát. A fôszereplôk I. csôsz Barati Fe-
renc , II. csôsz Sipos Barna, Szép

asszony Gerzsenyi Béláné , Csúnya
asszony szerepében Kiss Éva voltak.
A színdarabot betanította Kiss
Lászlóné  Marika, drámapedagógus.
Közremûködtek a Kékcsei Asszonykó-
rus tagjai. A nagy sikerû színpadi elô-
adást a Kékcsei Asszonykórus fergete-
ges nótázása követte. A kórust Téglás
Dezsô citeramûvész kísérte . Szólót
énekelt Szabó Józsefné Jolika. Az ün-
nepi ebédnél is folytatódott a jó han-
gulat. Az idôsek rögtönzött „Önök
kérték ….” mûsor keretében  kedvenc
nótáikat  együtt énekelték  az Asszony-
kórus tagjaival. A program az Arany
Laci Mûvészeti Bázisóvoda és Egysé-
ges Óvoda- Bölcsôde parkosított ját-
szóudvarának és az óvoda épület meg-
tekintésével záródott.

dr. Debreczenszki Julianna
 jegyzô

jaink tudatában az összetartozás
fontosságát, a közéletben való sze-
repvállalás jelentôségét.

Az elhatározást tett követte. A
falunapra készülôdvén adta ma-
gát az alkalom! Legyen a színját-
szó kör debütáló elôadása a
Kékcsei Dohánytermesztés Ha-
gyományôrzô Fesztiválon!

Az amatôr színjátszó kör mellé
állt Kiss Józsefné Marika dráma-
pedagógus. „A Zördög” Móricz
Zsigmond: Dinnyék c. írásának
színpadra átdolgozott paraszti komé-
diájának szöveg könyvét olvasva biz-
tosnak látszott a siker. A darab kivá-
lasztása után sor került a szereplôk ki-
választására, a díszlet elkészítésére és
elkezdôdtek a próbák. A próbák ferge-
teges hangulatban teltek el. Fôszere-
pek:

I. csôsz: Baratai Ferenc
II. csôsz: Sipos Barna
Csúnya asszony: Kiss Éva
Szép asszony: Gerzsenyi Béláné

Az elôadásban közremûködtek a
Kékcsei Asszony Kórus tagjai. A zenei
kíséretet Téglás Dezsô Tanár Úr szol-
gáltatta citerán.

A színjátszó körnek nincs állandó
társulata. Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk , aki részt kíván venni egy-
egy  darab betanulásában és elôadásá-
ban. A színjátszó kör repertoárját sze-
retnénk folyamatosan bôvíteni , s min-
den alkalmat megragadunk, hogy azo-
kat a közönségnek is bemutassuk.

A szép asszony szerepében Gerzsenyi Béláné


