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Ha május elseje, akkor az Kékcsén
táncos felvonulással indul. Hét év-
vel ezelôtt vette kezdetét ez a – ma
már hagyománnyá vált – rendez-
vény. A település lakói is megszok-
ták már, hogy május elsején  az
utcákon, a kapuk elôtt gyülekezve
várják a vidám zenével, tánccal
érkezô lányokat, asszonyokat.

Az idôjárás az idén igazán kegyei-
be fogadta a felvonulásra induló kis
csapatot, akik már kora reggel szép
népviseletbe öltözve gyülekeztek az
iskola udvarán. A zenés jókedvrôl
Harsányi Zoltán és fia gondoskodtak,
akik Juhász József autóján „berendez-
kedve” zenélték végig , jó hangulat-
ban Kékcse utcáit. Széplaki László –
mint minden évben – most is kísért a
szépen feldíszített lovaival és hintó-
jával, hogy a kíváncsi gyerekek vagy
az éppen megfáradt felvonulók egy
rövid ideig megpihenhessenek rajta.
Az úton való biztonságos haladásról a
kékcsei polgárôrök és a kisvárdai rend-
ôrök gondoskodtak. Természetesen az
idén sem maradt el a kékcsei emberek
vendéglátása, szeretete. Jó érzés volt
látni, hogy a felvonuló énekeseket,
táncosokat lelkesen várták és fogad-
ták minden utcában. Még az úton el-
haladó autókból is integettek, moso-
lyogtak rájuk az emberek. A kapuk elé
állított, szépen megterített asztalokon
a hideg italok, a finom sütemények
igazán vonzották a lelkes, de a végén
kissé megfáradt „csapatot”. A felvonu-
lás kora délután ért véget az iskola
ebédlôjénél, ahol finom töltött káposz-
tával és a híres kékcsei kapros lángos-
sal látták vendégül a felvonulás vala-
mennyi résztvevôjét.  Köszönet a szer-
vezôknek, a  táncot betanító pedagó-
gusnak,  a táncosoknak és az ôket se-
gítô énekeseknek,  a polgárôröknek,

rendôröknek, Széplaki Lászlónak, Ju-
hász Józsefnek, a vendéglátóknak, a
konyha dolgozóinak és mindenkinek,

Ismét végigtáncoltuk Kékcse utcáit

aki  segített abban, hogy ez a május
elseje is jó hangulatban telt.

Nagy Ferencné

A parkjaink, melyek ücsörgésre, baráti be-
szélgetésekhez nyújtanak megfelelô helyet, a
barátságosan kialakított lakóhelyek, melyek
jobb hangulatot teremtenek. Az utóbbi évek-
ben programjaink tárháza igen sok eseménnyel
bôvült. Rendszeresen sor került rendezvények
szervezésére (Szent Iván Éji mulatság, Faluna-
pi rendezvény, Adventi mûsorok... stb.) Prog-
ramok szervezésénél cél, hogy minden korosz-

tály érintett legyen. Melyben mi is aktívan részt vehetünk, bekapcsolódha-
tunk a különbözô programokba, ahová meghívhatjuk barátainkat és egy
közös élménnyel gazdagíthatja életünket. A rendezvények nemcsak a falu-
belieknek nyújtanak élményt, hanem más településekbôl, városokból érke-
zô lakosoknak is. De még mindig vannak ötleteink, amelyeket remélünk,
hogy a közel jövôben megvalósulnak. Szeretnénk egy szórakozásra alkal-
mas helyet, játszóteret, internet kávézót, cukrászdát, fagyizót, sportpályát,
táncházat, színjátszó kört, teadélutánokat minden korosztály számára, ame-
lyekkel jobban megismerjük a fiatalokat, és ez által élményekkel gazdago-
dunk, melyekre késôbb örömmel gondolunk vissza.

A Fiatalság képviseletében:
Harcsa Anita

Fiatalok a faluban
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Szent Iván-éj  a
nyári napforduló
miszt ikumával ,
mágiákkal és apró
csodákkal fûszere-
zett éjszaka. Ehhez
a kozmikus fordu-

lathoz kötôdik Keresztelô János ünnep-
napja, aki „égô és világító fáklya volt” a
hagyomány szerint.  Szent Iván-éj titok-
zatos értelmû és hatású népi virrasztás: a
fény, az élet, a szerelem, a termékenység
ünnepe. Még a huszadik században is a
határban rakott nagy tûz mellett töltötte
az éjszakát az egész falu, énekkel, szer-
tartásos táncokkal ünnepelve az élet di-
adalát. Június 24-én, a nyári napforduló
idején, országszerte fellobognak a tüzek.

Községünkben sem volt ez más-
képp, a szokásokhoz híven most sem
maradhatott el a hagyományôrzô tûz-
ugrás. Az ifjú párok szerelemet vará-
zsoltak a tûz köré és tûzet ugrottak.  Ezt
követôen megválasztották Kékcse leg-
csókosabb asszonyát és a legszerelme-
sebb dal éneklôjét is.  A hangulatot fû-
szerezték még a szalonnasütéssel egy-
bekötött baráti beszélgetések és
Harsányi Zoltán és fia zenei kísérete.

Kropok Erika

2013. június 24-én immár 4. alkalommal került megrendezésre a ha-
gyományôrzô Szent Iván éji mulatság.

Az elôzô évekhez hasonlóan most is nagy volt az érdeklôdés a „leg-
hosszabb kékcsei éjszaka” iránt. Sokan jöttek el és érezték jól magukat
barátaik, rokonaik társaságában. Az estét Szekeres Katalin polgármester
asszony nyitotta meg, ezt követte az általános iskolások néptánc bemutató-
ja. Aztán szokásos szalonnasütés és a hagyományôrzô tûzugrás után újra
megválasztottuk Kékcse legcsókosabb asszonyát, aki ebben az évben Pál
Albertné /Ibolya/ lett. Ennek a csodálatos eseménynek egyik újítása a leg-
szerelmesebb dal éneklôjének kiválasztása volt, melyet egy fiatal hölgy-
nek: Urbán Renátának /Széplaki Tamás kedvesének/ sikerült megnyernie.
Mindezek után késô estig tartó mulatozás kezdôdött, melyhez a zenét
Harsányi Zoltán és fia szolgáltatta.

Nagyon örülök, hogy én is részese lehettem ennek a fantasztikus hangu-
latú estének és remélem, hogy még sok ilyen estét tölthetünk együtt kedves
ismerôsök, barátok, rokonok körében.

Poncsák Jánosné

Hagyományôrzô Szent
Iván éji mulatság

A parlagfû Magyarország szerte
elterjedt gyomnövény. Egészséges
környezet kialakítása mindannyi-
unk számára közös érdek. Az aller-
giát okozó növények a lakosság je-
lentôs részének okoznak kellemet-
len heteket, hónapokat. Ennek meg-
akadályozása érdekében 2012-ben
kifejlesztettek egy Parlagfû Bejelen-
tô Rendszert (PBR), melynek célja,
hogy a lakosság információáramlá-
sának gyorsabbá tétele. Parlagfû
Bejelentô Rendszert bárki ingyen
használhatja. A rendszer közvetlenül
elérhetô a következô címen: https:/
/pbr.nebih.gov.hu/pbr/content/user/
login.aspx  . A bejelentô felületen
történt regisztrációt követôen ottho-
ni interneteléréssel vagy mobiltele-
fonról is tehet bejelentést.

Tájékoztatom az ingatlantulajdo-
nosokat, illetve használókat, hogy
azon ingatlanon, ahol nem tesznek
eleget a parlagfû irtási kötelezettség-
nek bárki bejelentést tehet ellenük.
Ezért kérjük a település lakosait, hogy
belterületi ingatlanaik tisztántartásá-
ról gondoskodni szíveskedjenek.

Nyári orvosi tanácsok
Gyerekek:
– 12–15 óra között tartózkodjanak bent a lakásban  (számítógépes játékokat

erre az idôre kell korlátozni)
– Napos idôben legyen rajtuk fejfedô
– Sok folyadékot igyanak, lehetôleg vizet, buborékmen-

tes ásványvizet, limonádét! Semmiképp sem édes üdítôket!!
– Jégkrémet melegítsék fel mínusz 15 fokról 0 fokra

20 másodperces mikrózással! Ezzel még az élvezeti érté-
kébôl nem veszített, de a torokgyulladást megelôzte.

Felnôttek:
– Sok folyadék fogyasztása
– Alkoholos italok közül a tömény alkoholok mellôzése.
– Napozás: Az UV sugarak ellen mindenképpen védekezzenek! Naptejet hasz-

náljanak megfelelô faktorszámmal! (A faktorszám egyezik a naptej percekben
mért védôhatásával, tehát a 20-as naptej 20percig véd, az 50-es 50 percig!!!)

– Klíma használata: A klíma által kifújt hideg levegôvel ne a testünket hût-
sük, hanem a szobában vagy autóban lévô levegôt!!! (kifújó rostokat fordítsák
el a testük irányából!) 30 fokos külsô hômérséklet esetén ne akarjunk 20 fokos
autóban utazni, elégedjünk meg a 23-24 fokkal!

Idôsek, betegek:
– 10–17 óra között ne tartózkodjanak a napon! Kerti munkát csak a reggeli és

esti órákban végezzenek! Ebéd után dôljenek le pihenni a hûvös szobában!
– Sok folyadékot fogyasszanak!
Minden korosztály:
– Étkezésben történô megújulás. Tessenek sok zöldséget-gyümölcsöt, zsírta-

lan húst enni és visszaszorítani a hagyományos magyaros köretek (krumpli,
tészták, nokedli stb.) fogyasztását!

– Késô délután, esténként mozogjanak, sportoljanak! (séta, kocogás, bicikli-
zés stb.)

Kellemes nyarat kívánva:
dr. Kovács Tibor háziorvos

A „leghosszabb
kékcsei éjszaka”

Tájékoztatás
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Minden gyerek életének egyik leg-
fontosabb állomása a ballagás. Va-
lamennyi nyolcadikos számára ez
meghatározó pillanat. Vannak,
akik már nagyon várták a szün-
idôt, de mindannyiuk számára
mégis különleges alkalom, hiszen
a tanév végével lezárult egy sza-
kasz az életükbôl.

2013. június 15-én a kékcsei Arany
János Általános Iskola végzôs diákjai
is búcsút mondtak iskolájuknak. 16
izgalommal teli nyolcadikos még utol-
jára végig vonult az iskola folyosó-
ján, majd körbe járva az alma matert
az udvaron szülôk, rokonok, barátok,
iskolatársak s természetesen nevelôik
várták ôket.

„IDÉZET” – ezzel az idézettel kezd-
te Lesku Miklós Igazgató Úr ünnepi
köszöntôjét. A kedves, megható sza-
vak után a gyerekek egy-egy szál vi-
rággal köszöntötték nevelôiket, az is-
kola dolgozóit. Szavalatok elhangzá-
sa után könnyeikkel küszködve szü-
leiknek adták át a hála virágait.

Az iskola zászlaját Puskás Csaba és
Szalai Gréta Arany János szavaival
adták át:
„Nemes önbizalom, de ne az önhittség
  Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
  Legnagyobb cél pedig, itt,

e földi létben,
  Ember lenni mindég,

minden körülményben.”

Csáki Dorina 8. osztályos tanuló a
következô szavakkal búcsúzott az is-
kolától:

Kedves tanáraink, diáktársaink és
kedves vendégeink!

Nyolc évvel ezelôtt, amikor elôször
jöttünk az évnyitóra, még nem gon-
doltuk, hogy ilyen hamar elrepül ez a
nyolc év. Nyolc évvel ezelôtt, még fél-
ve jártuk azokat a folyosókat, amiket
soha nem fejeltünk el.

Az idô eltelt, az évek múlnak, az
emberek változnak, de az emlékek
megmaradnak. Barátok jöttek, és men-
tek. A hamisak elbuktak, de igaz ba-
rátság örökké tart.

S most, hogy itt állunk körbenézve
sok barátot látunk, eszünkbe jutnak a
régi diákcsínyek, a jó beszélgetések, a
kirándulások, azok a percek, amikor a

másikat próbáltuk felvidítani, ha szo-
morkodott, a gyereknapok, a fôzések,
és amikor a szünetben mulatós zenére
ugráltunk és együtt énekeltünk.
Egyúttal bocsánatot kérünk minden
tanítónktól a rosszaságunkért, és kö-
szönetet is mondunk a sok jó miatt,
amit az évek alatt kaptunk mindenki-
tôl.

Kedves hetedikesek! Tanuljatok
sokat, és hallgassatok a tanárokra és a
felnôttekre! Sok sikert kívánok nek-
tek a jövôben!

Sokan azt gondolják, hogy ez az
osztály volt az egyik legjobb az isko-
lában. Személy szerint nekem is ez a
véleményem. Még egy ilyen bolondos
osztály nem lesz! A jövôre tekintve
szeretnék mindenkinek sok szerencsét
kívánni az életben. Teljesüljön az ál-
motok, és minden vágyatok!

Egy Axl Rose idézettel szeretném
befejezni beszédemet:

„Tedd, amit úgy érzel, tenned kell,
  Arra menj, amerre a szíved terel,
  Hisz idôd oly’ kevés,
  Légy hát a magad ura, míg élsz.”

Az ünnepélyes alkalom végén a
hagyományokhoz híven a búcsúzás
szimbólumaként a tanulók az osztály-
fônök kíséretében Bródy János-Koncz
Zsuzsa: Szabadnak születtél címû kö-
zös dalára héliummal telt léggömbö-
ket engedtek a magasba.

A ballagás egyben tanévzáró is volt,
így a legkiválóbb végzôs diákoknak
itt adták át az okleveleket és könyvju-
talmakat.

Kitûnô tanulmányi eredményéért és
tanulmányi versenyeken való kiváló
részvételéért könyvjutalomban része-
sült: Dienes Dániel

Kitûnô tanulmányi eredményéért
könyvjutalomban részesült: Kropok
Dániel Tibor

Közösségi munkájáért könyvjuta-
lomban részesült: Csáki Dorina, Szalai
Gréta

Az SZMK részérôl a 2012/13-as
tanévben elért eredményes munkájá-
ért könyvjutalomban részesült: Pál
Balázs, Puskás Csaba

Sportversenyeken való részvételé-
ért oklevelet kapott: Horváth Erik.

Kovácsné Szemán Zsuzsa
osztályfônök

8. osztály
 2012/2013.

   1.  Balogh Zsolt
   2.  Brád Dia
   3.  Csáki Dorina Vivien
   4.  Dienes Dániel
   5.  Fodor Andrea
   6.  Hamza Roxána
   7.  Hamza Anita
   8.  Horváth Alex
   9.  Horváth Edit
 10.  Horváth Erik
 11.  Kropok Dániel Tibor
 12.  Pál Balázs
 13.  Puskás Csaba
 14.  Szalai Gréta
 15.  Tóth János
 16.  Horváth Herold

Ballagás az Arany János Általános Iskolában 2013

Kékcse Község Önkormányzata 2013. évben is pályázatot nyújtott be a
nyári gyermekétkeztetésre. A pályázat segítségével 2013-ban 150 rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermek nyári étkeztetés-
ben részesül. A gyerekek június 17. - tôl augusztus 15-ig, 44 napon keresz-
tül, napi egyszeri meleg étkeztetésben részesülnek, az ételeket a helyi vál-
lalkozó által üzemeltetett konyhán készítik el. Az étkeztetésben részesülô
gyermekeknek az étkeztetés mellett szabadidôs programokat is rendezünk.

A gyermekek és a szülôk részérôl, naponta hálás köszönetet kapunk mind,
akik részt veszünk ebben a munkában.

 Reméljük, ezzel nagy segítséget nyújtunk a családoknak, és köszönjük
az Önkormányzatnak is, hogy a saját erôt biztosítja az étkezetéshez.

Kropok Júlia

Nyári gyermekétkeztetés
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Mint ahogy minden
évben, az idén is sikerült
mosolyt csalni óvodása-
ink szemébe, de ez a jó-
kedv és elégedettség lát-
szott a szüleik arcán is,
akik aktív részesei lehet-
tek az óvodában megren-
dezô gyermeknapnak.
Már korábban eltervezte a

nevelôtestület, hogy rendhagyó, izgalommal teli progra-
mot szeretne ajándékozni a gyermekek számára. Ezt sike-
rült megvalósítanunk 2013. június 06- án a szülôk bevoná-
sával együtt. A program neve Tündérkaland volt, ahol bá-
torságukról, ügyességükrôl tehettek tanúbizonyságot a szü-
lôk és a gyerekek közösen. Kihasználva az óvoda és közsé-
günk egy – egy területét hat próbát kellett kiállni a csapa-
toknak. Minden csapatot 10–12 gyermek és 5 szülô alko-
tott. Az elsô két helyszín a Fô úton lévô gyönyörû park és a
Római Katolikus Templom mögötti kis fenyves volt. A
„Kincses szigeten” logikai feladatokat és kincskeresést kel-
lett elvégezni, ahol Okos Oszkár várta a próbatevôket, majd
a község nevezetességeit kellett megalkotni képkészítés-
sel különbözô termések, magvak segítségével az Ezüster-
dôben a madarász segítségével. Az óvoda udvarán, az Arany-
mezôn egy háromszáz éves öregasszony zenei feladatokat
adott, majd annak az elvégzésével lehetett továbbhaladni a
Sárkányvárba, ahol már a vár ôrzôje várta a gyerekeket. Itt

Tehetségmûhelyek bemutatkozása az óvodai évzárón

Az 2012– 2013-as óvodai évzárónkon a szülôk és a meg-
hívott vendégek hallhatták, láthatták, hogy mire képes egy
óvodás gyerek, ha felfedezik tehetségét, erôs oldalát és fej-
lesztik azt. Ebben az életszakaszban is felfigyelhetünk olyan
gyerekekre, akiknek bizonyos adottsága az átlagosnál lé-
nyegesen jobb, nagyon motivált bizonyos területen és eb-
bôl adódóan kitartóan, hosszú ideig képes azon a területen
tevékenykedni. Ezeket a gyerekeket tehetségígéretnek ne-
vezzük. Fontos, hogy minden gyermekben kutassuk és fe-
dezzük fel az értékeit, egy – egy olyan adottságát, amit már
kisgyermek kortól érdemes figyelemmel kísérni és fejlesz-
teni. Mi is így tettük a nagycsoportba járó gyermekeinkkel,
differenciáltan fejlesztve, erôsítve a mûhelytagok erôs és
gyenge oldalát, s jutottunk el oda, amit az évzárón a tehet-
ségcsírák bemutattak. Az év során három mûhelyt mûköd-
tettünk, dráma, zenei és logikai képességeket fejlesztve. A
Csiri – biri drámamûhely tagjai Rinkó Istvánné vezetésé-
vel elsôként a „Didergô király” drámajáték eljátszásával
mutatkoztak be, majd Szalóki Lilla és Balogh Levente mese
elôadásával tettek bizonyosságot a mûhely színvonalas
munkájáról. A gyermekek átélték a szerepüket, élménnyel,
magabiztosan kommunikáltak. A nonverbális jelzésekkel
bánni tudás, mint mimika, gesztus, hanglejtés, hangsúly,

Gyermeknap egy kicsit másképp
meg kellett küzdeni a csapatoknak több feladat mellett a
Hétfejû sárkánnyal is. Az ötödik állomás a Boszorkány ta-
nya volt az óvoda tornatermében, ahol a mozgásos felada-
tok elvégzése után a boszorkány jóságos lett és még több
bátorságot varázsolt a további feladat elvégzésére. A Va-
rázskuckóban a jól ismert zsákbamacska játék fogadta a
gyerekeket. Az utolsó állomást a szülôk részére szerveztük,
ugyanis az óvoda udvarán lévô színpad elôtt már elôre el-
készített vár elemekbôl kellett megépíteni a Tündérpalo-
tát. Ez idô alatt a lelkes nagymamák szorgosan sütötték azt

a sok – sok palacsintát, amit
a délelôtti próbatételek után
jóízûen fogyasztottak el
óvodásaink. Ezen a napon
minden kislány tündér és
minden kisfiú királyfi volt.
Bátran kiállták a próbákat és
izgatottan mesélték egymás-
nak az állomásokon szerzett

élményeiket. A szülôk számára mindez meglepetés volt, de
bátran kijelenthetem, hogy a boldogság és jókedv mindenki
arcán tükrözôdött, pár órára ôk is ismét gyerekek lehettek,
amit önfeledten át is éltek. A programban résztvevô szülôk
közül mindenki azt kérte tôlünk, hogy jövôre is szervezzük
ezt meg, hiszen együtt játszani, tevékenykedni és boldogan,
közösen nevetni csodálatos és feledhetetlen élmény.

 Gerzsenyiné Hódos Ildikó
óvodapedagógus

hangerô használata ámulatba ejtette a felnôtteket. Ôk meg-
gyôzôen bizonyították, hogy ebbe a mûhelybe valók és
mit tanultak itt a nevelési év során. A „Pacsirták” zenei
mûhely Gerzsenyiné Hódos Ildikó vezetésével többféle esz-
köz, módszer használatával vittek minket el „Zene ország
gyönyörû dallam világába. A mûhelytagok az egyenletes
lüktetés, ritmus, dallam hangoztatásával, a xilofon meg-
szólaltatásával bizonyították, hogy a zenei mûhely értékes
tagjai. A harmadik mûhely a „Kisokosok” logikai mûhely
tagjai Pásztor Lászlóné vezetésével mûködtek a nevelési
év során. Célja volt a logikai készségek, képességek, isme-
retek fejlesztése és ezt erôsítve elérték, hogy ezen a terüle-
ten sok ötlettel, kreativitással, tapasztalással, az együtt al-
kotás örömével, élmények átélésével a logikai mûhely ér-
tékes tagjai lehettek. A bemutatkozás végén a mûhelyta-
gok megkapták a „Tehetségút elindító” emléklapot, me-
lyet a mûhelyvezetôk adtak át. Ezáltal az iskolában is meg
tudják mutatni, hogy ôk miben kiemelkedôek. Szeretnénk,
ha az iskola tovább tudná fejleszteni azokat az adottságo-
kat, amelyet az óvoda elindított. Csodálatos lenne a tehet-
ségcsírákat felnôtt korban akár dráma, zenei vagy logikai
oldalon ismert emberré látni.                    Pásztor Lászlóné

                                            óvodapedagógus
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Kékcse Asszonykórusa és a Kékcsei
Amatôr Színjátszó Kör nagy sikert ara-
tott Tiszakanyáron. 2013.július 6-án, a
falunapon, mint meghívott fellépô sze-
repelt az esti órákban. Az Amatôr Szín-
játszó Kör  „ A Zördög” címû darabbal
lépett fel, ami Móricz Zsigmond
Dinnyék címû mûvének átdolgozott pa-
raszti komédiája.

A színdarab szereplôi:

I.csôsz: Barati Ferenc
II. csôsz: Sipos Barna
Csúnya asszony: Kiss Éva
Szép asszony: Nyiscsák Sándorné

A paraszti komédiát betanította: Kiss
Lászlóné, Marika dráma pedagógus.

Az elôadásban közremûködtek a kékcsei
Asszonykórus tagjai is, akik színdarab után  a Bür-
kös  együttes kíséretével  fergeteges hangulatot
varázsoltak a közönség számára.  A röpke egy órás
mûsor alatt nagyon sok tiszakanyári  lakos tetszé-
sét elnyerték, és  örömmel elfogadták meghívá-
sunkat a kékcsei falunapra, ahol folytatódik a mu-
latság.

Az Asszonykórus és a színjátszó kör rajongó tá-
bora sem maradhatott itthon, ezúttal is elkísérték
Ôket és  a két falu közönsége kellemesen töltötte a
Tiszakanyári Falunap utolsó óráit.

A kékcsei Asszonykórus
Tiszakanyáron
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Szent László napi búcsú ünnepére
csendültek fel a harangok a
kékcsei római katolikus temp-
lomban.

Az ünnepi szent mise keretén
belül együtt ünnepeltünk Hasulyó
András volt plébánosunkkal, aki
ebben az évben ünnepli pappá
szentelésének 50. évfordulóját, és
unokaöccsével Hasulyó János atyá-
val, aki 25 éve szolgálja a híveket.

Hasulyó András atya Ajak köz-
ségben született, egyszerû 6 gyer-
mekes családban, 1963. június 13.-
án szentelték pappá. 1990-2006
között szolgálta hûségesen Kékcse
község híveit. Nyugdíjba helyezé-
se után szülôfalujában tevékenyke-
dik.

Nagy örömmel vette András atya
a meghívást, hogy ennyi év után
újra szent misét mutathat be a kékcsei
templomban. A templom megtelt hí-
vekkel és meghívott vendégekkel,

Arany mise
Kölönte Zsolt refomátus tiszteletes és
felesége, Szekeres Katalin polgármes-
terasszony is megjelentek. A prédiká-

ciót Gáspár Mátyás ajaki plébános szol-
gáltatta, de a kerületbôl is eljöttek még
atyák: Kálmás József fényeslitkei plé-

2011 szeptemberében  megnyílt a kapu a még ta-
nulni vágyó hölgyek elôtt.  A Liget Alapfokú Mûvé-
szeti és Szakképzô Iskola keretei között tanulhattak
szociális gondozó és -ápoló szakon. Az akkor még
számukra hosszúnak tûnô két év mára sikeresen befe-
jezôdött. A két év alatt részesültek egészségtani, ápo-
lástani és anatómiai oktatásban. De nem minden csak
a jegyzetekrôl és könyvekrôl szólt, az elméletben
megszerzett tudásukat a szabolcsveresmarti Ezüst
Hold Idôsek Otthonában kamatoztathatták. Ahol egy-
aránt részt vették az ott élôk gondozásában és pszi-
chés támogatásában.  A csoport 13 fôbôl állt. Nem-
csak településünkrôl, de környezô falvakból is érkez-
tek tanulni vágyók. 2013. májusában mind a 13 fô
sikeres vizsgát tett és méltán lehetet büszke magára.

Ezúton is gratulálunk a frissen végzett szociális
gondozó és -ápolóknak!

Kropok Emôke

Sikeres vizsgatétel

bános, Németh János mezôladányi plé-
bános, Szûcs József nyirbogdányi plé-
bános – akik együtt mutatták be az

ünnepi szent misét, a mise körmenet-
tel zárult. Az atyákat az egyházköz-
ség nevében Kopasz Tibor világi el-
nök köszöntötte, Puskás Valéria és
Puskás Zsuzsanna versekkel emelték
az ünnepi hangulatot.

Öröm könnyek gördültek szemem-
ben, amikor András atya az oltári-
szentséget kiszolgáltatta számunkra
és, akkor is amikor a templomunk
udvarán a megjelentek elfogadták a
szerény kis vendéglátást. A hívek
süteményt ajánlottak fel, a szomjú-
ságunkat, pedig a Juhász Szikvíz eny-
hítette.

Nagy és fontos esemény, hármas
ünnep volt ez a kékcsei római katoli-
kus egyházközség életében. Megkö-
szönöm az egyházközség és a magam
nevében mindenki segítségét.

Puskás Lászlóné
kántor-óvodapedagógus


