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2013. augusztus 17-ei hétvégére a
képviselô-testület meghívást kapott
Bogárfalva testvértelepüléstôl a köz-
ség határában, a Gordon tetôn épült
Jézus Szíve kilátó ünnepélyes felava-
tására és a Szent István napi kenyér-
szentelésre.

A kilátó megépítésének gondolata
2003-ban a bogárfalvi templom  fel-
avatásakor született Magyari Árpád a
Protemp Alapítvány elnöke és az ak-
kori gyergyószentmiklósi fôesperes-
plébános kezdeményezésére. A kilátó
építését Magyarországról is többen
biztatták, Makovecz Imre a kezdemé-
nyezôknek egy kápolna tervrajzát
adományozta, amelyet  2020-ra tervez-
nek megépíteni. 2013.október 5-én le-
rakták az alapkövet a kápolna meg-
építésére.

Civil kezdeményezésre, közösségi
összefogással 2011-ben valósult meg

Erdélyi kirándulás
a 953 méter magas Gordon tetôn, a
kitárt karú Jézust ábrázoló 22,5 mé-
ter magas szobor, amely kilátóként is
funkcionál, alapanyaga rozsdamentes
acél. A Zawaczky Valter Levente
szobrászmûvész által tervezett „alko-
tás” testében csigalépcsôsor vezet fel

a szobor fejrészébe, ahonnan
csodálatos panoráma nyílik a
környezô tájra.

Az ünnepségen több ezren
vettek részt, a szentmisét Tamás
József csíkszeredai püspök vé-
gezte, Oláh Dénes marosvásár-
helyi fôesperes tartott szentbe-
szédet. Részt vett valamint kö-
szöntô és méltató beszédet mon-
dott Soltész Miklós a magyaror-
szági Emberi Erôforrások Mi-
nisztériumának államtitkára. Az
ünnepség kulturális mûsorral,
majd a székely és magyar him-
nusz éneklésével zárult.

Azt követôen szeretetven-
dégségen vettünk részt, ame-
lyet bogárfalva lakói rendeztek
e neves esemény résztvevôi szá-
mára.

Vasárnap a helyi római kato-

likus templomban a Szent István napi
misén majd a templom udvarán a ke-
nyérszentelés alkalmán lehettünk
együtt a hívekkel, ahol a kisközség
gyermekei is mûsort adtak. Évek óta
hagyomány, hogy az anyaországból
vitt kenyeret megszenteli a plébános,
melyet azután székely népviseltbe öl-
tözött helyiek kínáltak, szintén finom
magyar borral.

A délutáni órákban vendégszeretô,
igaz magyar barátok ölelésével indul-
hattunk haza.

A Székelyföldön eltöltött napokban
egy életre szóló, lélekben felemelô,
felejthetetlen élményben volt részünk.

Harcsa Márta

Jó hangulatban telt a délelôtt,  kedves ismerôsök,  barátok társaságában,
akiket Kékcsei vendégszeretettel, jókedvvel és minden finomsággal vár-
tunk. Volt ott Kékcsei krumpli lángos, lapcsánka, szilvás gombóc, nudli és
az elmaradhatatlan Kékcsei kapros lángos. A fôzôverseny második helyezé-
sét nyerték a szakácsnôink Kropok Zoltánné Erika és Gergely Istvánné Jut-
ka. A két ügyes asszony 10 kg lisztet és egy zsák Pannonia burgonyát hasz-
nált el a finomságok készítéséhez, melyet a rendezôk biztosítottak.

A kékcsei óvónôk szép sátrat díszítettek és szeretettel vendégelték meg a
a látogatókat.

Bárhol vagyunk, a Kékcsei vendégszeretet mindig velünk van, szeretet-
tel várunk mindenkit!

Augusztus 20-án Kisvárdán ünnepeltünk
az Önkormányzat meghívására
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,,Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!”
programot a Magyar Televízió Zrt. kor-
mányzati támogatással hívta életre, a köz-
média egyik legsikeresebb játéka nyomán.

Szeptember utolsó hétvégéjén Szent Mi-
hály napján, három napon át országszerte
közel 1300 település kínál különleges prog-
ramokat és hagyományteremtô céllal ezen a
napon gyújtják meg a Szent Mihály napi tü-
zeket, melyek központi helyszíne Ópuszta-
szer. Ehhez az országos programhoz csatla-
kozott a mi településünk is. Községünkben
2013. szeptember 28-29-én megrendezésre
került az „Itthon vagy! Magyarország sze-
retlek” ünnepség, ennek keretében Tiszte-
letbeli Kékcsei Polgárok cím átadására ke-
rült sor. Ezt a címet olyan személyek kapták,
akik sokat tettek településünk életében, a kö-
zösség aktív tagjai voltak, annak ellenére,
hogy nem Kékcse lakosai. A címet megkapta
Kántor István, Kiss Lászlóné, Kovács
Lászlóné, Ladányi András, Pál Józsefné, Tég-
lás Dezsô és Zöld Zoltánné. A Tiszteletbeli
Kékcsei Polgárok cím átadása után az elisme-
résben részesülô büszke és meghatódott sze-
mélyek köszönetüket fejezték ki, melyet kö-
tetlen beszélgetés és ismerkedés követett a
településen élôk között. 19 órától Szüreti bál
kezdôdött a Szikes zenekar kíséretével, a
programon részt vevôk a Szikes zenekar ze-
néjére táncoltak. 21.30-kor az ország egy-
szerre gyújtotta meg a közös tûzgyújtás tör-
tént. Az országban az „Itthon vagy! Magyar-
ország szeretlek” elnevezésû programban
részt vevô település ekkor gyújtotta meg a
tüzet. A településünkön a tûzgyújtás alatt
Magyarország történelmére, múltjára vonat-
kozó zenék szóltak.

Reméljük, hogy ez a hagyomány a követ-
kezô évre is megmarad és településünk is ré-
sze lesz.

Itthon vagy! Magyarország, szeretlek
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Szeptember másodikán ismét meg-
nyitották kapuikat az iskolák, új lehe-
tôségeket biztosítva gyermekeink szá-
mára. A törvényi elôírásoknak meg-
felelôen biztosítani kell az egész na-
pos foglalkozásokat és felügyeletet.

Iskolánkban napközis és tanuló-
szobai csoportok megszervezésére
került sor, melyek segítik a tanulókat
a felkészülésben, tanulásban. Délutá-
ni foglalkozások keretében kell biz-
tosítani a különbözô korrepetáláso-
kat, felzárkóztatást, tehetséggondo-
zást, szakköröket.

Becsengettek...
Citera, zongora csoport mûködik,

alsó tagozaton tovább folytatódik a
néptánc oktatás, de a gyógytestne-
velés és gyógy úszás is biztosított.

Elsô és ötödik évfolyamon hit- és
erkölcstan oktatás megszervezése is
megvalósult tanítási órák keretében

Mind ezek mellett, elsô osztályban
heti két alkalommal angol nyelvet ta-
nulhatnak a kis nebulók.

Ezek után felvetôdik a kérdés, ho-
gyan jut a gyerekeknek mindezekre
idejük, s fôleg energiájuk. Jó szerve-
zés kérdése minden, jó idôbeosztással
minden megoldható, s a szervezés, jó

idôbeosztás hozzátartozik mindenna-
pi életünkhöz. S bizony ezt is meg kell
tanulni.

Sokféle vélemény formálódott,
hangzott el az új oktatási rendszerrel
kapcsolatban a médiában és közvet-
len környezetünkben is.  Érvek és el-
lenérvek egyaránt elhangzanak, szü-
lôk és szakértôk részérôl.

Az oktatásba befektetni hosszútá-
von megéri, hiszen sok minden mel-
lett ez jelenti egy ország jövôjét.

Nagy Enikô
igazgatóhelyettes

Az Arany Laci Mûvészeti Bázis-
óvoda második alkalommal fogadja
a bölcsôdés korú gyermekeket is.

Községünkben a szülôk kezdemé-
nyezésére, elôzetes felmérése alapján
igény volt a bölcsôdei csoport kiala-
kítására, így óvodánkban, egy cso-

portban 15 fô 3 éves kiscsoportos korú,
és 5 fô két évet betöltött gyermekek
alkotják az Egységes Bordó Óvoda –
Bölcsôde csoportot.

A 2013/2014-es nevelési évben is
minden bölcsôdei férôhelyre van
igény.

A bölcsôdei nevelés-gondozás
célja: a családban nevelkedô kis-
gyermek számára a családi nevelést
segítve, napközbeni ellátás kereté-
ben a gyermek fizikai- és érzelmi

Betipegô Bölcsôdések az óvodánkban
biztonságának és jólétének megte-
remtésével, feltételnélküli szeretet-
tel és elfogadással, a gyermek nem-
zetiségi/etnikai hovatartozásának
tiszteletben tartásával, identitásának
erôsítésével kompetenciájának fi-
gyelembe vételével, tapasztalatszer-
zési lehetôség biztosításával, visel-

kedési minták
nyújtásával elôse-
gíteni a harmoni-
kus fejlôdést.

Beszoktatás: a
szülôk eldönthe-
tik, hogy igénylik-e
a gyermek „anyás”
bölcsôdébe való
beszoktatását. A
tavalyi nevelési év
tapasztalatai azt
mutatták, hogy rö-

vid idô alatt ott-
honosan mozog-
tak a  csoportban,
társaik, a kiscso-
portosok nagy
örömmel vették
körül a kicsiket és
az együtt játszást
remélve, minden
tevékenységbe
hívták, segítették
a kicsiket. Kisebb

betegségeken kívül, a nem voltak hi-
ányzások. A szülôkkel tartott napi kap-
csolat elôsegíti a gyermek gondozá-
sát-nevelését és fejlôdését.

A gyermekekkel szakképzett kis-
gyermeknevelô foglalkozik, gondoz-
za ôket. A kiscsoportosokkal együtt
haladnak, tevékenykednek, ünnepel-
nek, felkészülnek az óvodai életre.
Természetesen, az életkori sajátossá-
gaikat figyelembe véve.

Minden gyermek egy külön egyé-
niség és a szülô számára egy kincs, mit
ránk bíztak, a kincset vigyázni, véde-
ni, óvni és nevelni kell. Továbbra is
szeretettel várunk minden gyermeket
bölcsôdénkbe.

Puskás Lászlóné
kisgyereknevelô-óvodapedagógus
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Negyedik alkalommal került
megrendezésre a Kékcsei Dohány-
termesztés Hagyományôrzô Feszti-
vál. A rendezvényen tiszteletét tette
Jakab István Úr, parlamenti alelnök,
MAGOSZ elnök és Dr. Seszták Mik-
lós országgyûlési képviselô. Regge-
li órákban lovas hintón látogatták
meg dohány földjeinket, ahol ízelí-
tôt kaptak a dohány termesztés mun-
kálataiból.

A programok színesek és élmé-
nyekben gazdagok voltak. A szóra-
kozáshoz és a különbözô progra-
mok sikeréhez hozzájárult a verôfé-
nyes napsütés is. A kisebbek játsz-
hattak, a nagyobbak sütöttek-fôztek
és a gondoskodtak a jó hangulatról.

Kékcsei Dohánytermesztés
Hagyományôrzô Fesztivál

2013.július 26–28.
A szombat estét a
Hooligans együt-
tes mûsora tetôzte.

Programjaink
nem csak szá-
munkra, falubeli-
eknek vált kedvé-
re, de szomszédos
városokból és fa-
lukból is sokan ér-
keztek hozzánk
szórakozni. Az esti
koncerten egy
nyíregyházi fiatal-
ember a színpadon,
elôttünk kérte meg a barátnôje kezét,
aki igent mondott, és reméljük azóta
is olyan boldogok, mint itt láttuk Ôket.

2013. szeptember 14-én, a Bu-
dapesti Millenáris rendezvényen
átvettük az Arany Laci Mûvészeti
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsô-
de „Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont” minôsítést bizonyító okleve-
let, és táblát.

Nagy megtiszteltetés, és elis-
merés ez úgy községünknek,
mint intézményünknek, mivel a
minôsített intézmények közül,

Amire mi büszkék vagyunk!

A Kölcsey Televízió fél órás fil-
met készített a napról, melyet a hon-
lapon megnézhetnek az érdeklôdôk.

mi voltunk az egyedüli kis település, a nagy váro-
sok intézményei között. A cím elnyerésével meg-
erôsítettek, és szakmailag is elismerték eddigi mun-
kánkat.  A tehetséggondozás területén elért ered-
ményeink is azt bizonyítják, hogy minden gyer-
mek tehetséges valamilyen területen, és a jövôben
is a pedagógus feladata ennek a tevékenységnek a
folytatása.  A cím elnyerésével megbízást kaptunk
a Nemzeti Tehetségtanácstól a hálózatépítés kiter-
jesztésére, melynek eredménye a térségi tehetség-
pont létrehozása.
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A kisvárdai Rendôr Kapi-
tányság a roma származású
tanulók részére KRESZ és ke-
rékpáros-ügyességi versenyt
szervezett, alsó és felsô tago-
zatos tanulók részére. Oláh
László, Horváth Ervin 7. és
Nagy Erik 8. osztályos tanu-
lók vettek részt és nyerték
meg a versenyt. Így ôk képvi-
selik a megyei versenyen a
kisvárdai járáshoz tartozó  is-
kolákat.

A verseny megrendezésére
szeptember 27-én került  sor
Máriapócson a Rabócsi-Ring
keretében.

Itt nem a kékcsei fiúk let-
tek az elsô helyezettek, de
elôkelô helyen végeztek.

Köszönjük, hogy Kék-
csének jó hírnevet szereztek.

Lesku Miklós
igazgató

Ügyességi, kerékpár
verseny Kisvárdán

Mi is az a „tehetséggondozás”? –
olyan kötelezô nevelési tevékenység,
amely által a gyermekeket nem csak
a hátrányaik alapján gondozzuk, ha-
nem a legjobb adottságaik, pozitívu-
maik szerint, és fejlesztésüket pedig
erôsségeikre alapozzuk. Ezzel a
szemlélettel nem vész el egyetlen ér-
ték sem.

Óvodánkban, 2008. szeptemberétôl
indítottuk az elsô óvodai tehetséggon-
dozó mûhelyeket.

A mûhelyvezetôk 30 órás akkredi-
tált képzésen vettek részt.

2012. május 22-én regisztrált tehet-
ségpont lettünk. Térségünkben elsô-
ként elért eredmény.

Folyamatos  képzésekkel, jó gya-
korlatokkal, új módszerek bevezeté-
sével , tapasztalat cserével törekedtünk
ezt a tevékenységet eredményesen és
hatékonyan végezni.

2013. tavaszán jelentkeztünk
akkreditációra.

Mit jelent az akkreditáció?
A Tehetségpontok számára önma-

guk, az általuk képviselt minôség
felmérését és megmutatását teszi le-
hetôvé a Tehetségpont akkre-
ditációja. Az akkreditáció célja, hogy
a Tehetségpont számba vegye, hol
tart szervezetének, kapcsolatrendsze-
rének építésében, a tehetségsegítô
feladatok ellátáshoz szükséges sze-
mélyi feltételek megteremtésében.
Az akkreditáció során tehetségügyi
szakértôk meglátogatják a Tehetség-
pontokat, és személyes konzultáci-
ók alapján gyôzôdnek meg arról,
hogy az intézmények megfelelnek-e
a szakmai elvárásoknak. Az akk-
reditációt követôen a Tehetségpon-
tok az akkreditáció tényét, valamint

Tehetséggondozás az Arany
Laci Mûvészeti Bázisóvodában

minôsítési eredményét (Akkreditált
Tehetségpont, Akkreditált Kiváló
Tehetségpont) közlô tanúsítványt
kapnak, megkapják az akkreditáció
minôsítési eredményét tanúsító táb-
lát.

Az  Arany Laci Mûvészeti Óvoda
és Egységes Óvoda – Bölcsôde az
eddigi munkánk átvizsgálása alapján
„Akkreditált Kiváló Tehetségpont”
minôsítést kapott.

Térségünk intézményei közül elsô-
ként elért eredmény.

A tehetséggondozó mûhelyek ve-
zetôi voltak Pásztor Lászlóné, Ger-

Intézményünk „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” minôsítést kapott!

zsenyiné Hódos Ildikó, Rinkó Istvánné
óvónôk.

Teendôink a jövôre nézve: óvo-
dánkban minden óvónô részt vegyen
a szükséges képzéseken, hogy ôk is
bekapcsolódhassanak ebbe a tevé-
kenységbe, saját hálózatépítés, ahová
már jelentkezett Ibrány, Nagyhalász,
Tiszakanyár, Szabolcsveresmart neve-
lôtestülete.

Valamint a kiváló akkreditációs
minôsítés megtartása.

Rinkó Istvánné
óvodavezetô
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Mészáros Balázs! Ebben az
emberben egy példaképet veszí-
tettünk el! Cigányok között  Vaj-
dának is nevezték!

Vezetô személyiség volt,  pél-
dát mutatóan egyengette a cigány
fiatalság jövôjét és egyaránt   a tár-
sadalmat is pl: iskoláztatás a kul-
túra megismertetésével. Tisztelt
mindenkit és egyaránt kiállt bárki
mellett. Örülünk, hogy elmondhat-
juk a cigány kisebbség képviselô-
jeként  Ô egy értelmes, mindenki
számára példát mutató, közéleti
ember volt. Köszönjük a segítsé-
gét, emlékét szívünkben ôrízzük.

Búcsúzik Mészáros Balázstól  a
Kékcsei cigány lakosság, és az elô-
zô Kisebbségi Önkormányzat tag-
jai: id. Tóth Ignác, Pálfi Béla, Hor-
váth József, ifj.Tóth Ignác 

Kékcse községben 2013. szeptem-
ber 28.-án szombaton megrendezésre
került az idôsek napja alkalmából tar-
tott ünnepség. Az idôsek napján min-
den 60. életévét betöltött kékcsei la-
kost Kékcse Község Önkormányzata,
Képviselôtestülete sok szeretettel hí-
vott meg. Az idôseket nagyon érdekes
és szórakoztató mûsorok várták, me-
lyet a megjelent vendégek láthatóan
nagyon élveztek. A polgármester
asszony, Szekeres Katalin által elmon-
dott köszöntôt követôen Botta Misike
következett, aki Petôfi Sándor: Arany
Lacinak címû versét adta elô. A verset
követôen A Tiszakarádi Pávakör elô-

adásában Bodrogközi nóták csendül-
tek fel. A nótázás után a Kékcsei Ama-
tôr Színjátszó Egyesület bemutatta az
idôsek örömére a Lónak vélt menny-
asszony címû elôadást. Az elôadás so-

Idôsek világnapja
rán a jelenlé-
vôk kacagtak,
mosolyogtak,
elfeledték a
m i n d e n n a p i
g o n d o k a t ,
problémákat. A
késôbbiek so-
rán Ladányi
András író be-
mutatta a Ke-
resztutak címû
filmjét és az
idôsek megnéz-
hették a Dohányos Fesztiválról a Köl-
csey Televízió által készített „Túraba-

kancs” címû riportot.
Az ebédet követôen a
Kékcsei Asszonykó-
rus elôadása követ-
kezett. Az asszonykó-
rus fergetes mûsora
alatt az idôsek is ked-
vük szerint énekel-
tek, nótáztak az
asszonyokkal. A nap
zárásaként a Csiri –
Biri együttes zenés
szórakoztató mûsora
következett, akik a
rég múlt zenéit eleve-

nítették fel az elôadott dalokkal. A mû-
sorok alatt mindenki énekelt, és aki
még bírt, az táncra is perdült.

Reméljük mindenki nagyon jól érez-
te magát és jövôre ugyanígy minden-

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhetQ a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail:  info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
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F e l h í v á s !

kit, aki most itt volt és minden 60. élet-
évét betöltött Kékcsei lakost szeretet-
tel várunk.


