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Polgármesteri Hivatal Kékcse
Szekeres Katalin
Polgármester Asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Sok jó ember, ha összefog egy jó ügy
érdekében, csodálatos dolgok történnek.

Példaértékû bizonyítékát láttuk ennek a
SOMA Alapítvány jótékonysági estjén
2014. március 21- én a Városi Sportcsar-
nokban.

A SOMA Alapítvány kuratóriuma nevé-
ben megköszönjük Önnek lelkes

támogatását! Tisztelet és köszönet illeti
a hagyományôrzô felnôtteket és a fellé-
pô gyermekeket a színvonalas mûsor-
számért, mellyel emlékezetessé tették a

jótékonysági estet. Színvonalas produkciójuk nagyban emelte
gálánk színvonalát. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal pénz-
adományát.

Köszönet a szervezésért minden segítônek.

Közremûködésüket megköszönve, tisztelettel a SOMA Alapít-
vány kuratóriuma nevében:

dr. Novák Béláné
 a kuratórium elnöke

Kisvárda, 2014. március 25.

Mindenkit érintô örömteli híreket
szeretnék közzé tenni, melyek bizo-
nyára minden kedves olvasót is jó-
kedvre derítenek.

Fáradtságot nem ismerve, igen sok
munka eredményeként ismét nyertes
pályázataink vannak, melyek ebben az
évben valósulnak meg.

– Felújításra és korszerûsítésre ke-
rül az Orvosi rendelô és a Védônôi
szolgálat, mellette parkoló épül.

Tisztelt Kékcseiek!
– Sportpálya épül az Arany János

Általános iskola udvarán
– Ovifoci pálya épül és a

Buzánszky Akadémia ovi-foci képzé-
se az Arany Laci Mûvészeti Óvodá-
ban

– megújul a Szolgáltatóház kör-
nyezete

– Fejújításra kerül a Polgármeste-
ri Hivatal

A munkálatok kezdetérôl és a fo-

lyamatos mûködésükrôl tájékoztatni
fogunk minden érintettet.

Bízom benne mindenki számára
öröm, hogy fejlôdik a településünk, és
várja az átadásukat, hogy jó egészség-
gel és örömmel vegyék használatba.

 Köszönet Kékcse Község Képvise-
lô-testületének és pályázat készítésé-
ben résztvevôknek.

Szekeres Katalin
polgármester

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Szülôket, hogy a
Kékcsei Arany János Általános Is-
kolában 2014/15-ös tanévre a be-
iratkozás idôpontja:

2014. április 28. (hétfô) 8 – 18 óra
2014. április 29. (kedd)  8 – 18 óra
2014. április 30. (szerda 8 – 18 óra

Helye:
általános iskola
igazgatói iroda

A beiratkozáshoz az alábbi doku-
mentumok szükségesek:

– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata

 – gyermek lakcím kártyája
 – óvodai szakvélemény
 – szülôk személyi igazolványa,

lakcím kártyája
 – diákigazolvány igényléséhez

1400 Ft.

Kékcse, 2014. március 28.

Tisztelettel:
Lesku Miklós

igazgató
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Egy sokat szenvedett nép hite, vágya, Isten trónusá-
ig felható fohászkodása szólalt meg a versben, amelyet
Kölcsey Ferenc 1823. január 22.-én fejezett be, Erkel
Ferenc zenésítette meg és így méltán lett a nemzet imád-
sága.

1990-ben Kölcsey születésének 200. évfordulóján
született meg a döntés, hogy ez nap legyen a Magyar
Kultúra Napja.

Kölcsey Himnusza összefogja a magyar lelki- kultu-
rális – és vallási értékeit, így kulturális egységet is jel-
képez.

A Magyar Kultúra Napja

Ez alkalomból az Arany János Általános Iskolában megren-
dezésre került, a Magyar Kultúra Napja megemlékezô mûsor.
Ezután kezdetét vette az 1. osztályban a szavalóverseny, a töb-
bi évfolyamon pedig Ki mit tud?-ban mérhették össze tudásu-
kat a gyerekek.

Ezúton szeretnénk megköszönni a mûsorban szereplô 6.-7.
osztályos tanulók részvételét, a pedagógusok és a kulturális
csoport segítségét.

Muskóczki Kornélia
Kulturális asszisztens

Az Országgyûlés 2000. június. 13. elfogadott határozata értelmében min-
den év február 25-én tartjuk a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját.

1947. február 25-én a Független Kisgazdapárt FKGP fôtitkárát, Kovács Bé-
lát a megszálló szovjet hatóságok, jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunió-
ba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Errôl az Emléknapról Kékcse
Község Önkormányzata is megemlékezett.

Muskóczki Kornélia

Február 25.
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja

Kékcse Község Önkormányzat Kép-
viselô-testülete 2013. novemberében
döntött arról, hogy pályázatot nyújt
be szociális célú tûzifavásárlásra. A
pályázat pozitív elbírálást követôen a
Képviselô-testület Szociális Bizottsá-
ga javaslata alapján a Képviselô-tes-

Tûzifaosztás Kékcsén
tület helyi rendeletet fogadott el. Ezt
követôen a bizottság a rendeletben
foglaltak szerint 2014. január végén
elbírálta a lakossági egyéni kérelme-
ket. Közel 100 család kérelme része-
sült pozitív elbírálásban. Február hó-
napban a közmunkások segítségével

minden érintett lakos részére kiszállí-
tásra került a tûzifa. A lakosság örült a
kezdeményezésnek, szívesen fogadta
a segítséget.  Ezúton köszönjük a mun-
kában résztvevôk segítségét.

Gergely Istvánné
képviselô
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„ Aztán egy bálterembe értem,
s táncolni kezdtem táncos éjjel,
táncoltam zengô korcsolyákkal,
torkig lakó, vak szenvedéllyel.

2014. március 15-én a Kékcsei
Arany János Általános Iskola tanu-
lói ünnepi mûsorral egybekötött ko-
szorúzáson méltatták nemzeti ünne-
pünket.

A Himnusz eléneklése után a meg-
emlékezést Nagy Enikô, iskolánk igaz-
gató helyettese nyitotta meg. Ünnepi
beszédében a 48-as eseményeken túl
kitért a magyar népnek a történelme
során a szabadságért vívott küzdelme-
ire, kitartására, nagyságára.

Az ünnepi mûsort, melyet Be-
reczkiné Boros Mónika és Morvai
Dianna tanárnôk állítottak össze, az 5.-
6. osztályos tanulók adták elô. A ze-
nét és a technikai munkát Áncsán Lász-
ló tanár úr biztosította.   Felidézték az
1848-as eseményeket, versekkel, da-
lokkal tisztelegtek e jeles nap hôsei, a

„Élni fog a nemzet,
amely összetart..”Március 15.

magyar nemzet,
nemzeti jelképeink
elôtt.

Ezt követôen ta-
nulóink büszkén,
kokárdával a szívük
felett együtt eléne-
kelték iskolánk in-
dulóját. Felemelô és
megható élményben
volt része az ünnep-
lô közönségnek!

A megemlékezés
koszorúzással, majd
a Szózat eléneklésé-
vel ért véget.

Az ünnepi mûsorban részt vevô ta-
nulók névsora: Bakos Kinga, Bakos
Nóra, Barati Károly Róbert, Bodnár
Bálint, Brád Szabina, Csáki Barabara,
Csikó Kalocsai Adrienn, Gál Éva,

Hamza Balogh Viktória, Lakatos Kla-
udia, Lakatos Tünde, Nagy Katalin,
Nagy Patrik Kristóf, Oláh Elizabet,
Puskás Tamás.

Bereczkiné Boros Mónika

Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma!
Ragyogásig-tánc, te álmok álma!
Csak álmainkban táncolunk így!”

(Kosztolányi Dezsô: Síppal, dobbal, nádi hegedûvel)

Iskolánk tantestülete idén is meg-
rendezte a Farsangi bált 2014.febru-
ár 15-én. Közel 90 fôs vendégsereg
gyûlt össze az ízlésesen feldíszített
tornateremben. Vendégeinket Lesku
Miklós igazgató úr üdvözölte egy-
egy pohár pezsgôvel, majd köszön-
tô gondolatai következtek.

A megnyitó mondatok után
Gerzsenyi Anna és Horváth Bálint
csárdását tapsoltuk meg, majd
Dienes Dávid ízes hangú meséjét
hallhattuk. A kezdô mûsorszámok
után az ötödikes lányok ugrókötél
bemutatója következett, majd Barati
Károly és Harcsa Zoltán vicces jele-
netén derültünk. Puskás Tamás és
nôvére, Puskás Zsuzsanna zongora
játékával, és Téglás Dezsô tanár úr

vezetésével a citerásaink szórakoztat-
tak minket.

 Zárásként a 4. osztály produkció-
ja, a Hófehérke és a hét törpe paródiá-
ja adta meg a kellô hangulatot a bál
további folytatásához. Köszönet illeti
a színvonalas mûsorok betanításáért
Balla Mária Judit, Bereczkiné Boros
Mónika, Gerzsenyi Béláné és Kovács
Borbála tanárnôket, a terem „velencei
maszkokkal” való díszítéséért Kovács
Mónika tanárnôt és a tantestület min-
den tagját.

A hangulatos zenét a Hangulat trió
szolgáltatta, ízletes vacsoránkról
Baratiné Ircsi gondoskodott.

A jó hangulat fokozódása után a
tombolasorsolás tette fel a koronát az
estre. A szponzorok segítségével na-

gyon sok vendégünk távozott egy,
kettô, sôt három megnyert ajándék-
tárggyal.

A hajnalig tartó mulatságról min-
denki jókedvûen, kellemesen elfá-
radva tért haza, azzal a gondolattal a
szívében, hogy „ Jövôre újra, ugyan
itt!”

Iskolánk tantestülete nevében kö-
szönöm minden kedves vendégünk-
nek, hogy jelenlétükkel emelték az
est hangulatát. Külön köszönet a fel-
ajánlott ajándékokért, és a más jel-
legû segítségért.

A bál bevételét az Arany János hét
megrendezésére és a résztvevô tanu-
lók díjazására fordítjuk.

Kassa Tiborné

A Kékcsei Arany János Általános Iskolában a névadó születésének
évfordulóján harmadik éve Arany János-hét kerül megrendezésre. Az idén
2014. március 3-tól március 7-ig tartott az eseménysorozat, melyen az
alsósok rajz-, versmondó- és komplex tanulmányi versenyen, a felsôsök
rajz-, történelem- és szavalóversenyen mérethették meg magukat.

Az Arany-hét fokozódó népszerûségét mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy az idén már 20 iskola 252 tanulója vett részt az egy hetes ver-
senysorozaton. A részt vevô tanulók emléklapot, míg a díjazottak érté-
kes jutalomkönyvet és oklevelet kaptak.

Lesku Miklós igazgató

Sikeres Arany János hét a kékcsei iskolában
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Iskolánkban harmadik alkalommal
került sor az „Arany János – hét”
megrendezésére. A hagyományt terem-
tô verseny, 2014. március elsô heté-
ben zajlott, ahol 252 gyerek vett részt,
tanáraik kíséretével. Baráti és a szom-
széd települések iskolái szívesen fo-
gadták meghívásunkat. A versenyzés
jó hangulatban telt. A gyerekek jutal-
mazására és megvendégelésére az
anyagi forrást a jótékonysági bál be-
vétele biztosította.

„Arany János-hét” a Kékcsei    
Az ünnepélyes megnyitón

Szekeres Katalin a település
polgármestere és Lesku Mik-
lós az intézmény igazgatója
köszöntötte az egybegyûlte-
ket, majd Arany János: A
méh románca címû versét
szavalta el Tarapcsák Vivi-
en 7. osztályos tanuló. A meg-
nyitó után kezdetét vette a
verseny. Az elsô napon az
alsó tagozatos tanulók vers-
mondó versenyen mutatták
meg tehetségüket. A kis diá-
kok egy szabadon választott
verssel készülhettek.

Az elsô évfolyamon 10 fô
második évfolyamon 15 fô
harmadik évfolyamon           20 fô
negyedik évfolyamon 15 fô
A második napon az 1-4. osztályo-

sok részére komplex tanulmányi ver-
seny került lebonyolításra, melyen 19
csoportban 76 tanuló vett részt.

Ezen a napon Sinka Martin 7. osz-
tályos tanuló Arany János: Letészem a
lantot címû versével köszöntötte a je-
len lévôket.

A rendezvénysorozat harmadik nap-
ján történelem verseny volt a felsô
tagozatos tanulók számára, ahol 50
tanuló mérte össze tudását.

A vendégek köszöntése után
Tarapcsák Vivien Arany János: A méh
románca címû csodálatos versét hal-
lottuk, majd  Gerzsenyi Anna Sára és
Horváth Bálint tánca következett,
valamint Bojza Beáta A Nap és a szél
szíve címû verse hangzott el. A negye-
dik napon került sor az 5-8. osztályos
tanulók szavaló versenyének megren-
dezésére, melyre Arany János és kor-
társainak verseivel készültek a diá-
kok. A rendezvénysorozat záró napján
az iskolánk  tanulói részére szervez-
tünk sportversenyt, ahol tanulóink
leveztethették a fáradságos hét izgal-
mait.

Nagy volt az érdeklôdés a rajzpá-
lyázatra is. Nagyon szép és igényes
munkák érkeztek, melynek témája:

alsó tagozaton Petôfi Sándor:
Arany Lacinak címû verse volt,

felsô tagozaton : Arany János :
Mátyás anyja és a Walesi bárdok.……

A 150 beérkezett rajz a gyermeki
fantáziát, elképzelést csodálatos mó-
don tükrözte. Igen nehéz dolga volt a
zsûrinek. Nagyon szép és tartalmas al-
kotások születtek.

A záró rendezvényen iskolánk igaz-
gatója, Lesku Miklós köszönetet mon-
dott a résztvevô iskolák tanulóinak a
versenyzésért, nevelôinek a
felkészítésért,a kékcsei pedagógusok-
nak pedig az odaadó és fáradságos
munkáért, ami lehetôvé tette, hogy egy
ilyen színvonalas és tartalmas hetet
sikerült megrendezni.

A versenyeken elért eredmények:
Rajzverseny

1. évfolyam
I. Zakor Zalán – Dr. Kozma Pál Általá-
nos Iskola, Gyulaháza
II. Godek Csenge – Kazinczy Ferenc
Általános Iskola, Szabolcsveresmart
III. Domoszlai Szabina
Kékcsei Arany János Általános Iskola
2. évfolyam
I. Fogelsperger Máté – Teichmann Vil-
mos Általános Iskola, Kisvárda
II. Ágoston Johanna – Somogyi Rezsô
Általános Iskola, Kisvárda
III. Nagy Margaréta – Kazinczy Ferenc
Szabolcsveresmart
3. évfolyam
I. Kósa Kamilla – Tamási Áron Általá-
nos Iskola, Ajak
II. Csökmei Viktória – Ölbey Irén Ál-
talános Iskola, Döge
III. Horváth Éva Adrienn – Kékcsei
Arany János Általános Iskola

Komplex tanulmányi verseny 2014. 03. 04.
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4. évfolyam
I. Lakó Martin – Kékcsei Arany János Általános Iskola
II. Gerzsenyi Anna Sára – Kékcsei Arany
János Általános Iskola
III. Ragány Bianka – Tamási Áron Általá-
nos Iskola, Ajak
Különdíj: Árpád Vezér Általános Iskola,
Záhony, alsó tagozat

Versmondó verseny 2014. 03. 03.
1. osztály
I. Raminczki Boglárka – Tiszakanyári
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Újdombrádi Tagintézménye
II. Simon Gergô – Ölbey Irén Általános
Iskola, Döge
III. Szalóki Lilla – Kékcsei Arany János
Általános Iskola
2. osztály
I. Hanyu Melodi Valentina – Kékcsei Arany János Általá-
nos Iskola
II. Dobrai Dávid – Árpád Vezér Általános Iskola, Záhony
III. Zsoldos Amina – Somogyi Rezsô Általános Iskola,
Kisvárda
3. osztály
I. Opálka Levente – Árpád Vezér Általános Iskola, Záhony
II. Ésik Viktória – Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda,
Fényeslitke
II. Csintalan Petra – Teichmann Vilmos Általános Iskola,
Kisvárda
III. Fintor Péter – Árpád Vezér Általános Iskola, Záhony
4. osztály
I. Kulcsár Zsófia – Árpád Vezér Általános Iskola, Záhony
II. Bojza Beáta – Kékcsei Arany János Általános Iskola
III. Dienes Dávid – Kékcsei Arany János Általános Iskola

Történelem verseny 2014.03.05.
5. éfvolyam
I. Révész Patrik Bence – Közös Fenntartású Lónyay Meny-
hért  Általános Iskola, Tuzsér
II. Jôrös Janka Olívia – Közös Fenntartású Lónyay Meny-
hért  Általános Iskola, Tuzsér
III. Gaál Éva – Kékcsei Arany János Általános Iskola
6. évfolyam
I. Németh Tamás – Vári Emil Társulási Általános Iskola,
Kisvárda
II. Révész Panna – Közös Fenntartású Lónyay Menyhért
Általános Iskola, Tuzsér
III. Tóth István – Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola
7. évfolyam
I. Áncsán Kristóf – Vári Emil Társulási Általános Iskola,
Kisvárda

   Arany János Általános Iskolában
II. Bodnár Péter – Kékcsei Arany János Általános Iskola
III. Huszti László – Közös Fenntartású Lónyay Menyhért
Általános Iskola, Tuzsér
8. évfolyam
I. Révész Béla – Közös Fenntartású Lónyay Menyhért  Ál-
talános Iskola, Tuzsér
II. Bakos Kinga – Kékcsei Arany János Általános Iskola
III. Palcsik Panna Eszter – Nyírtassi Tas Vezér Általános
Iskola

Szavalóverseny 2014. 03. 06.
5. osztály
I. Nagy Elizabet – Somogyi Rezsô Általános Iskola, Kisvárda
II. Fabók Zsófia – Dr. Kozma Pál Általános Iskola, Gyulaháza
III. Vedres Dóra – Teichmann Vilmos Általános Iskola, Gyu-
laháza

6. osztály
I. Szászi József – Vári Emil
Társulási Általános Iskola,
Kisvárda
II. Szôke Dorina – Árpád Ve-
zér Általános Iskola, Záhony
III. Lôrinczi Lilla – Vári Emil
Társulási Általános Iskola,
Kisvárda
7-8. osztály
I. Korbács Babett, 7. osztály
– Somogyi Rezsô Általános
Iskola, Kisvárda
II. Balla Mariann, 7. osztály
– Somogyi Rezsô Általános

Iskola, Kisvárda
III. Sinka Krisztina, 8. osztály – Ajaki Tamás Áron Közne-
velési Intézmény Szabolcsbákai Tagiskolája

Rajzverseny
5-6. évfolyam
I. Németh Viven – Árpád Vezér Általános Iskola,  Záhony
II. Lakatos Ivett – Kékcsei Arany János Általános Iskola
III. Gergely Róbert – Teichmann Vilmos Általános Iskola,
Kisvárda

7-8. évfolyam
I. Bakos Kinga – Kékcsei Arany János Általános Iskola
II. Széles Szabolcs – Árpád Vezér Általános Iskola, Záhony
III. Görgicze Fruzsina – Árpád Vezér Általános Iskola, Záhony

László Mihályné–Juhász Józsefné
munkaközösség vezetôk
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„ Ha megáld minket az ég valami-
lyen képességgel, azt hiszem bûn len-
ne nem élni vele. A tehetség felelôs-
ség. Természetes, hogy megteszem,
amit tudok, és segítek vele másoknak.”

2014. február 05-én óvodánkba lá-
togatott 55 óvodapedagógus abból a
célból, hogy minél szélesebb körû tá-
jékoztatást kaphasson az intézmé-
nyünkben mûködô tehetséggon-
dozásról. Mint tudjuk, a 2011.
évi CXC. törvény megfogalmaz-
za, hogy az óvodák, iskolák ki-
emelt feladata a tehetséggondo-
zás. Nekünk, mint akkreditált ki-
váló tehetségpont szívügyünk,
hogy ez a nemes, de felelôsség-
teljes feladat a mi térségünkben
is úgy mûködjön, hogy azt a
Nemzeti Tehetség Tanács is elis-
merhesse.

Ezen a napon bemutatkozott egy–
egy tehetségmûhely tag, ahol Botta
Mihály középsô csoportos kisgyerek
a Petôfi Sándor: Arany Lacinak vers-
sel köszöntötte a vendégeket, és
Szalóki Lilla, volt drámamûhely tag
kedvenc meséjével színesítette e na-
pot. Nagy Jenôné Inci, a Szent István
Egyetem fôiskolai adjunktusa, a Nem-
zeti Tehetség Tanács tagja felvázolta
a tehetséggondozás fontosságát. Azt is
hallhattuk, hogy ez még gyerekcipô-
ben járó feladat, így nagyon fontos,

Megyei Tehetségnap az
Arany Laci Mûvészeti Óvodában

hogy mi óvodapedagógu-
sok és tehetségpontok se-
gítsük ebben egymás mun-
káját és támogassuk azokat
az óvodákat, akik még
most ismerkednek a rend-
szerrel.

A hálózatépítés az alap-
ja egy jól mûködô rend-
szernek, hangsúlyozta
Inci. A szünetben minden

vendégünk megte-
kinthette az óvodán-
kat, melyre mindig
nagyon büszkék va-
gyunk. Lakatos Eve-
lin Dorina csengô
hangja varázsolt el
minket, majd Laka-
tos Zsaklin és
Poncsák Vivien volt
zenei mûhelytagok

xilofon játékát hallgattuk meg.
A nap további részében
Jarasovics Lászlóné a Sátoral-
jaújhelyi Mûvészeti Óvodák
intézményvezetôje, aki tehet-
ségfejlesztô szakértô folytatva
az Inci gondolatait szemléltet-
te egy tehetségcsíra mûhelybe
való bekerülésének a lépéseit.
Az elôadások után a kékcsei
asszonykórus óvodánkban dol-
gozó tagjai és Szekeres Katalin
polgármester asszony rétközi

népdal csokorral zárták a megyei te-
hetségnapot.

A hagyományôrzô ételek minden
vendéget elkápráztattak, felelevenít-
ve a régi népi ízeket. A találkozás nem
volt hiába, ugyanis már több óvoda
bejelentkezett regisztrációra, mint le-
endô tehetségpont és az óvodák folya-
matosan kérik a segítségünket a tehet-
ségmûhelyek bevezetésében.

Gerzsenyiné Hódos Ildikó



72014 .  áp r i l i s

Farsangi mulatság...

Ezekkel a szavakkal záródott az
Arany János Általános Iskola tanulói-
nak téltemetô mûsora.

Intézményünkben 2014. február 7-
én tartottuk hagyományos farsangi
mulatságunkat. Tanulóink apraja-
nagyja hetek óta lázasan készülôdött
erre a napra.

Ötletes jelmezek és szórakoztató
táncok, vidám jelenetek kerültek elô-
adásra. A közönségnek igazi színhá-
zi élményben volt része, hisz a jelme-

„Jöjjön közénk mielôbb a tavasz fénye,
Hogy egészségben dolgozhassunk egész évben…”

zek, a gyere-
kek színpadi
játéka igen
s z í nvo n a l a s
volt.

K ö s z ö n e t
ezért a felejthe-
tetlen délutá-
nért az 1., 3., 4.,
5., 6., osztály
tanulóinak, a felkészítô tanároknak:
Gerzsenyi Bélánénak, Kovács Móni-

kának, Gergely Istvánnénak, Tóthné
Tulipán Ibolyának, Kovács Borbálá-

nak, Bereczkiné
Boros Mónikának
és az iskola vala-
mennyi dolgozójá-
nak!

A farsangi mu-
latság tombolasor-
solással és zenés
mulatsággal ért
véget.

Bereczkiné
Boros Mónika

A kékcsei templom de messzire ellátszik Sûrû sötét felhô tornyosodik az égen
Tetejébe, babám piros rózsa virágzik Eltiltották tôlem a kedves szeretômet
Azt a piros rózsát százfelé fújja a szél Eltiltották tôlem vagy az isten elvette
Köszönöm galambom, hogy eddig is szerettél Annak adta oda, aki megérdemelte

Múlt, jelen, jövô az Arany János Általános Iskolában

Öröm, bánat, csalódás, szerelem,
summásélet, vigasságok, népi viselet,
szokások és hagyományok ismerhetô-
ek meg ezekbôl a dalokból. Ha egy
falu ismeri a gyökereit, akkor van mi-
hez tartoznia, van egy közös emléke-
zet, amelyet ha megértünk és tovább-
adunk, gazdagabbak leszünk tôle.

4 éve tanítok néptáncot Kékcsén és
tavaly sikerült elhatározni azt, hogy
az idén a helyi hagyományokkal is-
merkedünk a táncórákon. Találkoztam
az asszonykórussal, akik rengeteg
kékcsei népdalt és nótát gyûjtöttek
össze, lelkesen és rendszeresen énekel-
nek, majd ezeket a Szikes zenekarral
közösen stúdióban fel is vették és CD-
n meg is jelentették. Nagy kincs az

ilyesfajta hangzóanyag, hiszen meg-
marad az utókornak és megôrizhetô a
hagyomány. 1950-es 60-as években
táncos felvételek is készültek az egész
országban így Kékcsén és a környezô
településeken is.  Ezek mindamellett,
hogy hasznos oktatási segédeszközök,
betekintést is nyújtanak a régmúlt idôk
egy-egy pillanatába. Ezek mozaik da-
rabkáit felhasználva és összevegyítve
a népdalokkal, elmesélt történetekkel
lehet képet alkotni arról, hogyan is
élhettek, éreztek, gondolkodtak a régi
emberek, milyenek voltak a szokása-
ik, hagyományaik. Azt gondolhat-
nánk, hogy minek a múltat kutatni,
régi dolgokat újra tanulni, hiszen ma-
napság teljesen máshogyan élünk.

Mégis azt gondolom, hogy ezek isme-
rete hasznos tanácsokkal, gondolatok-
kal látnak el minket és sokszor kapasz-
kodót, útravalót adnak.

Az Arany János Általános Iskolában
évek óta folyik a néptánc oktatás a
Liget Alapfokú Mûvészeti és Szakkép-
zô Iskola tagozataként.  Azt gondo-
lom, a legtöbb gyermek örömmel ta-
nulja az iskolai tárgyak mellett a tán-
cot is. Hiszem, hogy amikor énekel-
nek és táncolnak teljesen más, de kö-
zös közegbe és érzésvilágba kerülnek.
Lehet, hogy csak rövidke idôre, de
olyankor nincsenek nevelésbeli, tu-
dásbeli és kulturális különbségek.

Kovács Borbála
néptáncpedagógus
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Immáron 5. alkalommal hívtuk és
vártuk a nagymamákat a hagyomá-
nyos Nagymama-napra a kékcsei
Arany Laci Mûvészeti Óvoda és Egy-

séges Óvoda – Bölcsôdébe, amely
2014. február 12.-én került megren-
dezésre a gyerekek és a nagymamák
nagy-nagy örömére. Célunk, hogy a
helyi hagyományként nevezetes
nagymama-napot megszervezve, a
generációk kapcsolatát még szoro-
sabbra füzve, ápoljuk az idôsek irán-
ti tiszteletet. A meghívókat személye-
sen vittük el a mamáknak, amelyet szí-
vesen fogadtak.

Elérkezett a várva-várt nap, Rinkó
Istvánné Marika óvónéni az intéz-
mény vezetôje köszöntötte a megje-
lenteket, ezután az óvoda dolgozói a
„Piroska és a farkas” címû mese elô-
adásával kedveskedtek a nagymamák-

Nagymama-nap az óvodánkban
nak és a gyerekeknek. Tízórai után
kezdôdött a közös program. A cso-
portok külön dolgoztak, koruknak
megfelelô feladatokat kaptak, ame-

lyet Pásztor Lászlóné Joli óvó néni
készített elô. A kiscsoportosok szí-
nes gyurmából készítettek, -„virá-
gokat, pogáccsákat és süteménye-
ket” – babbal és kukoricával díszí-
tették. A középsô- és a nagycsopor-
tosok gyönyörû faliképeket alkot-
tak termésekbôl és természetes anya-
gokból. A képekhez felhasználtak:

csuhét, kukoricadarát, mákot, kömény-
magot, fonalakat, kókuszt és sárgabor-
sót. A szebbnél szebb képek és alkotá-
sok az óvodánkba kerültek kiállításra.
A nagymama-nap végén a mamák ál-
tal készített lángos került elfogyasz-
tásra. Köszönet a lángost készítô ma-
máknak. Az óvodások szerény kis aján-

dékkal kedveskedtek a Nagymama-nap
alkalmából, amelyet elôzôleg közösen
készítettünk. Az együtt töltött idô alatt,
az együtt tevékenykedés alkalmával a
gyerekek és a nagymamák is szép élmé-
nyekkel gazdagodtak. Minden nagyma-
mának jó egészséget, hosszú életet és
sok örömet kívánunk.

Puskás Lászlóné
óvodapedagógus

Ezen az éven Nônap alkal-
mából dr. Seszták Miklós or-
szággyûlési képviselô úr jó-
voltából került megrendezés-
re a Vigasság Kékcsén, az
Arany János Általános Isko-
lában.

A rendezvény meghívott
vendége volt Kozmann
György kenus olimpikon,
akivel a jelenlevôk közül
mindenkinek lehetôsége volt
vele beszélgetni az életútjáról.

Az estét különlegessé tette a sényôi

Nônapi Vigasság

dancesing együttes, akik zenés-táncos
elôadásukkal emelték az est színvona-

lát. Ôket követte az
Animal Cannibals, akik
fiatalos ritmusukkal az ér-
deklôdôket is belevonták
mûsorukba.

Az elôadások után a
meghívott vendégek kü-
lönleges kékcsei finomsá-
gokat fogyaszthattak.

Ezúton szeretnénk
megköszönni a jelenle-
vôknek a jó hangulatot és

a meghívottaknak a színvonalas mû-
sorokat. Muskóczki Kornélia


