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Kékcse település Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye Rétközi táj-
egységének észak keleti részén fek-
szik. A község nevének eredete bi-
zonytalan, de már az 1220 években
is szerepel írásos dokumentumok-
ban. Szerepelteti nevé,. mint Váradi
Regestrum, Kewkche, majd késôbb
Kertse néven.

Településünk közös célja az össze-
tartás, melyet semmi sem bizonyít job-
ban, mint az a temérdek kulturális
összejövetel és program, amit közös
erôvel és fáradozással érünk el.

2012-ben a település megalakítot-
ta az Amatôr Színjátszó körét. Debütá-
ló elôadása a Kékcsei Dohánytermesz-
tés Hagyományôrzô Fesztiválon tör-
tént, ahol ½A Zördög½ Móricz Zsig-
mond Dinnyék címû darabjával arat-
tak osztatlan sikert. Az elmúlt két év-
ben számtalan saját és más települé-

sen is bebizonyították, hogy milyen
jókedv, tehetség lakozik bennük. A
rajongók láthatták már elôadásukban
A lónak vélt mennyasszonyt és A be-

Civil értékteremtés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

teg disznó népi komédiát. A színját-
szó kör repertoárja folyamatosan bô-
vül, és minden alkalmat megragadnak,
hogy azt a lelkes közönségnek is be-
mutathassák.

A színjátszó körünk mellett igen
csak említésre méltó a Kékcsei

Asszonykórus.
Évekkel ezelôtt
énekes kedvû
asszonyok társu-
lásával alakult
meg. Legnagyobb
sikerüket 2012-
ben érték el, ami-
kor is a Szegeden
meg rendezésre
került II. Országos
Népek tánca, Né-
pek zenéje ren-
dezvényen a dön-
tôig énekelték
magukat és ott
arany minôsítést

nyertek el. Az ott elhangzott dalok a
½Nem bánom, hogy szegénynek szü-
lettem½, a Kékcsei népdalok (2012)
címû könyvbôl lett kiválogatva. 2013-

ban jelent meg egy CD az asszonykó-
rus elôadásában a Kékcsei nóták és
népdalok címmel.

Kékcse lakossága igazán tud mulat-
ni és szórakozni. Ezt már 8 éve min-
den május elsején be is bizonyítja.
Hagyományôrzô zenés-táncos felvo-
nulásunk már egyre több látogatót
tudhat magáénak. Nagy szeretettel lát-
ják minden utcában a táncos lábú höl-
gyeket és asszonyokat, miközben ut-
cáról utcára végig táncolják a telepü-
lést.

A téli évszakra is jut olyan prog-
ram, amely az településünk lakóinak
nagy részét összehozza.  A lakosság
együtt készül a karácsonyra. Advent a
várakozás ünnepe. Községünkben a
kis óvodásoktól az idôsebb Kékcsei
lakosokig mindenki részt vesz ebben.
Advent vasárnapokon hol az iskola,
hol az óvoda csemetéi, vagy az
asszonykórus tagjai adnak elô adven-
ti mûsort a betlehemi jászol mellett. A
programot meleg teázással, forralt bo-
rozással és önfeledt beszélgetés zárja.

A településünk büszke arra, amit
megtesz az összetartozás reményében.
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2014. július utolsó hétvégéjén is-
mét megrendezték a Kékcsei Do-
hánytermesztés Hagyományôrzô
Fesztivált.

Kékcse

Kékcse az észak- alföldi tájegység-
ben, Szabolcs- Szatmár Bereg megye
északi részén, a Rétközben található.
3 km-es távolságban a Tisza felsô sza-
kaszától, alig 5 km-re a Kisvárdai Vár-
fürdô gyógy- és termálvizétôl, illetve
közvetlen szomszédságban áll a Rét-
közi-tóval.  Közigazgatásilag a
Kisvárdai Járáshoz tartozik, 1650 lé-
lekszámú település, polgármestere
Szekeres Katalin.

A község évrôl évre formálódik,
egyre szebb kép fogadja az ide érke-
zôket, a haza látogatókat és az átuta-
zókat egyaránt. A településen általá-
nos iskola, óvoda, bölcsôde, orvosi
rendelô, védônôi szolgálat és önálló
könyvtár mûködik. Kékcse látképét és
az emberek közösségi terét 2 park is
színesíti.

Kékcse jelentôs szerepet vállal a
térségben a kultúra és hagyományôr-
zés tekintetében. 2010-ben
magyarnóta-éneklési világrekordot
állított fel, 2012-ben a Kékcsei
Asszonykórus Arany minôsítést kapott
a II. Országos Népek Tánca, népek ze-
néje rendezvényen, Szegeden. 2013-
ban népdal gyûjtemény jelent meg az
összegyûjtött rétközi nótákból, mely-
bôl CD felvétel is készült a Kékcsei
Asszonykórus és a Szikes Zenekar köz-
remûködésével. Az Asszonykórus és a
helyi Amatôr Színjátszó Kör egyre
több meghívásnak tesz eleget és fellé-
péseik során nagy sikert aratnak.

A település bekapcsolódott a köz-
foglalkoztatási-programba, de az ön-
kormányzat mellett jelentôs szerepet
vállalnak a munkahelyteremtésben a
dohánytermesztéssel foglalkozó csa-
ládok (20) is, akik idénymunka formá-

jában májustól késô ôszig foglalkoz-
tatják a helyi lakosok egy részét.
Kékcse területi adottságai kiválóan
megfelelnek a dohány termesztésének,
sôt az alacsony aranykorona-értékû,
homokos földeken más növény ter-
mesztése nem gazdaságos. Az alkalmi
munkavállalók mindig izgatottan vár-
ják a szezon indulását, hiszen megél-
hetésüket és anyagi függetlenségüket
remélik a munka elkezdésétôl.

Kékcsei Hagyomány-
ôrzô Dohányfesztivál

2014-ben hetedik alkalommal rendez-
ték meg a Kékcsei Hagyományôrzô
Dohányfesztivált Kékcsén. Az Önkor-
mányzat és a falunap ,,névadói” , a
dohányos családok egy emberként tet-
ték oda magukat a sikeres fesztivál
megvalósulása érdekében.   Mindenki
serényen dolgozott azért, hogy a ren-
dezvényre látogatók minél színesebb
képet kapjanak a dohánytermesztés
kultúrájáról és hagyományáról. A be-
járattól nem messze került felállításra
egy látvány-dohánypajta, ami helyet
adott a betakarított Virginia és Burley
típusú dohánynak, a munkafolyama-
tokat ismertetô leírásnak, a szakköny-
veknek illetve folyóiratoknak és nem
utolsó sorban a nagy eszmei értékû,
múltat megôrzô fotóknak és fermen-
tált dohánynak. A dohányos sátor ék-
kövei a családokat ábrázoló tablók és
fotók voltak, melyek a tûvel fûzött
dohánypórék ölelésében elnyerték a
látogatók tetszését is. A dohányos csa-
ládok pedig egységük kifejezése ér-
dekében egyen pólóban jelentek meg,
melynek az elejére 3 aranyszínû do-
hánylevél került.

Az idei év kuriózuma az volt, hogy
a környékbeli települések dohányter-
melôi is meghívást kaptak a fesztivál-
ra, nem csak a helyiektôl, hanem kü-
lön, a rendezvényt támogató
MADOSZ-tól is.  Fontos megemlíteni,

hogy a szórakozás mellett szakmai
konzultációra is lehetôség nyílt. Az
országgyûlés képviseletében jelent
volt dr. Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter, az ULT Magyaror-
szág Zrt. részérôl Bittner Imre vezér-
igazgató és Fekete Tibor agronómiai
igazgató, a Magyar Dohánytermelôk
Országos Szövetségének képviseleté-
ben Bényei Illés elnök és Eisler József
titkár, a helyi termelôk területi agro-
nómusa, Kovács István, a megyei Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara elnöke,
Rácz Imre. Örültek a személyes talál-
kozás lehetôségének, a kapcsolatépí-
tésnek, a közös emlékek felidézésének
és szót váltottak a gazdálkodás aktuá-
lis kérdéseirôl, a dohánytermesztés je-
lenérôl, jövôjérôl, a megmaradásáról,
továbbfejlôdésérôl, a pályázati lehe-
tôségekrôl, valamint kiemelték a do-
hánytermelôk közfoglalkoztatás terén
vállalt jelentôs szerepét is.

A dohányültetvények látogatására
sokan voltak kíváncsiak. A homokos
dombok és lejtôk dohánysorai között
haladva soha nem látott szépségében
láthatták meg Kékcsét a kikocsikázók.
A nap simogató sugarai, a széltôl len-
gedezô dohánylevelek, a két temp-
lomtorony köré csoportosuló falusi
házak, mintha csak egy romantikus
film kockái lettek volna…

2013-ban hagyományôrzô céllal
dohánykirályt és –királynôt választott
a település, így az idei fesztivál csúcs-
pontja is ez volt. A jelöltek ügyességi
feladatokban mérhették össze tudásu-
kat. Az idei évben Kocsi Eleonóra és
Muskóczki Imre fejére került a szárí-
tott dohánylevelekbôl font korona,
melyet az elôzô év ,,uralkodói” adtak
át ünnepélyes ceremónia keretében. A
koronázást követôen a király és király-
nô fogadalmat tettek, melyben meg-
ígérték, hogy Kékcse dohánytermesz-
tésének hagyományát, kultúráját támo-
gatni fogják.

Kocsiné Nyiscsák Emma
szervezô

Hagyományôrzô Dohányfesztivál
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„Minden tudás csak akkor bír való
beccsel, ha cselekvésre képesebbé
tesz.” /Eötvös József/

Az iskolánkban folyó nevelômun-
ka sajátos területei között az egyik leg-
jelentôsebb a diákönkormányzat tevé-
kenysége. Fôbb feladatai közé tarto-
zik az iskolai ünnepségek, megemlé-
kezések szervezésében való részvétel,
a szabadidô tartalmas eltöltése. A di-
ákönkormányzat tagjai részt vesznek
az iskola kulturális programjainak
szervezésében, a hagyományápolás-
ban, a hagyományépítésben. Ebben a
tanévben is sokat tettünk, hogy a di-
ákévek tartalmassá, emlékezetessé
váljanak.

Elsô programunk 2013. október 11-
én megtartott sportdélután volt. Aero-
bic edzéssel kezdôdött a délután, majd
sor- és váltóverseny következett, me-
lyet ügyességi kerékpárverseny, fut-
ballmérkôzés, kézilabda követett. Az
izgalmas versenyszámok alatt sokat
szurkoltunk, buzdítottuk a csapatokat.
Pihenésként az alsó tagozat a Bibuci
meseszínház szórakoztató zenés mû-
sorát nézte meg. Tapssal, közös ének-
léssel köszöntük meg a színészek elô-
adását. Ki sem pihentük magunkat, már
autóbuszon ültünk, Budapest felé véve
az utunkat, 2013. október 26-án a Fô-
városi Nagycirkusz Univerzum fényei
címû elôadását tekintettük meg. A cir-
kuszi elôadás után a Városligeten át-
sétálva a Vajdahunyad várának cso-
dálatos épületeit tekintettük meg. A
Hôsök terén országunk nagyjait be-
mutató emlékmû megtekintése után
buszunkkal a Lánchídon át a Várba
érkeztünk. Sétáltunk a Halászbástyán,
a Mátyástemplom körül. Az élmé-
nyekkel teli napunkat fagylaltozás-
sal zártuk.

 A kirándulás elôtt még felsôseink
megemlékeztek az 1956. október 23-

A Diákönkormányzat
munkájáról

án történt eseményekrôl. „Hull a pely-
hes fehér hó…” Megérkezett a Miku-
lás! December 6-án az elsô és második
osztályos tanulók szórakoztattak min-
denkit. Színvonalas mûsor után ének-
léssel vártuk a fehér szakállas Miku-
lást. A csomagok kiosztását követôen
az iskola apraja-nagyja vidáman rop-
ta a táncot a Mikulás diszkóban. Isko-
lánk ezen a délutánon ismét felejthe-
tetlen emlékeket szerzett tanulóinak,
tanárainak. 2014. január 22. A magyar
kultúra napja. Iskolánk tartalmas mû-
sorral, szavalóversennyel emlékezett
himnuszunk költôjére. „Jöjjön közénk
mielôbb a tavasz fénye, hogy egész-
ségben dolgozhassunk egész év-
ben…” Február 7-én iskolánkban a
farsangi mulatságé volt a fôszerep.
Diákjaink ötletes jelmezekkel, szóra-
koztató táncokkal, vidám jelenetekkel
készültek a tél temetésére. A farsangi
mulatság tombolasorsolással és zenés
mulatsággal ért véget. Március 3-án
kezdôdött iskolánkban az Arany János
hét, melyen sikeresen szerepeltek di-
ákjaink. Március 8-án diákönkor-
mányzatunk fiú tagjai köszöntötték
intézményünk hölgy dolgozóit. A
Nemzeti dal tiszteletére színvonalas
mûsorral készültek felsôs diákjaink.
Április 11. A költészet napja tisztele-
tére házi versmondó versenyt rendez-
tünk. Április utolsó napjaiban ajándé-
kot készítettünk Anyák napjára. Vág-
tunk, ragasztottunk, termésekkel üve-
geket töltöttünk meg. Május 9-én is-
mét buszra szálltunk, utunkat Viseg-
rád felé vettük. Délelôtt 10 órától tar-
talmas programon vettünk részt a Ki-
rályi Palotában. Megtekintettük a
templomot, jártunk a királyi hálószo-
bában, padlófûtésû fürdôszobában,
konyhában. Pénzérméket dobtunk az
udvaron lévô szökôkútba azzal a re-
ménnyel, hogy visszatérünk.
Íjászkodtunk, fegyvereket foghattunk

a kezünkbe. 13 órakor kezdôdött a
Salamon toronyban a lovagi torna, a
lovagok korhû jelmezekben verseng-
tek egymással. Délután 3 órától séta-
hajón szeltük a habokat a Dunán, gyö-
nyörködtünk a csodaszép kilátásban.
Ez a nap is felejthetetlen élményeket
szerzett gyerekeknek és pedagógusok-
nak egyaránt. A kirándulásból nem
maradtak ki a kicsik sem. Május 16-
ára bábszínházi látogatást szerveztünk
Debrecenbe. A Vojtina bábszínház Föl-
dön, vízen, levegôben címû elôadását
tekintették meg. Elérkeztünk a DÖK
talán legjobban várt programjához, a
Gyermeknaphoz, 2014.május 30-án.
Sportoltunk, kötelet húztunk, fociz-
tunk, aszfaltra rajzoltunk, kerékpároz-
tunk, rendôrautóban ültünk, szirénáz-
tunk. Pizzát, gyümölcsöt ettünk, üdí-
tôt ittunk, jégkrémet falatoztunk. Min-
den résztvevô talált magának, érdek-
lôdési körének megfelelô feladatot.
Június 12-én iskolánkba érkezett egy
négytornyú Ugráló vár. A gyerekek
nagy örömmel fogadták. Reggel 8 órá-
tól 13 óráig osztályonkénti váltásban
foglalták el a várat. A szabályokat be-
tartva vidáman ugráltak a palotában.
A tanév utolsó napjaiban a ballagás és
a tanévzáró feladataira koncentrál-
tunk.

A felsoroltakból is látszik, hogy
ebben a tanévben is sikerült a gyerme-
keknek sokszínû, érdekes programo-
kat szervezni. A programok segítik a
diákok aktivizálását, kreatív közös-
séggé formálódását.

„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betûkkel: VAKÁCIÓ!”
Kívánok mindenkinek jó pihenést,

kellemesen eltöltött nyári napokat,
feltöltôdést a következô tanévre!

Kassa Tiborné
DÖK segítô pedagógus
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Lesku Miklós az Arany János Általános Iskola igazgató-
ja egy szép idézettel kezdete búcsúztatóját, ami méltán le-
het útravalója a 8. osztályos tanulóknak.

„Cselekedj a természet rendje szerint,
Sose erôszakold a dolgokat,
Ne keresd a túlzott élvezeteket,
Lásd meg a nagyot a kicsinyben,
Lásd meg a sokat a kevésben,
A rosszat is jóval viszonozd!”

Majd így folytat-
ta:

2014. június 14-
én, 17-en köszön-
tek el az iskolától,
osztályfônökötök-
tôl, diáktársaktól,
barátoktól.

2 fô gimnázium-
ban, 7 fô szakkö-

zépiskolában, 6 fô szakiskolában folytatja tanulmányait. 2
fô nem tanul tovább.

Az iskolában eltöltött 8
év alatt kisgyermekbôl
gondolkodó, ifjú embe-
rekké váltak.

Ez az idôszak kemény
munkából, sikerekbôl és
kudarcokból állt, sok szép
élménybôl, felejthetetlen
órákból, de olyan percek-
bôl is, amelyek kevésbé voltak kellemesek.

Ballagás 2014.

A sikerek és kudarcok lesznek társai az embernek az Élet-
ben.

Ez az ünnepség egy pillanatnyi megállás csupán, menni
kell tovább.

Új világ, új iskolák kapui nyílnak. Az itt megszerzett
tudás, ismeret és további szorgos munka reméljük, meg-
hozza majd a várva – várt gyümölcsét.

Iskolánk tantestülete, dolgozói, tanulóifjúsága, valamint
a magam nevében kívánok további tanulmányaitokhoz ki-
tartást, és sok sikert.

Ballagó 8. osztály:

Bakos Kinga Lakatos Loretta
Balogh Sarolta László Dóra
Brád József Mészáros Anita
Brád Márk Nagy Erik
Csercsa Máté Pálfi Rajmund
Hamza Barnabás Potyók Renáta
Horváth Edvárd Zsigu Éva
Hamza Balogh Tímea Oláh Ilona Elvira
Hamza Balogh Viktor

Áncsán László
ossztályfônök

Községünk évrôl évre formálódik,
szervezôdik, épül-szépül.  Egyre szebb
kép fogadja az ide érkezôket, a haza
látogatókat és az átutazókat egyaránt.
Az elmúlt évek beruházásai közül el-
sôként említem meg az új építésû álta-
lános iskolát, a kibôvített és felújított
óvoda épületét, a hozzá tartozó játszó
udvarral. Kékcse látképét és az embe-
rek közösségi terét gazdagítja az or-
vosi rendelô és a Szent Erzsébet Park.
Ez utóbbi szomszédságában található
az orvosi rendelô, ami egy sikeres pá-
lyázat eredményeképpen hamarosan
,,újjászületik” és alappillérévé válik
egy egységes, rendezett falukép kiala-
kításának. A Nemzetgazdasági Minisz-

ADJ ESÉLYT AZ EGÉSZSÉGNEK!
térium az Új Széchenyi Terv Észak-al-
földi Operatív Program keretén belül
ÉAOP-4.1.2/A-12 – Egészségügyi alap-
ellátás, egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése tárgyú felhívást
tett közzé, melyre Kékcse Község Ön-
kormányzata sikeresen pályázott és
59.994.549 Ft (100%-os) vissza nem
térítendô támogatásban részesült. Az
ADJ ESÉLYT AZ EGÉSZSÉGNEK!
Lakosság-közeli, minôségi háziorvo-
si és védônôi szolgáltatások korsze-
rû és környezettudatos környezetben
Kékcsén elnevezésû projekt keretében
átalakul, kibôvül és megújul az épü-
let. A munkálatok elkezdôdtek és je-
lenleg is tartanak. A tetôt teljes egé-

szében lecserélték és az új homlokzati
részt kialakították. A belsô teret három
szintre tagolták. A pince részben ki-
alakítják a kazánházat, a földszinten
pedig az egészségügyi ellátás és a vé-
dônôi szolgálat mûködéséhez szüksé-
ges helyiségeket. A tetôteret is beépí-
tik, itt kap helyet többek között egy
infúziós kezelôszoba. Az ingatlan 320
m2-re teljes egészében beépítésre ke-
rül, hogy a betegek korszerû ellátása
helyben történhessen meg. Az ôszi át-
adást követôen a háziorvos és a védô-
nô visszaköltöznek régi-új helyükre,
hogy tovább folytassák eddigi ered-
ményes és lelkiismeretes munkájukat.

Kocsiné Nyiscsák Emma
biz. tag.

Évzáró az iskolában
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„Egészséges leszel, mint a makk!” Ezzel a mottóval szer-
veztük meg a gyermeknapi programot az Arany Laci Mûvé-
szeti Óvoda udvarán. Mindannyian visszaemlékezünk azok-
ra az évekre, amikor kisgyerekek voltunk, és a szüleink,
nagyszüleink köszöntöttek egy-egy cukorkával, vagy cso-
koládéval gyermeknap alkalmából. Mi az idén is arra töre-
kedtünk, hogy hagyományt teremtve együtt a család közö-

sen szerezzen gyermeknapi élményeket a játszással, moz-
gással vagy az alkotások során. Az óvoda udvarát kissé át-
alakítva hat állomáson fogadtuk a csapatokat és játékos
feladatokkal, gyümölcsök és zöldségek kóstolásával igye-
keztünk emlékezetessé tenni ezt a napot. Nyolc csapatot
állítottunk fel, ahol a szülôk közül választottunk egy-egy
csapatkapitányt és hozzá egy csapatnevet. Így jöttek létre
pl. káposzta, szeder, alma, körte, stb. nevû csapatok. Min-

den állomáson közösen tevékenykedtek a szülôk a gyere-
kekkel és legalább annyira volt számukra élvezetes a fel-
adatok elvégzése, mint a gyermekeik számára. Persze a moz-
gásos játékokat a gyerekek ügyesebben megoldották, ugyan-
is a szülôk hamarabb elfáradtak, de ettôl függetlenül min-
den szülôt dicséret illet a részvételért és a becsületes küzde-
lemért. Az állomásokon elvégzett feladatok után gyermek-
nap alkalmából egy meglepetés is várta az óvodásainkat.
Ha mozgás, akkor UGRÁLÓVÁR! Ez volt ám az igazi öröm!

Gyermeknap, ahol a szülôk is
önfeledten játszanak!

Csoportonként kipróbálhatták, hogy milyen magasra
tudnak ugrani, mennyire erôsen tudnak a levegôvel felfújt
zsákokkal bokszolni. Meghívtuk az elmúlt évben ballagó
óvodásainkat is egy alapos mozgásra, amely hatalmas él-
mény volt számukra. Az aktív délelôtti program után jól
esett a szakács nénik ízletes meggyes és almás pitéje, me-

lyet a szülôk is megkóstolhattak. Mi így köszöntjük a gyer-
mekeinket gyermeknap alkalmából és hisszük azt, hogy
ezekre a napokra hosszú évek múlva is emlékezni fog szülô
és gyermek egyaránt.

 Gerzsenyiné Hódos Ildikó
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Kékcse Község Önkormányzata
sikeres pályázatot nyújtott be SZOC-
FP-14 kódszámú „ A szociális föld-
programok megvalósításának támo-
gatására” elnevezésû pályázati fel-
hívásra.

A pályázat célja: a helyi munkanél-
küliség kezelése, a foglalkoztatás elô-
segítése, különösen a hátrányokkal
sújtott társadalmi csoportok esetében.
A szociális földprogram a feketegaz-
daság visszaszorítását kívánja betöl-
teni.

A programban részt vehetnek a
munkanélküliek, munkanélküli csalá-

Kertkultúra meghonosítása Kékcsén
dok, álláskeresôk, regisztrált munka-
nélküliek és olyan megváltozott mun-
kaképességûek, akiknek egészségi ál-
lapota a programban való részvételt
lehetôvé teszi.

 A pályázat alapján a szociális föld-
program mûködésérôl szóló önkor-
mányzati rendelet által a programba
bevont kérelmezôk saját földterület-
ükön végzik a növénytermesztést.

A programban részt vevôk feladata
a magvak vetése, palánták ültetéséhez
az elôkészítô munkák, ültetés, öntö-
zés, növényápolás, kapálás, gyomlá-
lás és betakarítás.

A programba bevontak kötelesek a

Kékcse Község Önkormányzatának
szakmai irányításával végezni munká-
jukat.

A projekt megvalósítási idôszaka
2014. július 1. – 2015. április 30.

A pályázati projekt keretében a Tá-
mogató Kékcse Község Önkormány-
zatát 1  100 000 Ft vissza nem téríten-
dô támogatásban részesítette.

A programban részt vevôknek ered-
ményes munkát kívánunk.

Kékcse Község Önkormányzata és
a Képviselô testülete köszöni a prog-
ramban részt vevôk munkáját, a prog-
ram támogatásában részt vevôk
segítségét. Urbán – Kropok Júlia

Az elmúlt hetek sporthíreit nagy-
mértékben maghatározta a Brazíliá-
ban megrendezett futball-világbaj-
nokság. A világklasszisokat látva
biztosan sokan irigyelték tehetségü-
ket, gyorsaságukat, kitartásukat,
technikájukat, kreativitásukat és
együttmûködô-készségüket, adott
esetben önzetlenségüket. Ez csak
néhány azok közül az emberi tulaj-
donságok közül, amikre vágyunk,
amiket szeretnénk elérni, ami alap-
ján magunk és mások szemében is
valakivé válhatunk.  Éppen ezért lát-
nunk kell, hogy a foci nemcsak egy
sport, amit 2X11 játékos ûz, hanem

OVI-FOCI Kékcsén
annál sokkal több, egy képességfej-
lesztô játék, melyben lehetôséget kap
az egyén a képességei kibontakozta-
tására, ill. lehetôséget kap a csapat is -
mint kollektív egész - az együttmûkö-
désre, az ,,egy közös cél szellemében”,
ami nem más, mint a gyôzelem.

Egy sikeres pályázat keretében, most
az ovisok elôtt nyílik lehetôség arra,
hogy megtanulják a futball sport szabá-
lyait, közben örömüket leljék a játék-
ban és felruházzák magukra, mintegy
magukba szívják a fent említett nemes
tulajdonságokat. Az Arany Laci Mûvé-
szeti Bázisóvoda és Bölcsôde fenntar-
tója, Kékcse Község Önkormányzata

pozitív elbírálást nyert az Ovi – Foci
Közhasznú Alapítvány által ,,Nemze-
ti Ovi – Foci, Ovi – Sport Program”
néven meghirdetett pályázaton. A prog-
ram keretében speciális Ovi – Foci
sportpálya megépítése, eszközkészlet
beszerzése, utánpótlás – nevelés és
szakemberképzés valósul meg.

Izgatottan várjuk a program indu-
lását, a pálya kiépítését. Reméljük,
hogy az óvoda udvara a gyermekek
örömétôl lesz hangos és kíváncsian
figyeljük a tehetségek kibontakozá-
sát a sport területén is.

Kocsiné Nyiscsák Emma
biz. tag


