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2014. szeptember 25-e je-
les nap Kékcse történeté-
ben. Három könyv jelent
meg, a Kékcsei Trilógia,
Ladányi András és a
kékcsei lakosság több mint
kétévnyi munkájának ered-
ménye képen.

Összegyûjtötte és megírta azo-
kat az értékeket, történeteket,
szépségeket melyek számunkra,
itt élô emberek számára hétköz-
napi, mindennapos dolgok.

A trilógia egyik kötete a
Kékcsejárás bemutatja a telepü-
lés földrajzi, történelmi értékeit,
adottságait.

A múlt az idô múlásával,
felbecsülhetetlen kinccsé válik...

A második kötet Kékcse ba-
rázdái élettörténeteket mesél el,
beszélgetések alapján. A har-
madik a legszebb kötet, gyö-
nyörû fényképekkel eleveníti

meg szemünk elôtt a falu épí-
tett és természeti szépségeit,
embereket, arcokat, rendezvé-
nyeket.

A trilógia bemutatására a me-
gyeszékhelyen a megyei könyv-
tárban méltó helyen került sor.
Minden várakozást felülmúlt a
könyvsorozat sikere, a nagy ér-
deklôdés mindenkit meglepett,
mérhetetlen öröm és büszkeség
tölt el minket Kékcsei embereket.

Értékeink ôrzésének, tovább-
adásának sok módja van, tárgya-
inkat, kincseinket összegyûjtjük
múzeumokban, emlékházakban,
vagy elmeséljük az unokáknak az
utókor számára.

A trilógia már most is nagy
kincs, de az évek múlásával ér-
téke csak nôni fog, felbecsülhe-
tetlenné válik.
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Kékcse Község Képviselô-tes-
tülete a polgármester asszony
irányításával pályázatot
nyújtott be, „Itthon vagy!
Szeretlek Magyarország!
címmel. A pozitív elbírálás
után gyors ütemben megin-
dult a szervezés.

Már második alkalommal kap-
csolódtunk be, és bonyolítottuk
le ezt a rendezvényt.

2014. szeptember 27-én a dél-
utáni órákban az Arany János
Általános Iskolába szólt a meg-
hívó.

A Kékcsei Asszonykórus „Bor,
bor, bor....címû énekszámát szá-
mos dal követte.

Itthon vagy! Magyarország szeretlek!

2014. szeptember 1. hétfô
reggel megnyitotta kapuit az
Arany János Általános Is-
kola.

Az elsô nap tanévnyitóval kez-
dôdött, ahol Lesku Miklós igaz-
gató úr köszöntötte a tanulókat,
a megjelent szülôket, ven-
dégeket. Ezt követôen az
elsôsök bemutatása, be-
mutatkozása következett.

A tanévnyitón ismerte-
tésre került a tanév és ta-
nítási év rendje.

A 35/2014.(IV.30)
EMMI rendelet határozza
meg, rögzíti a tanév rend-
jét, s feladatait. A rende-
let szerint a:

– tanítási év elsô nap-
ja 2014. szeptember 1. és
utolsó tanítási napja 2015.
június 15.

Tanévnyitó
– az elsô félév 2015. január

16-ig tart
– ôszi szünet-2014. október

27-tôl 2014.október 31-ig
tart

– téli szünet- 2014. december
22-tôl 2015. január 2-ig tart

– tavaszi szünet- 2015. április
2-tôl 2015. április 7-ig tart

A kormányrendelet ismerteti
az országos mérések idôpontjait,
melyeket minden oktatási intéz-

A Polgármester Asszony kö-
szöntôjében Kékcse értékeirôl,
szépségeirôl, kulturális kincseirôl
szólt.

Megnéztük a „Kékcse triló-
gia” könyvbemutatón készült
képeket. Majd a vacsorát tûzgyúj-
tás követte.

A Szent Mihály-napi tûz mel-
lett daloktól, énekektôl volt han-
gos a környék. A vidámság, a jó
hangulat az ebédlôben tovább
folytatódott.

Gergely Istvánné
képviselô

ménynek a megfelelô évfolyam-
okon el kell végezni.

– 2014. december 5-ig Diag-
nosztikus vizsgálatot kell vé-
gezni elsô évfolyamon

– 2015.május 27-én Országos
kompetenciamérés 6. és 8.
évfolyamon

– 2015. június 11-én az Okta-
tási Hivatal által szervezett
írásbeli idegen nyelvi mérést
is el kell végezni,

Mind emellett folytatjuk a
különbözô tanulmányi ver-
senyekre való felkészülést,
tovább folytatjuk hagyomá-
nyainkat, programjainkat. Az
osztályok készülnek osztály-
fônökeikkel a különbözô
ünnepekre, rendezvényekre.

Ez a tanév is sok feladatot
és gazdag programokat kínál

tanulóinknak.
Kívánok kitartást, sok szorgal-

mat a tanévhez. Nagy Enikô
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Tisztelt Választópolgárok!

2014. október 12-én a vá-
lasztópolgárok ismét az urnák-
hoz járulnak, hogy megvá-
lasszák a település és a megye
döntéshozóit, a helyi önkor-
mányzati képviselôket és pol-
gármestert, a megyei közgyû-
lés tagjait. A 2014. októberé-
ben megválasztott képviselôk
mandátuma öt évre szól, meg-
bízatásukat 2019-ig gyakorol-
hatják.

A helyi önkormányzati kép-
viselôk és polgármester vá-
lasztásának napján valamely
nemzetiséghez tartozó válasz-
tópolgárok megválasztják sa-
ját nemzetiségi önkormányza-
tuk helyi, területi és országos
képviselôit is.

A  Nemzeti Választási Iroda
a választásra jogosult állampol-
gároknak megküldte a válasz-
tási értesítôt, mely tartalmazza,
hogy szavazataikat melyik sza-
vazókörben adhatják le.

A szavazóhelyiségekben sza-
vazni 2014. október 12-én 6,00
órától 19,00 óráig lehet.

A szavazóhelyiségben az a
választópolgár szavazhat, aki
a kinyomtatott és hitelesített
szavazóköri névjegyzékben
szerepel.

Tájékoztató
a helyi önkormányzati képviselôk, polgármester,

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselôk
2014. évi választásához

A szavazást megelôzôen a vá-
lasztópolgár igazolja személy-
azonosságát, valamint lakcímét.

A szavazólapon a jelöltek a
Helyi Választási Bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

Polgármester választása:
A polgármester választás tekin-

tetében a település egy választó-
kerületnek számít.

Kékcse Község Helyi Válasz-
tási Bizottsága egy jelöltet vett
nyilvántartásba. A polgármestert
a település választópolgárai köz-
vetlenül választják meg.

Egyéni listás képviselôk vá-
lasztása:

A képviselôk választása ún.
egyéni listás választási rendszer
alkalmazásával történik. E vá-
lasztástípusban a település egé-
sze alkot egy választókerületet, a
megválasztható  képviselôk szá-
ma 6 fô. Kékcse községben a
Helyi Választási Bizottság 14 fô
egyéni listás jelöltet vett nyilván-
tartásba. Képviselô az a 6 jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapta.

Nemzetiségi önkormányzati
képviselôk választása:

Kékcse községben  roma nem-
zetiségi önkormányzati képvise-
lôket választanak. A nemzetiségi
önkormányzati képviselôk vá-
lasztásán az a választópolgár gya-

korolhatja választójogát, akit a
nemzetiségi névjegyzékbe –
kérelmére – felvettek.

A Helyi Választási Bizottság
9 jelöltet vett nyilvántartásba, a
megválasztható képviselôk szá-
ma 3 fô. Képviselô az a 3 jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapta.

A területi és az országos ön-
kormányzatok képviselôit is
közvetlenül választják meg.

Megyei közgyûlés tagjainak
választása:

A megyei közgyûlés tagjai
választásának szavazólapján a
választópolgár egy listára sza-
vazhat.

Az a választópolgár, aki a
szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota
vagy fogyatékossága miatt nem
tud elmenni a szavazóhelyiség-
be, hogy ott adja le a szavaza-
tát, mozgóurnát kérhet. A vá-
lasztópolgár mozgóurna iránti
kérelmének legkésôbb 2014.
október 10-én 16,00 óráig kell
megérkeznie a Választási Irodá-
hoz  (Kékcse, Fô utca 116-118),
vagy a szavazás napján 2014.
október 12-én,  legkésôbb
15,00 óráig a Szavazatszámlá-
ló Bizottsághoz.

Belinszky Ferencné
HVI. vezetô-helyettes
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1083. augusztus 20-án szentté
avatták I. István király relik-
viáit a székesfehérvári bazili-
kában. Erre a napra emlékez-
ve ünnepeljük minden évben
Szent István királyt és a ke-
resztény magyar államalapí-
tást.

A Szent Istvánra való emlékezés-
nek ugyan ezeréves hagyománya van,
az államalapítás ünnepe a körmenet-
bôl nôtte ki magát a XX. században.

Szent László uralkodása idején az
I. István által minden évben Nagy-
boldogasszony napján (augusztus 15-
én) tartott törvénynapokat áttetette
augusztus 20-ra, István király szent-
té avatásának napjára.

A középkorban az egész Kárpát-
medencében élt Szent István kultu-
sza. Fontos eleme volt a búcsújárás
és 1222-ben az  Aranybullában is
rögzítették „szent király ünnepét”,
amelyet Székesfehérváron tartottak,
bár kezdetben nem augusztus 20-án.

1342-tôl,  Nagy Lajos  uralkodá-
sától kezdve Szent István ünnepének
napja, a keresztény magyar államala-
pítás emléknapja, a legôsibb magyar
ünnep egyházi ünnep volt.

1771-ben  Mária Terézia  nemze-
ti ünnepként vetette fel a naptárak-
ba. Elhozatta a  Szent Jobbot Bécs-
be, majd Budára, amelyet ettôl kezd-

Augusztus 20. Szent István ünnepe

ve minden évben, körmenetben vit-
tek végig a városon. A királynô ren-
delete értelmében az idôközben el-
pusztult Zsigmond-kápolnában ôrzött
ereklyét évente hat alkalommal lehe-
tett közszemlére állítani, köztük au-
gusztus 20-án. A körmenetnek egé-
szen a második világháború végéig a
budai vár adott otthont, nem pedig a
pesti belváros, ahogyan napjainkban.

A szokás történetében az 1848-49-
es szabadságharc után több mint tíz
éves kényszerszünet következett be,
mivel a  Bach-korszak  betiltotta. Az
enyhülés vetett véget 1860-ban a ti-
lalomnak. Ezután augusztus 20-a

egyre népszerûbbé vált, a körmene-
tet országos érdeklôdés kísérte.

A 19. század végén a  Monarchiá-
ban igény merült fel magyar nemze-
ti ünnep megalkotására is. Hosszas
parlamenti vita indult, amely márci-
us 15. és augusztus 20. körül forgott.
1891-ben mégiscsak nyertesként ke-
rült ki augusztus 20-a, amit munka-
szüneti napnak minôsítettek.

A körmenethez kapcsolódó új, ér-
dekes jelenség is felütötte a fejét,
mégpedig a budapesti vásárlás: a vá-
rosba érkezô tömeg a körmenet után
az utcákat rótta, hogy különféle por-
tékákat vásároljon.

A  Horthy-rendszerben fektették
le augusztus 20-ának, mint nemzeti
ünnepnek az alapjait. Az ünnep ha-
gyományai megmaradtak a rendszer-
váltás elôtt is, a rendszerváltást kö-
vetôen egyre népszerûbbé vált, nem-
zeti ünnepeink között. Az ünnepi
forgatag és az esti tûzijáték között
mégis csak a legmeghatóbb a kör-
menet.

Ezen a történelmi pillanatokat
ôrzô és szívet melengetô ünnepen kép-
viselte Kékcsét az Asszonykórus. Sok-
szor végig néztük már a televízió köz-
vetítéseit a szertartásról, kicsit irigy-
kedve, sóvárogva.

Megadatott ez a pillanat.
Nagy Enikô
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Minden ember életében van olyan
pillanat, amikor számot vet addigi
munkájáról, tetteirôl. Négyévenként,
amikor megismétlôdnek az önkor-
mányzati képviselôtestületi választá-
sok, visszatekintünk és megpróbáljuk
számba venni az elmúlt évek esemé-
nyeit. A Kékcsei Híradó megjelenô
számaiban igyekeztünk ezeket meg-
örökíteni.

A korábbi számokat lapozgatva
megpróbálom feleleveníteni Kedves
Olvasó a legszebb, legemlékezetesebb
eseményeket.

Már 2009-ben elkezdôdött, kivite-
lezése, átadása 2010-ben valósult meg
az ÉÁOP 4.1.1. Méltányos oktatási-
nevelési környezet megteremtésével
az esélyegyenlôségért c. projekt. En-
nek eredményeképpen korszerû, mo-
dern, színvonalas óvodája és iskolája
lett településünknek. Ehhez kapcso-
lódóan az intézmény fenntartó Önkor-
mányzat sikeresen pályázott az alap-
fokú oktatás-nevelés tartalmi fejlesz-
tésének megvalósítására is.

Sokan sokfélét gondolnak a köz-
munkáról, annak eredményességérôl a
tények a szemünk elôtt vannak. Az
Önkormányzat három mintaprojekttel
pályázott a közmunka program meg-
valósítására. A mezôgazdasági pro-
jektben igen jelentôs eszköz beszer-
zésre nyílt lehetôség. Azóta pedig egy-
re szebb eredményekkel folyik a zöld-
ségtermesztés.  A közút hálózat javítá-
sa projektben a Kossuth utcán járda
épült, a belvíz elvezetés projektben a
belterületi árkok kitisztítása, rekonst-
rukciója folyik.

Elkészült a második park a telepü-
lésen, a Szent Erzsébet park, mely
nemcsak az orvosi rendelô, de az egész
település színvonalát, épített környe-
zetének szépségét növelte.

2013-ban a Start Belvíz elvezetési
projekt által lehetôség nyílt a Reformá-
tus és a Római Katolikus templomok
elôtti járdaszakaszok felújítására.

5,5 millió forint pályázati támoga-
tást nyert a település gazdasági épület
megvalósítására. Ennek megvalósítá-
sa az Ifjúsági közben látható a régi
gyakorlókert helyén. Így itt lehetôség
van a gépek tárolására, s különbözô
munkák elvégzésére a közmunka prog-
ram keretében.

Megújult az orvosi rendelô épülete

Visszatekintô
az ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázat, lakos-
ság-közeli, minôségi háziorvosi és
védônôi szolgáltatások korszerû és
környezettudatos környezetben
Kékcsén elnevezésû projekt keretében.

Az alkalmazásban lévô közmunká-
sok segítségével megújult a szolgál-
tató ház épülete és elôtte lévô park is.

Pályázatot nyert az önkormányzat
az Arany János Általános Iskola kor-
szerû a gyerekek, de akár a felnôttek
számára is használható sport udvar ki-
alakítására.

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány ál-
tal „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Prog-
ram” néven meghirdetett pályázat is
pozitív elbírálást nyert, ennek kereté-
ben lehetôség nyílt sportpálya kiala-
kítására, eszközbeszerzésekre az óvo-
dában.

Számos kulturális eseményre, ren-
dezvényre került sor, az elmúlt évek
során.

 Nehéz eldönteni hol kezdjem a
visszaemlékezést. Talán mert ismét az
év vége közeledik, a szép Adventi va-
sárnapok jutnak az eszembe. Nyolc éve
kigyúlnak a fények településünk fô cso-
mópontjain, s vasárnaponként össze-
gyûlik a falu apraja, nagyja egy rövid
találkozásra a falu karácsonyfájánál.

Nyaranta viszont hagyományôrzô
falunapra hívta az Önkormányzat a Kép-
viselô Testület a lakosságot, hogy a szor-
gos munka között egy kis kikapcsoló-
dás, számos kulturális program öregbít-
se a falu jó hírét. Hírességek vonzották
a környék lakosságát, mint Mága Zol-
tán, Fenyô Miklós, Balázs Fecó.

Szintén hagyománya lett a Szent
Iván éji mulatságnak, szalonnasütés-
nek, amelyre évrôl-évre többen láto-
gatnak el. Ezeket a programokat szin-
tén pályázati pénzek segítségével si-
került kivitelezni.

Évrôl évre megemlékezünk az idô-
sekrôl az Idôsek Világnapja alkalmá-
ból, ahol érdekes és szórakoztató mû-
sorokkal köszöntik a Hivatali dolgo-
zók és a Képviselô Testület tagjai az
idôseket. Szívmelengetô látvány,
hogy tisztességben megöregedett em-
berek, milyen nagyra értékelik ezt a
kis figyelmességet.

Az idôsek mellett minden számban
hírt adtunk, beszámoltunk a fiatalok
„munkájáról” is. Az óvoda, mely mû-
vészeti bázisóvoda számos hagyo-
mányôrzô programot valósít meg, me-

lyen nem csak a szülôket, de a nagy-
szülôket is szívesen látják.

 Az Arany János Általános iskola
tanulói rendszeresen megemlékeznek
nemzeti ünnepeinkrôl, rendezvénye-
ikrôl folyamatosan hírt adtunk.

Guinness rekordot állított fel a falu,
a nótaéneklés világrekordját 2010-
ben. Figyelemmel kísérték a rekord
kísérletet a környezô települések la-
kói mellett, a Romániában, Németor-
szágban, Svájcban, Lengyelországban,
de az USA-ban élô rokonok ismerô-
sök is. Igazi világrekord született.

2012. október 21-én testvér telepü-
lési kapcsolat született az erdélyi Bo-
gárfalva és Kékcse község között. Az
együttmûködési megállapodás aláírá-
sára ünnepélyes keretek között
Székelyudvarhelyen került sor.

Megalakult a Kékcsei Asszonykó-
rus, akik 2012 decemberében a „Né-
pek tánca, népek zenéje” versenyen
arany minôsítést kaptak, cd-n gyûjtöt-
ték össze a legszebb nótákat.

 A hagyományokat ôrizve, átadni a
gyermekeinknek a Képviselô Testület
támogatását adta, hogy készüljön egy
olyan hiteles dokumentum, amely a
mai napig tartalmazza azokat a fontos
dolgokat, mely képet ad a faluról, az
emberekrôl. Egy kötet már megjelent
„Néphagyományok, népszokások
Kékcsén” címmel. S a napokban jelent
meg újabb 3 kötet, mely gyönyörû
képet ad Kékcsérôl, s joggal mondha-
tom, hogy világhírnevet, fog hozni a
falunak.

Építkezések, kulturális események,
rendezvények, számos pályázat, me-
lyek segítségével épült, szépült a falu.

 Mind emellett számos pályázattal,
élelmiszercsomaggal, nyári
étkeztetéssel,téli tüzelôvel segített a
Képviselô testület és Önkormányzat a,
nehezen élô családoknak.

A korábbi Kékcsei Híradó számait
lapozgatva szinte magam is meglepô-
dök mennyi minden történt az elmúlt
négy évben.

Kedves Olvasó folytassa tovább ezt
az idôutazást, gondolatban, vagy ve-
gye elô az újság korábbi számait, s te-
gye mérlegre mennyi munka van e
mögött a gazdag eseménysor mögött.

Nagy Enikô
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Az elôzô évek hagyományait
követve, 2014. szeptember
27-én (szombaton) Kékcse
Község Képviselô-testülete
és Önkormányzata ismét
ünnepséget szervezett az
Idôsek Napja alkalmából.

Ezen a napon köszöntöttük
azokat, akik sok -sok év munká-
jában megfáradtak, gyermekeket
és unokákat neveltek, és nevel-
nek ma is.

Az ünnepségre a 60. életévet
betöltött idôs emberek kaptak
meghívót. Szép számmal jöttek el
az  Arany János Általános Iskola
ebédlôjébe, ahol Szekeres Kata-
lin polgármester Asszony kö-
szöntötte a jelenlévôket.

Az Amatôr Színjátszó Egyesü-
let egy újabb paraszti komédiá-
val lepte meg a vendégsereget.

Öröm volt látni, hogy milyen
jó volt a hangulat. A színdarabot

IDÔSEK NAPJA

látva, a jelenlévôk is visszaemlé-
keztek a fiatal éveikre, feleleve-
nítve azokat a színdarabokat,
amelyekben valamikor ôk is sze-
replôként vettek részt.

A továbbiakban a jó hangulat-
ról a Zsindelyes Népzenei Együt-
tes gondoskodott. Öröm volt lát-

ni, figyelni, ahogyan ráhangolód-
tak az emberek a dalokra. Elôbb
csak a ritmust dobolták, majd
dúdoltak, késôbb dalra is fakad-
tak. Az Asszonykórus tagjaival és
egymással is táncra perdültek. Jó
hangulatban, nótázással és be-
szélgetésekkel telt el a délután.

Reméljük, hogy egy év múlva
újra itt köszönthetjük mindannyi-
ukat!

Kérem, hogy ne csak ezen a
napon, hanem az év minden nap-
ján figyeljünk rájuk, mert szük-
ségük van az odafigyelésre és a
szeretetre!

A továbbiakban egy idézettel
kívánok mindenkinek erôt,
egészséget, sok örömet, boldog-
ságot, és sok-sok szeretetet.

„A szeretet örök idôkre
gazdagítja a szívet.
Minél többet adun
belôle másnak,
annál több marad nekünk.”

Gergely Istvánné


