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Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk

2015. március 13-án megrendezésre került a Kékcsei
Arany János Általános Iskolában a március 15-i meg-
emlékezés.

Lesku Miklós intézményvezetô úr köszöntötte a vendé-
geket és Nagy Enikô intézményvezetô helyettes nyitotta
meg az ünnepséget, a színvonalas mûsort pedig az iskola 5.
és 6. osztályos tanulói adták.

 Elôtte a leendô elsô osztályosok, akik ma még az Arany
Laci Mûvészeti Óvoda ovisai énekeltek és verset mondtak.
Tôlük is meghallgathattuk Petôfi Sándor Nemzeti dal címû
versét, amelyet 167 éve 1848. március 13-án látott el kelte-
zésével a költô.

Ahogy Juhász Gyula versében, Petôfi szava zengett mind-
két elôadásban. A mûsorban felelevenítették az akkor tör-
tént eseményeket. Így azokban a percekben, amikor elhang-
zottak a felemelô szavak szárnyra kelhetett a képzeletünk,
és magunk elôtt láthattuk a márciusi ifjakat, ahogy részt
vesznek a 12 pont nyomtatásában, vagy amikor arról hall-
hattunk, hogy kiszabadítják Táncsics Mihályt.

Olyan neveket elevenítettek fel, mint Jókai Mór, Vasvári
Pál, Bulyovszky Gyula, Irinyi János, Irányi Dániel, Táncsics
Mihály és Petôfi Sándor.

„Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petôfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költô kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy elôre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövôbe.”

Juhász Gyula: Március idusára

Borsos József: Nemzetôr

„Mit kíván a ma-
gyar nemzet: Le-
gyen béke, szabad-
ság és egyetértés.”
Ezekkel a szavak-
kal a világ minden
embere egyetért.
Mi magyarok azok-
ban az években és
azóta is zengjük a
szavakat, mint
ahogy Petôfi versé-
nek refrénjét.

 Arany János sza-
vai zengjenek fü-
lünkben, amely a
hazafiasság jel-
mondata is lehetne:

„Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülôanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!”

Arany János: Nemzetôr-dal
A mûsort egy tánccal zártuk, amely összefoglalta a kor

felemelô idôszakát, az összetartozást, a kapcsolatot nô és
férfi között.

A mûsor résztvevôi között azok a diákjaink is jelen
voltak, akik táncukkal kiemelkedô helyezéseket érnek el
versenyeken.

A mûsor felelôs tanárai: Morvai Diána és Bencs Zoltán. A
táncot betanította: Kovács Borbála. Szereplôk: Gerzsenyi Anna
Sára, Szalai Flóra, Bojza Krisztián, Varga Nikolett, Tarapcsák
Nóra, Lakó Martin, Horváth Bálint, Dienes Dávid 5. osztályos
tanulók, és Gaál Éva, Puskás Tamás 6. osztályos tanulók.

Horváth Edit Klára
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Közfoglalkoztatás

A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja megtartását a
Magyar Köztársaság Országgyûlés-
ének 2000. június 13-án elfogadott
határozata rendelte el.

Azóta minden év február 25-én tart-
ják országszerte – és tartottuk mi is – a
megemlékezést annak emlékére, hogy
Kovács Bélát, a Független Kisgazda-

párt fôtitkárát
1947-ben ezen
a napon jogel-
lenesen letar-
tóztatták és a

Szovjetunióba
hurcolták.

Sinka Renáta

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Szülôket, hogy a
Kékcsei Arany János Általános Is-
kolában a 2015/16-os tanévre a be-
iratkozás idôpontja:

2015. április 16. (csütörtök)
8.00–19.00 óra között

2015. április 17. (péntek)
8.00–18.00 óra között

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, 2015. március 16.
Tisztelettel:

Lesku Miklós
intézményvezetô

Idén Kékcse Község Önkor-
mányzata hét sikeres mintaprog-
rammal pályázott a közmunka
program megvalósítására:

– belterületi közutak karbantar-
tási program, 15  851 376 Ft
vissza nem térítendô támoga-
tás 15 fô foglalkoztatására,

– mezôgazdasági földutak kar-
bantartása program, 15  662
804 Ft vissza nem térítendô
támogatás 15 fô foglalkozta-
tására,

– helyi sajátosságokra épülô köz-
foglalkoztatási program, 34 
788 310 Ft vissza nem téríten-
dô támogatás 32 fô foglalkoz-
tatására,

– mezôgazdasági start minta-

Kommunista
diktatúra
áldozatainak
emléknapja

Illyés Gyula

Egy mondat a zsarnokságról

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsôben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallatószobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó ôr szavában,
ott zsarnokság van

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban.

(részlet)

program, 48  406  020 Ft vissza
nem térítendô támogatás 45 fô
foglalkoztatására,

– belvíz elvezetési program, 31  702 
752 Ft vissza nem térítendô tá-
mogatás 30 fô foglalkoztatására,

– bio és megújuló ener-
gia felhasználás
program, 15  662 
804 Ft vissza nem
térítendô támogatás
15 fô foglalkoztatá-
sára,

– illegális hulladékle-
rakók felszámolása
program, 10  852 
968 Ft vissza nem
térítendô támogatás
15 fô foglalkoztatá-
sára.

Kékcse Község Önkormányzata
és Képviselô Testülete a projektek-
ben részt vevôknek eredményes
munkát kíván, valamint köszöni a
program támogatásában segítôk
közremûködését.
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A tavalyi tanévet sikerült eredményesen lezárni, hi-
szen csoportosan és szólistaként is megmutathattuk tu-
dásunkat.

Májusban, Nyíregyházán került megrendezésre a Pulya-
bál, ahol 38 tánccsoport vett részt. Neves szakemberekbôl
álló zsûri értékelte a látott produkciókat. Itt az iskola akko-
ri elsôsei ezüst minôsítést, valamint a 3. és 4. osztályos tán-
cosok arany minôsítést szereztek. Ezen a rendezvényen a
zsûri szóló táncosi különdíjat is adott, amit a sok gyermek
közül Gerzsenyi Anna Sára és Horváth Bálint érdemelt ki.
A tanévet a néptánc tagozat bemutatójával zártuk, ahol a
szülôk és hozzátartozók is láthatták a gyerekek táncait.

Események az iskola tánctagozatán

A 2014/2015-ös tanév új lendülettel indult és megis-
merkedtünk az új táncanyagokkal. Új elsôsök jöttek és nagy
örömünkre a felsô tagozatban is folytatódhat a tánctanu-
lás. Idén is voltak és lesznek megmérettetések, ahol a gye-
rekek nagy izgalommal és örömmel vesznek mindig részt.
Január 27-én Sárospatakon került megrendezésre a Zemp-
léni Szólótánc Fesztivál, ahol Gerzsenyi Anna Sára és Hor-
váth Bálint kaláris és bokréta fôdíjjal gazdagodott. Az is-

kola rendezvényein is szívesen veszünk részt a pedagógu-
sok összefogásával, így fergeteges táncok születtek kará-
csonyra, farsangra, az ünnepi mûsorokra, és az Arany János
héten is bemutatkoztunk az ide látogató vendégeknek.
Február 20-án Nyíregyházán a Vécsey-Vásárhelyi Kamara
Néptánc Versenyen 6 tanuló szerepelt sikeresen: Tarapcsák
Nóra, Gerzsenyi Anna Sára, Bojza Beáta, Bojza Krisztián,
Dienes Dávid, Horváth Bálint.

A zsûri egy különdíjat is adományozott a példaértékû
páros táncok bemutatásáért, amit Gerzsenyi Anna Sára
és Horváth Bálint kapott. Ez a két táncos jelentkezett a
Fölszállott a páva 2015 tehetségkutató versenyre és a
válogatójába jutott.  Jelenleg a Móar-Garabonciás Regi-
onális Gyermek Szóló Néptánc Találkozóra készülünk 6
tanulóval, mely március 27-én kerül megrendezésre Nyír-
egyházán.

Nagyon jó érzés és öröm mindannyiunk számára, hogy
Kékcsén a gyerekek nagy része örömmel, lelkesedéssel tanul-
ja és éli a magyar néptánc hagyományt. Külön büszkeség,
hogy ezeken keresztül is ki tud bontakozni a tehetségük.

Kovács Borbála

Iskolánk diákönkormányzata meghívást kapott a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat által szervezett Megyei Diák Parla-
mentre. A rendezvény színhelye a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Önkormányzat Hivatalának épülete.

Intézményünket három tanuló képviselte: Tarapcsák
Vivien, Bodnár Péter, Bodnár Bálint.

A délelôtt folyamán elôadásokon vettek részt, prog-
ramokkal ismerkedtek a gyerekek. Ebéd után kiscsopor-
tos mûhelymunka folyt, kéréseket, kérdéseket fogalmaz-

hattak meg. Egyeztetés történt a diákönkormányzatok
lehetôségeirôl, együttmûködésekrôl, tájékoztatást adtak
új ötletekrôl.

 Képviselôink a középiskolásoknak szóló lehetôsé-
gekrôl, programokról is kaptak felvilágosítást.

A nap folyamán sok értékes információt gyûjtöttünk
össze, amelyek felhasználásával színesebbé, élménydú-
sabbá tehetjük iskolánk programjait.

Kassa Tiborné
DÖK segítô pedagógus

Diákparlament résztvevôi voltunk
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2015. március 9-12. között 4. alkalommal került sor
az Arany János-hét versenysorozat megrendezésére.

A nagy érdeklôdés jelezte a rendezvény sikerét. Záhony,
Szabolcsbáka, Tuzsér, Újdombrád, Fényeslitke, Dombrád,
Ajak, Gyulaháza, Döge, Komoró, Kisvárda, Nyírkarász,
Tiszakanyár iskolái és tanulói, és saját diákjaink mérték
össze tudásukat.

A verseny jó hangulatban zajlott. A visszatérô vendé-
gek, versenyzôk ragyogó arca arról árulkodott, hogy szíve-
sen jönnek hozzánk versenyezni.

A rendezvény elsô napján, hétfôn iskolánk igazgatója
Lesku Miklós és településünk polgármestere Szekeres Ka-
talin, majd iskolánk citerazenekara rövid mûsorral köszön-
tötte a megjelent vendégeket.

Ezen a napon az alsó tagozatos tanulók szavalóverse-
nyen mutatták meg tehetségüket. Minden osztály külön
került értékelésre, így sokkal igazságosabb volt a „verseny”!

Arany János hét az Arany

A negyedik évfolyamon
1. helyezett: Opálka Levente Gergely Záhonyi Árpád

Vezér Ált. Isk.
2. helyezett: Ari Attila Kisvárdai Szt. László Kat. Ált.

Isk.
3. helyezett: Jencsik Júlia Kisvárdai Szt. László Kat.

Ált. Isk.
A rendezvény második napján, kedden komplex tanul-

mányi verseny került lebonyolításra.
A versenyen csoportban dolgoztak a gyerekek. 12 csa-

pat 48 tanulója mérte össze tudását 1 – 4. évfolyamon ma-
gyar, matematika, környezetismeret tantárgyakból.

Helyezettek:
1. helyezett: Záhony 2. sz. csapata: Balázs Réka 1.o.

Kutasi Zsófia 2. o. Palotás Kitti Nóra 3.o.
Jászfai Kata 4.o.

2. helyezett: Záhony 1. sz. csapata: Révész Sára 1.o.
Révész Patrik 2. o. Márton Bálint 3.o. Pócsik
Kende 4.o.

3. helyezett: Ajak I. sz. csapata: Takács Panna 1.o. Ko-
vács Virág 2. o. Földvári Petra 3.o. Orosz
Veronika 4.o.

Versenyen kívül – a verseny tisztasága érdekében isko-
lánk csapatát, akik pontszám szerint 3. helyezést értek el,
különdíjban részesítettük.

Kékcsei Arany János Ált. Isk. csapata: Lakatos Félix
1.o. Poncsák Vivien 2. o. Domoszlai Levente 3.o. Hamza
Boglárka 4.o.

A szerda a felsô tagozatosoké volt. Történelem-magyar
nyelv és irodalom komplex versenyen mérettettek meg a
tanulók 5. osztálytól 8. osztályig. A verseny elôtt iskolánk
ötödikes néptáncosai rövid mûsorral kedveskedtek a ver-
senyzôknek.

A felsô tagozatosok versenyének eredményei:
5. osztály:
1. helyezett: Dancs Bertalan – Tuzsér 73 pont
2. helyezett: Révész István – Tuzsér 70 pont
3. helyezett: Révész Adél – Tuzsér 69,5 pont

Az elsô évfolyamon
1. helyezett: Karaffa Márk Tamás Kisvárdai Szt. László

Kat. Ált. Isk.
2. helyezett: Lakatos Evelin Dorina Kékcsei Arany Já-

nos Ált. Isk.
3. helyezett: Mészáros Dávid Kisvárdai Szt. György Gö-

rög kat. Ált. Isk.
Különdíj: Kiss Máté Kisvárdai Somogyi Rezsô Ált. Isk.

A második évfolyamon
1. helyezett: Napora Vivien Záhonyi Árpád Vezér Ált.

Isk.
2. helyezett: Aros Adrián Záhonyi Árpád Vezér Ált. Isk.
3. helyezett: Kurucz Botond Kisvárdai Szt. György Gö-

rög kat. Ált. Isk.

A harmadik évfolyamon
1. helyezett: Sivák Dorina Záhonyi Árpád Vezér Ált. Isk.
2. helyezett: Zilahi Zoé Kisvárdai Szt. László Kat. Ált.

Isk.
3. helyezett: Czifra Ádám Kisvárdai Szt. György Görög

kat. Ált. Isk.
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Különdíjban részesült a verseny tisztasága érdekében
iskolánk tanulója Gerzsenyi Anna Sára, aki 76 pontot ért
el.

6. osztály:
1. helyezett: Jôrös Janka Olívia – Tuzsér 67 pont
2. helyezett: Révész Patrik – Tuzsér 65 pont
3. helyezett: Gaál Éva – Kékcse 61 pont

7. osztály:
1. helyezett: Révész Panna – Tuzsér 84 pont
2. helyezett: Tercza Dávid – Fényeslitke 72 pont
3. helyezett: Soltész Anna – Fényeslitke 70 pont

János Általános Iskolában

Szintén a verseny tisztasága érdekében iskolánk tanuló-
ja Bodnár Bálint, - 88 pontot ért el, -  különdíjban része-
sült.

8. osztály:
1. helyezett: Vantyuch Fruzsina – Tuzsér 104 pont
2. helyezett: Sinka Martin – Kékcse 87 pont
3. helyezett: Tóth Eszter – Tiszakanyár 85 pont

Szintén különdíjban részesült iskolánk tanulója Bodnár
Péter, aki 109 pontot ért el.

A csütörtök a kékcsei gyerekeké volt. Játékos sportnap
keretében mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat. Ezt a
napot a jókedv, vidámság jellemezte.

Nagy sikert aratott a kötélhúzás, ahol az osztályfônökök
is segítették tanulóikat, de volt sorverseny, kosárlabda mér-
kôzés, és foci.

A hét utolsó napján pénteken a rendezvénysorozat mél-
tó lezárása volt a március 15-i ünnepi mûsor, amit az 5. – 6.
osztály tanulói adtak elô.

Az Arany János-hét ismét bebizonyította, hogy iskolánk
tanulói tudásban, rátermettségben megállják helyüket a
környezô iskolák tanulói között. A tanárokat, iskolánk dol-
gozóit köszönet illeti a verseny zavartalan lebonyolításá-
ért, a tanulók felkészítéséért!

„Az igazi vagyon az, ami a fejedben és a szívedben van”!

(ismeretlen szerzô)

Bereczkiné Boros Mónika
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Húsvét Magyarországon az év
egyik legfontosabb vallási ünnepe,
amely alkalmával Jézus Krisztus fel-
támadására emlékeznek meg. Ennek
tiszteletére szerte az országban szent-
miséket és istentiszteleteket tartanak,
amelyek általában körmenettel zá-
rulnak.

Virágvasárnap: Virágvasárnap sze-
repe, hogy bevezesse a szent három nap
liturgiáját. Egyben a nagyböjti elôké-
szület csúcspontja is, mert a Jeruzsá-
lembe való megérkezést jelenti. Ezen
a napon a pap a vértanúságot jelképe-
zô piros ruhát vesz fel. A misén Máté,
Márk és Lukács evangéliumából ol-
vassák fel a passiót, meghatározott
rendben, minden évben másikat.

Nagycsütörtök: Nagycsütörtökön
az utolsó vacsora emléknapja, az Eu-
charisztia (oltáriszentség) alapításá-
nak ünnepe. Ilyenkor a székesegyhá-
zakat kivéve minden templomban csak
egy mise van az esti órákban. Tilos
bármilyen más mise. A székesegyhá-
zakban délelôtt van az úgynevezett
Krizmaszentelési mise. Ezen a misén
az adott egyházmegye összes papjá-
nak részt kell vennie. Itt megújítják
papi fogadalmukat, valamint a püspök
megáldja és megszenteli az azt köve-
tô évben használt szent olajokat és a
krizmát. Háromféle szent olaj van, amit
meghatározott szertartásban használ-
nak: - keresztelendôk olaja, - betegek
kenete, - krizma (balzsammal kevert
faolaj, kereszteléskor, bérmáláskor,
papszenteléskor és templomszentelés-
kor használják). A nagycsütörtöki esti
misén a pap az örvendezést, ünneplést
jelentô fehér ruhában van. Az orgona
szól egészen a „Dicsôség a magasság-
ban Istennek…” kezdetû himnuszig,
ami alatt szólnak a harangok és a csen-
gôk. Utána húsvét vigíliájáig se az or-
gona, se a csengô nem szól. ( „ A ha-
rangok Rómába mentek… „) Ez jelké-
pezi, hogy Jézust megfosztották ruhá-
itól. Ennek nincs szertartása, csendes.
A mise után általában a templomok-
ban virrasztást szoktak tartani, mond-
ván Jézus tanítványai elaludtak.

Nagypéntek: Ezen a napon nincs
mise. Téves és kerülendô kifejezés a
„csonka mise”. Nagypénteken Igeli-
turgia van, áldoztatással. A pap a szer-
tartást piros vagy lila öltözékben vég-
zi. A papság és a segítôk teljes csend-
ben vonulnak be a templomba, s az
üres oltárszekrény (tabernákulum)
elôtt leborulnak. Ezt követi az Igeli-
turgia:  Isten szenvedô szolgájáról szól
az olvasmány, a szentlecke, és János
evangéliumából olvassák fel a passi-
ót. Ezután jön az évente egyszeri tisz-
telgés a kereszt elôtt, a Kereszthódo-
lat. Az igeliturgia teljes csendben ál-
doztatással ér véget. Nincs áldás, nincs
elbocsátás.

Nagyszombat: A katolikus idôszá-
mításban (ôsi hagyományokra alapoz-
va) szombat este a sötétedés után már
vasárnap van, ezért a szombat esti mi-
sét vasárnap vigíliájának nevezik.
Húsvét vigíliája az év legszebb, de
legbonyolultabb szertartása. A pap az
öt részbôl álló szertartást fehér öltö-
zékben végzi.

1. Fényliturgiája: Ekkor történik a
tûz megáldása, majd arról a húsvéti
gyertya meggyújtása. A húsvéti gyer-
tya jelképezi a feltámadt Jézust. A
templomba való bevonulás után ének-
li a pap a húsvéti öröméneket.

2. Igelitur-
gia: Az Igeli-
turgiában ki-
lenc olvas-
mány találha-
tó. Hét az
ószövetség-
bôl, egy szent-
lecke és az
evangélium,
ebbôl leg-
alább három
ószövetségit
és az evangé-
liumot fel kell
olvasni. A
Szentlecke elôtt megszólal az orgona,
harangok és a csengôk is, amik nagy-
csütörtök óta hallgatnak. A Szentlec-
ke után felhangzik az alleluja (az ör-
vendezés éneke), ami egész nagyböjt-

ben nem szerepelt a liturgiában. A pré-
dikáció után a keresztségi igék meg-
újítása következik.

3.  Keresztségi liturgia: Ha vannak
keresztelendôk, akkor itt történik meg
a keresztelés. Ez is régi hagyomány,
mivel régen mindig húsvét vigíliáján
keresztelték meg a jelölteket. Megáld-
ják a keresztkutat és a szenteltvizet.

4. Eukarisztia liturgiája: Innen a
mise a hagyományos rend szerint foly-
tatódik, de sokkal ünnepélyesebben.

5. Körmenet: Ez nem tartozik szer-
vesen a vigíliához. Lehet körmenetet
tartani a mise végén, ezzel „hirdetni a
világnak”, hogy feltámadt Krisztus.

Húsvétvasárnap: Ehhez a naphoz
tartozott az ételszentelés hagyománya.

A délelôtti misére letakart kosárral
mentek a hívôk, amelyben bárányhús,
sonka, tojás, kalács, sárgatúró és bor
volt. A húsvéti bárány Jézus áldoza-
tát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A

Húsvét
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tojás pedig az újjászületés jelképe. Az
egészben fôtt tojás ugyanakkor a csa-
ládi összetartást is jelképezi. A magyar
néphagyomány szerint a családtagok-
nak együtt kellett elfogyasztaniuk a
húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor
eltévednének az életben, mindig
eszükbe jusson, hogy kivel fogyasz-
tották el a húsvéti ételeket és mindig
hazataláljanak.

Húsvéthétfô: Ezen a napon sok nép-
szokás él, például a locsolkodás, a hí-
mes tojás ajándékozása. A víz meg-
tisztító, megújító erejébe vetett hit az
alapja ennek a szokásnak, mely aztán
idôvel, mint kölnivízzel való locsol-
kodás maradt fenn napjainkig. Bibliai
eredetet is tulajdonítanak a locsolko-
dás hagyományának, eszerint a Krisz-
tus sírját ôrzô katonák a feltámadás
hírét vevô, ujjongó asszonyokat igye-
keztek lecsendesíteni úgy, hogy lelo-
csolták ôket. Régi korokban a piros
színnek védô erôt tulajdonítottak. A
húsvéti tojások piros színe egyes fel-
tételezések szerint Krisztus vérét jel-
képezi. A tojásfestés szokása és a tojá-
sok díszítése az egész világon elter-
jedt. Más vélekedés szerint a húsvét
eredetileg a termékenység ünnepe,
amely segítségével szerették volna az
emberek a bô termést, és a háziállatok
szaporulatát kívánni. Így kötôdik a
nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora
állat, a tojás pedig magában hordozza
az élet ígéretét. A locsolkodás is az
öntözés utánzásával a bô termést hi-
vatott szimbolizálni.

Húsvéthétfôi hagyományok: To-
jásfestés: a locsolásért cserébe hímes,
de legalábbis festett tojás jár a fiúk-
nak. Sok változata és technikája léte-
zik mind a tojáshímzésnek és festés-
nek. Egy legenda szerint mikor Krisz-
tus a keresztfán függött, elôtte egy
asszony egy nagy kosár tojással állt
meg imádkozni, amikor Krisztus vére
rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a
húsvéti tojást pirosra festeni. A vallá-

„ Jelmezbál van éppen, vígan szól a dal,
mulatni vágyókat rögtön odacsal,
seprûjét felkapja, pördül a banya,
megreccsen a gépdob, száll a dallama.

A farsang a világ igen sok országában elterjedt és nagyon-nagyon régi
szokás, hiszen a tél végének, a tavasz közeledtének mindig örültek az
emberek. Víg mulatságokat rendeznek, így tettünk most mi is az iskolánk-
ban. Intézményünk minden osztálya készült produkcióval az osztályfô-
nökök irányításával. A nyitótáncot a 4. és az 5. osztály tanulói, Kovács
Mónika és Bencs Zoltán osztályfônökökkel együtt táncolták. A fômûsort
a 3. és a 4. osztály mutatta be. Felkészítô pedagógusok: Juhász Józsefné,
Kassa Tiborné, Kovács Mónika, Kovács Borbála tanítónôk. A farsangi
produkciók között volt népmese feldolgozás, néptánc, diszkótánc, rock
and roll, kabaréjelenet. A fergeteges mûsorszámok után következett a far-
sangi diszkó, ahol az iskola apraja-nagyja vidáman ropta. A tánc után
következett a délután fénypontja, a tombolasorsolás. Érdekesebbnél érde-
kesebb ajándékok kerültek kisorsolásra, öröm volt nézni a csillogó gyer-

mekszemeket. Közben
szendvicset, üdítôt fo-
gyaszthattak a kedves
farsangolók. Az önfe-
ledt szórakozás után
mindenki boldogan in-
dult haza a jól megér-
demelt hétvégi pihe-
nésre.

Kassa Tiborné

Jelmezbál

sos magyarázaton túl a piros szín nem-
csak a vért, az életet, hanem a szerel-
mes is jelképezi és ezért a piros tojás
szerelmi ajándék is lehet húsvétkor.
Locsolóvers: külön mûfajjá fejlôdött
a locsolkodáshoz párosuló – néha en-
gedélyt kérô, néha humorosan fenye-
getô – rövid vers elmondása. Sok köz-
ismert változata létezik, de rögtönzöt-
tek is vannak. Vesszôzés: a locsolko-
dással egyenértékû szokás volt a
vesszôzés.  Sibának nevezeték az álta-
lában fûzfavesszôbôl vont vékony
korbácsot, amellyel a legények meg-
csapkodták a lányokat. A vesszôre ez-
után a lányok szalagot kötöttek és a
fiúkat borral vendégelték meg.  Haj-
nalfa: húsvéthétfô hajnalán a legé-
nyek a kiszemelt lány kerítéséhez egy
fiatal fát erôsítettek, majd másnap be-
bocsátást kérve alaposan megöntözték
a leányzót. Kókányolás:a legények az

ajándékba kapott tojásokkal játszot-
ták, két tojást addig kocogtattak össze,
míg az egyik el nem tört. Akié ép ma-
radt, az nyert. Kókányolásnak nevez-
ték a tojásvágást is. A tojást letették a
fal tövébe és öt tyúklépés távolságból
kellett belevágni a pénzérmét. Ha be-
talált a pénzzel úgy, hogy az megállt a
tojásban, akkor a kókányoló nyerte a
tojást.

Locsolóvers:

Itt a húsvét, eljött végre
a szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
illatos víz illik rájuk.
Ne fuss hát el, szép virágom!
Locsolónak csók jár, három!
Szabad-e locsolni?
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A hagyománynak megfelelôen
idén is sor került 2015. március 31-
én, Kékcsén, az Arany Laci Mûvésze-
ti Óvoda nagycsoportosainak kö-
szönhetôen a Húsvéti mátkálás.

Az óvodások meglátogatták a Köz-
ség intézményeiben a hölgyeket, és
hangulatos locsolóversekkel kedves-
kedtek nekik, akik ezt piros hímes to-
jással jutalmazták. Ezek után a lányok
pedig komatállal köszöntötték ôket. 

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,

Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

A  komálás  legalább a  20. század 
közepéig élô népszokás, amellyel  ka-
tolikus  kifejezéssel “lelki rokonsá-
got”, azaz keresztszülôséget fogadtak
egy ünnepélyes lakomán.

Húsvéti mátkálás

A szó a  keresztszülô  né-
pies nevébôl (koma) szár-
mazik.

Az ókeresztény liturgi-
kus gondolkodás laikussá
vált maradványa, de ôsré-
gi szokások nyomait is
ôrzi.  Keresztény  gyökerei
a  fehérvasárnap, illetve a 
húsvéthoz  kötôdô ünnepi
lakomákhoz nyúlnak
vissza.

Fehérvasárnapon a koma
megvendégelte újonnan
keresztelt keresztgyermek-
ét, ezzel pecsételték és ünnepelték
meg a lelki rokonságot. (A kereszte-
lôket gyakran a szent szombaton, a 
feltámadás  tiszteletére tartották.) A
keresztség évfordulóján pedig aján-
dékokkal (húsvéti  eulógia) emlékez-
tették a keresztgyermeket az ese-
ményre: a keresztség jegyében való
újjászületésre. A keresztelô évfordu-
lóját akkor is megünnepelték, amikor
megszûnt a katekumenátus, és az új-
szülötteket is megkeresztelték.

Ezen az ünnepen választották ün-
nepélyesen a következô születendô
gyermek keresztszülôit is. Ha a leen-

dô keresztszülô nem tudott ott lenni, a
komaság szándékát  komatál küldésé-
vel fejezték ki.

A komálás napja nem csak a fehér-
vasárnap lehetett, hanem a húsvéti ün-
nepkör más jeles napja is, például 
húsvétvasárnap  vagy  pünkösd.

Egyes vidékeken a komálás egy
változataként alakult ki  mátkálás,
amelyben leányok kötöttek életre szó-
ló barátságot.

A komálás valamennyi változata
szeretetlakoma és „az utolsó vacsora”
emlékét idézi.


