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 A Szociális Földprogram keretében elnyert „Kertkul-
túra meghonosítása Kékcsén” címû pályázatban, 40 csa-
ládot vontunk be idén.

A projekt azokat a családokat célozta meg, akik szak-
képzetlenek, regisztrált munkanélküliek és aktív mun-
kaerôpiacra nem vagy nagyon nehezen lehet visszave-
zetni, illetve közfoglalkoztatásban vett részt. Az itt élô
családok közel egynegyede volt bevonható a program-
ba. Célunk a bevont résztvevôknek a saját háztartás-
gazdaságuk kertkultúrájának mûvelésében történô mun-
katapasztalat kialakításának elôsegítése. A kedvezmé-
nyezettek mezôgazdasági tájékoztatást kaptak 20 ok-
tatási óra keretében, továbbá a program során egy fô
folyamatos segítséget biztosít. A programba bevont
szakember segítségével megtanulhatják a mezôgazda-
sági munka elsajátítását, hogy milyen munkafolyamat-
okra és eszközökre van szükség. (vetés, ültetés, perme-
tezés, szerszámok)

A térségben jelenleg három településen mûködik a Szo-
ciális Földprogram, de mintaként szolgálunk az érdeklôdô
települések számára.

Az egész tevékenységrôl elôadás keretében bemutattuk
az elvégezendô munkafolyamatokat.

Szociális Földprogram
„Kertkultúra meghonosítása Kékcsén”

A projektnek köszönhetôen a támogatásban részesü-
lô családok életkörülményeit nagymértékben tudtuk ja-
vítani.

Muskóczki Kornélia

Kedves Kékcsei Lakosok!

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy engem ért az a meg-
tisztelô feladat, hogy bejelentsem, elérkezett az a pil-
lanat, amire már oly régóta vártunk. A sok munkának
meg lett az eredménye, mivel 2015. augusztus végén
elkezdôdik a Kékcse, Kanyári utca – Kisvárda, Tesco
körforgalom között az útszaka-
szunk felújítása.

Remélem örömmel fogadják,
hogy még ebben az évben
megvalósul a beruházás.
Köszönöm a belénk ve-
tett bizalmukat és türel-
müket!

Kékcse Község
Önkormányzata

Közhírré tétetik!
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Az MTVA és a Duna Televízió Zrt., valamint a Hagyományok
Háza harmadszor hirdette meg a Fölszállott a páva címû népzenei
és néptánc tehetségkutató versenyt, ezúttal gyermekek részére a
2015. évben. A bemutatott elôadásoknak az autentikus magyar
népzene, néptánc és népdal bármely tájegységhez és a magyaror-
szági nemzetiségek helyi hagyományaihoz kellett kötôdnie. Erre
az eseményre nevezett be Kékcse Község táncpárosa, Gerzsenyi
Anna Sára és Horváth Bálint. Felkészítô tanáruk Kovács Borbála
pedagógus. A gyerekek egyedüliként képviselték a Keleti – Régi-
ót és így országos szinten az utolsó megmérettetésen 5. helyezést
értek el. Hatalmas áldozat volt a részükrôl, amelyben nagy segítsé-
get nyújtottak a szülôk és felkészítô pedagógusuk. Gratulálunk és
további eredményes munkát kívánunk!                     Sinka Renáta

„Fölszállott a páva…”

Idén május elsején ismét megren-
dezésre került a mára már hagyo-
mánnyá vált zenés – táncos felvonu-
lás Kékcsén.

  Az idôjárás kedvezô volt a felvo-
nulásra induló csapat számára, akik az
iskola udvarán gyülekeztek. A zenés
jókedvrôl Harsányi Zoltán és fia gon-

Zenés – Táncos felvonulás
doskodtak, akik Juhász József autóján
„berendezkedve” zenélték végig
Kékcse utcáit. A település lakói a ka-
puk elôtt gyülekeztek és izgatottan

várták a felvo-
nuló énekese-
ket, táncosokat.
Széplaki Lász-
ló, mint min-
den évben
most is kísért
minket, szépen
feldíszített lo-
vaival és hintó-
jával.

A népvise-
letbe öltözött
lányok, asszo-

nyok és kísérôik vidám tánccal és ze-
nével vonultak végig kis falunk összes
utcáján. Természetesen idén sem ma-
radt el a kékcsei emberek vendéglátá-

sa sem. A kapuk elé állított, szépen
megterített asztalokon hideg italok és
finom sütemények várták a fellépôket.
A délelôtt folyamán ellátogattunk
egyik szomszédos településünkre,
Tiszakanyárra, ahol nagy szeretettel
fogadták elôadásunkat.

A felvonulás kora délután ért véget
az iskola ebédlôjénél, ahol finom töl-
tött káposztával és a híres kékcsei kap-
ros lángossal látták vendégül a felvo-
nulás valamennyi résztvevôjét.

Köszönet a szervezôknek, a tán-
cot betanító pedagógusnak, a tán-
cosoknak és az ôket segítô éneke-
seknek, Juhász Józsefnek, Széplaki
Lászlónak, a polgárôröknek, rend-
ôröknek, a vendéglátóknak, a kony-
ha dolgozóinak, és mindenkinek,
aki segített abban, hogy ebben az
évben is jó hangulatban teljen a
május elseje.      Muskóczki Kornélia

Idén Kékcse Község Önkormányza-
ta hét sikeres mintaprogrammal pályá-
zott a közmunka program megvalósí-
tására:

– belterületi közutak karbantartási
program, 15  851 376 Ft vissza nem
térítendô támogatás 15 fô foglalkoz-
tatására,

– mezôgazdasági földutak karban-
tartása program, 15  662 804 Ft vissza
nem térítendô támogatás 15 fô foglal-
koztatására,

Közfoglalkoztatás
– helyi sajátosságokra épülô köz-

foglalkoztatási program, 34  788 310
Ft vissza nem térítendô támogatás 32
fô foglalkoztatására,

– mezôgazdasági start mintaprog-
ram, 48  406  020 Ft vissza nem térí-
tendô támogatás 45 fô foglalkoztatá-
sára,

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

– bio és megújuló energia felhasz-

nálás program, 15  662  804 Ft vissza
nem térítendô támogatás 15 fô foglal-
koztatására,

– illegális hulladéklerakók felszá-
molása program, 10  852  968 Ft vissza
nem térítendô támogatás 15 fô foglal-
koztatására.

Kékcse Község Önkormányzata és
Képviselô Testülete a projektekben
részt vevôknek eredményes munkát
kíván, valamint köszöni a program tá-
mogatásában segítôk közremûködését.
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Ismét nagy
megtiszteltetés
érte településün-
ket!

Fellépésre invi-
tálták a Kékcsei
Asszonykórust és
a tehetséges tánc-
párosunkat Ger-
zsenyi Anna Sárát
és Horváth Bálin-
tot a XVI. Tisza-

kanyári Falunapra.
Mûsoraink bemutatását kitörô örömmel fogadták, hi-

szen mind látványban mind hangzásban különleges volt.
Ezúton köszönjük a szívélyes fogadtatást s vendég-

látást!                                                  Muskóczki Kornélia

Fellépés

2015. május 19-én az Arany Laci Mûvészeti Óvoda és
Egységes Óvoda Bölcsôdében átadásra került az Ovi-
foci Közhasznú Alapítvány, a helyi Önkormányzat vala-
mint a támogatást felajánló vállalkozók összefogásából
megvalósított Ovi-foci pálya.

Ovi-foci pálya átadás

  Az Ovi-foci programjának keretében egy multifunkcio-
nális pályát vehetnek birtokukba az óvodásaink. A gyer-
mekek nagy örömmel fogadták és ismerkedtek az új lehe-
tôségekkel, kíváncsian figyelték a pálya építését.

 Köszönjük az Ovi-foci alapítványnak, hogy a kékcsei
gyermekek számára is lehetôvé teszik a program által nyúj-
tott lehetôségek megismerését, a sportszeretetét, ami a moz-
gásfejlesztés kiemelt fontossága mellett a személyiségfej-
lesztésben igen fontos szerepet játszik.

 Köszönjük a támogatást a társasági adójukat felajánló
vállalkozóknak, valamint minden közremûködônek a se-
gítségét! Sinka Renáta
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Lesku Miklós az Arany János Általános Iskola igazga-
tója egy szép idézettel kezdte búcsúztatóját, amely mél-
tán lehet útravalója a 8. osztályos tanulóknak alma ma-
terüktôl:

„Másik útra lépsz, ismét változol.
Az idô folyója egyre tovább sodor.
A víz hûvös és mély,
De ettôl ne, sohase félj!
Családod és barátaid biztos kézzel tartanak,
Nehogy bármikor a habok alatt maradj!
Úszol majd a sodrással, s néha árral szembe.
De az az egy jusson, egy jusson eszedbe:
Van eszed, szíved és két erôs karod,
Amikkel magad mindig irányíthatod!
S ha idôvel egyszer majd partot érsz,
Legyen az olyan, amit mindig remélsz!
Addig is kísérjen téged a szerencse,
Küzdj bátran és juss mindig csak elôbbre!”

Beszédének folytatása:
„Mintha tegnap léptétek volna át az iskola küszöbét, iz-

galommal és várakozással telve. Talán azon gondolkodta-
tok, lesz-e ismerôs arc, milyenek lesznek a tanító nénik, ta-
nár bácsik. Elérkezett az a nap, amikor felpattan a hûvös
zár, szétnyílnak a kapuk szárnyai  s Ti kiléptek az életbe.

Számotokra a mai napnak különös hangulata van, más
mint a többi dolgos hétköznap volt. Azzá varázsolja a virá-
gokkal feldíszített iskola, az ünnepély meghitt hangulata,
mely nektek szól. De ne feledjétek, sokkal védtelenebbek
lesztek, mint eddig voltatok. Szüleitek, nevelôitek óvó, segí-
tô keze, biztató vagy tiltó pillantása már nem lesz ott, saját
erôtökre támaszkodva kell helytállnotok. Számotokra ed-
dig az iskola volt a kicsiny és nagyobb közösségek találko-
zásának intézményi formája. Elégedettek leszünk, ha ma-
gatokkal viszitek a tanulás és tudás tiszteletét, méltóságát,
és képesek lesztek megérteni az alma mater üzenetét:”

„Mondottuk egymásnak, hogy hasznos polgáraivá aka-
runk lenni a hazának, s erre kell hogy tanuljunk, ismerete-
ket gyûjtsünk.”

„Bízunk benne, hogy méltóak lesztek az Arany János
névre, mellyel az iskola ruházott fel benneteket. Szomorú-
nak kellene lennetek, de tudjuk, hogy inkább a várakozás

„Ballag már a vén di   

öröme tölt most el benneteket. Ez természetes is, hiszen min-
denki a maga tervezte úton indul tovább, ki-ki a választott
iskolatípusában folytatja tanulmányait. A mai napon 25-
en köszöntök el iskolátoktól, osztályfônökötöktôl, tanárai-
toktól, barátaiktól. Hatan szakközépiskolában, 19-en szak-
képzô-szakiskolában folytatjátok tanulmányaitokat. Az is-
kolában eltöltött nyolc év alatt kisgyermekbôl gondolko-
dó, ifjú emberekké váltatok. Ez az idôszak kemény munká-
ból, sikerekbôl és kudarcokból állt, sok szép élménybôl,
felejthetetlen órákból, de olyan percekbôl is, amelyek ke-
vésbé voltak kellemesek. A sikerek és kudarcok lesznek tár-
saitok. Becsüljétek meg a legkisebb eredményt is, a sikerte-
lenségek pedig szolgáljanak tanulságképpen a jövôben.
Emlékezzetek a közös kirándulásokra, a versenyek, vetélke-
dôk, dolgozatírások izgalmaira. Vigyétek tovább az itt szer-
zett tudást, az itt gyûjtött tapasztalatokat.

Tovább kell lépnetek, hogy új élményekkel és ismeretek-
kel gazdagodjatok, hogy életetekben egy új fejezet kezdôd-
hessék. A mai naptól kicsit megszûntök gyerekek lenni. So-
kak számára felejthetetlen lesz ez a nap. Valami véget ér, de
ugyanakkor valami más, valami új, ismeretlen, izgalmas

dolog veszi kezdetét. Szomorkodásra semmi ok, hiszen a
tudás és az igazi, régi barátok örökre megmaradnak. Soha
ne felejtsétek el, hogy honnan jöttetek, és hogy bármikor
visszatérhettek régi iskolátokba, ha úgy érzitek, hogy szük-
ségetek van egy-két bátorító szóra vagy támogatásra. El-
hagytok bennünket, és ritkábban fogjuk látni a megszokott
arcokat, szemeket, mozdulatokat. A szívünkhöz nôttetek, s
magatokon viselitek az ifjúság hármas nagy ajándékát az
értelmet, a szépséget, a mosolyt. S ezekre most nagy szüksé-
getek lesz. Gyanútlanul léptek át egy új világba, ahol bán-
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 ák…” – 2015. évben
tások, elmarasztalások is érhetnek benneteket, de ezek sem
hiábavalóságok.

Kívánjuk, hogy boldoguljatok, utatokat siker koronáz-
za. Tudom a búcsúzás mindig nehéz, valami véget ér. De
vigasztaló, ami most fáj, az évek múlásával megszépül. Ez
az ünnepség egy pillanatnyi megállás csupán, mennetek
kell tovább. Új világ, új iskolák kapui nyílnak ki elôttetek.
Az itt megszerzett tudás, ismeretek és a további szorgos
munka reméljük, meghozza majd a várva várt gyümölcsét.

Kívánom, hogy valósuljanak meg álmaitok, vágyaitok,
elképzeléseitek, hogy elégedett és boldog felnôttekké vál-
jatok, és tanuljatok, dolgozzatok úgy, hogy büszkén emle-
gethessünk benneteket. Szeretném, ha sohasem felejtenétek
el, hogy ennek az iskolának a tanulói voltatok, s ez megha-
tározná életeteket igényességben, emberi magatartásban
egyaránt. Ôrizzétek meg fiatalságotok szépségét, hogy az
élet nehéz napjaiban tudjátok ezeket majd felidézni.

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

Ne feledjétek, mi mindig visszavárunk titeket!
Kívánom, hogy életutatokat kísérjék a következô szép

gondolatok:”
„ Áldott legyen a Fény, amely rád világít
és a Fény, amely benned van.
Az áldott napfény ragyogjon Rád
és melegítse fel szívedet,
míg úgy nem lobog, mint kandallók tüze.
Így miden idegen melegedni jöhet Hozzád,
és minden barátod is.

Áldott legyen a rád hulló lágy, édes esô!
Hulljanak lelkedre a cseppek
és csalogassák ki a virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegô.

Ragyogjon szemedbôl a fény,
mint ablakokba állított gyertyák fénye,
amely a viharban vándorlókat hívogatja.

De áldott legyen a nagy vihar is,
és rázza meg lelkedet,

hogy fényesre és tisztára mossa,
és sok kis tavacskát hagyjon hátra,
amelyben megcsillan az ég kékje,
és idônként egy csillag is.

Legyen áldott a Föld,
az egész földkerekség,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon,
bármerre is vezessen utad!”

László Mihályné
osztályfônöktôl

Balogh Angéla
Balogh Dzsenifer
Balogh Nikolett
Balogh Roland
Balogh Sámuel
Bodnár Péter
Brád Elemér
Csercsa Melodi
Hamza Balogh Evelin
Hamza Tihamér
Horváth Ervin
Horváth Krisztián Patrik
Jónás Ádám

Kékcse Község Önkormányzata további
tanulmányaitokhoz kitartást és sok sikert kíván!

Kiss Csaba
Lakatos Attila
Lakatos Dávid
Mészáros Sándor
Oláh László
Sinka Martin
Tarapcsák Vivien
Tóth Evelin Noémi
Tóth Róbert
Volkó Anita Petra
Zelei Tibor
Zsigu Jenô
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Évzáró az Arany Laci Mûvészeti    
Mint, minden évben most is betekintést nyerhettünk

abba, hogy mennyi mindent tanultak a gyerekek a 2014/
2015-ös nevelési évben az óvodánkban.

Ünneplôbe öltözött a csivitelô óvodánk, évzáróra, és
ballagásra készült felnôtt és gyermek, hogy az elmúlt sok-
sok év odaadó és lelkiismeretes munkáját és annak gyü-
mölcsét most elénk tárják.

A legkisebbektôl a legnagyobbakig mindenki bátran
kiállt a színpadra; táncoltak, énekeltek és verset mondtak
mindannyiunk legnagyobb örömére. Ezt követôen a nagy-
csoportosoktól elbúcsúztak, hiszen ôk szeptembertôl már
iskolások lesznek. A gyerekek kis tarisznyákat és hasznos
ajándékokat kaptak útravalóul.

Elsôként „Az iciri-picirik” mûsorával a kis-bordó- böl-
csôdés csoport apróságai mutatták be mit tanultak ez év-
ben,

2015. június 12-én évzáró mûsorral kedveskedtünk a
szülôknek, vendégeknek.

 A mondókák, versek, dalok játékos bemutatása után,
verses mesékkel örvendeztették a megjelenteket. A csoport-
ba járó 2-3 éves gyerekek bebizonyították, hogy játékos
tanulással mennyi minden megtanulható az ôk korosztá-
lyukban is. Bátorságukról is bizonyságot adtak azzal, hogy
a mûsorukat kitartóan elôadták és senki nem szaladt az anyu-
kája „szoknyájához”.

Reméljük örömet szereztünk ezen a szép délutánon a
jelenlévôknek.

Puskás Lászlóné
óvodapedagógus – kisgyereknevelô

Évzáró – Középsô csoport

A kiscsoportos gyerekek vidám mûsora után mi közép-
sôsök is megmutattuk, hogy ebben a nevelési   évben mi-
lyen sok verset, énekes játékot és évszakokhoz, ünnepeink-
hez kötött dalokat   tanulhattunk. A megújult esztétikus
környezet az óvoda udvarán elvarázsolta a szülôket és az
általuk meghívott vendégeket is. A gyerekek mikro-cso-
portokban elmondták az egész nevelési év során tanult ver-
seket, dalokat. Két mesével is megörvendeztettük a szülô-
ket. Az elsô volt a Mese a falánk tyúkocskáról, mellyel báb-
elôadásként szórakoztatták a gyerekek a szülôket. A másik
dramatikus játék a Vajas pánkó c. mese volt melyet az év
során mindig szívesen meséltek és játszottak el a gyerme-
kek. Megtapasztalhatták a szülôk, hogy ebben az évben
már középsôsként sokkal bátrabbak és magabiztosabbak
voltak a gyerekek. Megható volt számunkra a nagycsopor-
tos gyerekek ballagó mûsora, hiszen az évzáró után már
nem mindenkivel találkozunk, mint óvodás. Kívánunk ne-
kik sok sikert és szorgalmat az iskolai évekre.

Gerzsenyiné Hódos Ildikó
 óvodapedagógus

Nincs is meghatóbb egy óvónô számára, mint amikor
elbúcsúznak a nagycsoportosok az évzárón. Három-négy

év után sok-sok emléket hagynak maguk után az iskolába
menôk, és gyakran visszasírjuk ôket. A ballagás napján,
csinosan felöltözve, hangos, vidám énekszóval búcsúznak,
amit könnyek nélkül nehéz megállni.... Szeretjük ôket.

A 2014/2015. nevelési év évzáró mûsorára idén június
12. – én került sor az Arany Laci Mûvészeti Óvoda és Egy-
séges Óvoda – Bölcsôde gyönyörû udvarán.

A nagycsoportos gyermekek számot adtak mindarról a
tudásról, amit az év során megszereztek. Elmondták a neve-
lési évben tanult verseket, elénekelték a dalokat, elôadtak
dalos játékokat, verseltek és elôadtak egy pantomimjáté-
kot,

A „fit bal” tornabemutató és a Palotás tánc mind a gyer-
mekek, mind a közönség soraiban nagy sikert aratott. Be-
mutatkoztak a Csiri – biri drámamûhely, és a Pacsirták ze-
nemûhely tehetségcsírái, akik hatalmas sikert arattak elô-
adásukkal.
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   Óvoda csoportjaiban

Mûsorunk végén az iskolába induló 17 gyermek elbú-
csúzott verseikkel az óvoda dolgozóitól és az itt maradó
gyermekektôl.

Az évzáró ünnepséget a nagycsoportos gyermekek és
szüleik az óvoda dolgozóival közösen egy megvendége-
léssel zárták, ahol a gyermekek elbeszélgethettek még kö-
zös élményeikrôl, emlékeikrôl.

Azt gondolom, hogy az iskolába induló és az óvodában
maradó gyermekek szoros baráti kapcsolata továbbra is
megmarad, mivel ezután is sok közös program vár rájuk.

Vígh Mónika
óvodapedagógus

Hagyományainkhoz híven ballagásunkat június elsô
péntekén tartottuk. Nálunk ez az esemény egy igazán meg-
hitt, bensôséges ünnep, amit komoly készülôdés elôz meg;
így adunk idôt a gyerekeknek, hogy felkészüljenek a búcsú
pillanatára, ami sosem könnyû. Segítjük ôket, hogy meg-
értsék, mirôl is van szó, és meg is értik, átérzik teljes szívük-
kel, lelkükkel. 

Mi, az Arany Laci Mûvészeti Óvoda és Egységes Óvoda
– Bölcsôde pedagógusai mindig próbálunk megfelelni ne-
vünknek, azaz mindig próbálunk valami pluszt nyújtani a
gyerekeknek, amivel mosolyt csalhatunk az arcukra.

Mérföldkôhöz érkeznek az óvodánkból elballagó gyer-
mekek, hiszen szeptembertôl már az iskola padjait koptat-
ják. Hatalmas változás megy bennük végbe, véget ér a kis-

gyermekkor, és nagy a változás az ôket eddig körülvevô kis
világban is. Minden óvoda nagy izgalommal készül a „na-
gyok” búcsújára, ezen a héten, napon minden róluk szól.

Igyekeztünk emlékezetessé tenni ezt a napot. Kívánunk sok
sikert, és vidám napokat az iskolai életetek során.

Köszönöm a szülôk, az óvoda dolgozóinak ez évi mun-
káját és támogatását.

Kívánok mindenkinek kellemes nyári pihenést a nyári
szünidôre!

Rinkó Istvánné
óvodavezetô
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Szent Iván éjszakájának a június
23-áról 24-ére virradó éjszakát ne-
vezik Magyarországon. A történé-
szek a legpogányabb ünnepnek tart-
ják, pedig Keresztelô Szent János
egyházi napjához és Szent Iván név-
napjához kötôdik.

Szent Iván éjszakáját a nyári nap-
fordulótól 3 nap választja el, mivel az
június 21-re esik az északi féltekén.
Korábban a csillagászati nyár kezdete
valóban június 24-re esett, de a tropi-
kus idôszámítási mód sajátossága és a
korábbi naptárreformok következté-
ben szétvált a két ünnep. A napfordu-
lóhoz világszerte világi és egyházi
ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor
van az év legrövidebb éjszakája és az
emberek számára a fény és a sötétség
váltakozása mágikus eredettel bírt. A
sötétség az elmúlást, a fény pedig a
megújulást jelentette, ezért ezen a na-
pon az emberek nagy tüzeket raktak,
hogy elûzzék a sötétséget; ekkor kez-
dôdik a csillagászati nyár is.

Eredete

Az 5-ik századtól említik a Szent
Iván éjszaka együttes megünneplését
Keresztelô János ünnepével, az egy-
ház pedig erre a napra helyezte a szent
születésének idôpontját, mint a fény
és a világosság gyôzedelmét, a sötét-
ség és a halál felett. Melchior Inchoffer
szerint, aki egy 18-ik században élt
egyházi szerzô volt, a magyarok már a
11-ik században (1026 körül), tûz-
gyújtással ünnepelték az Iván nap elô-
estéjét.

Szent Iván éjszakája

Elnevezése

Ezt a napot nyárközépnek is neve-
zik, országonként más-más nevet ad-
tak neki attól függôen, hogy a "nyár-
középhez" vagy Szent János napjához
kötötték. Június hónapot Magyaror-
szágon Szent Iván havának is hívják,
az Iván név pedig a régi magyar
Jovános, Ivános alakból származik.

Mûvek
A Szent Iván éjszakához kapcsoló-

dó leghíresebb alkotás aSzentivánéji
álom címû vígjáték, amelyet 1595-
benWilliam Shakespeare írt. A mûvet
1863-banArany János fordította ma-
gyarra.

Népszokások

A pogány világban nagy jelentôsé-
ge volt ennek az ünnepnek, a nyárkö-
zépi tûzgyújtás a megtisztulást az új-
jászületést jelképezte. Ehhez a nap-
hoz, a tûzhöz kapcsolódó népszokás-
ok voltak például, hogy éjjel ha-
talmas örömtüzeket gyújtottak,
amelyeket körbetáncoltak, égô
faágakkal megkerülték a szán-
tóföldeket a jövendô bô termés
reményében vagy lángoló kereket
gurítottak alá a dombokon.Bod Pé-
ter a „Históriára utat mutató ma-
gyar lecsicon” -ban részletesen
leír három ilyen népszokást,
amelyet ezen a napon szokás
cselekedni.

Az ünnepi szokások között
mindenütt fô szerephez jut a
tûzgyújtás, és az ehhez kapcso-

lódó játékok, varázslások. Magyar
nyelvterületen a Szent Iván naphoz fû-
zôdô hiedelmek és szokások miatt a
júniust, mint hónapot is Szent Iván ha-
vának nevezték. A nyárközépi tûz-
gyújtást, illetve a tûzcsóvák forgatá-
sát Szent Iván napi dalok éneklésével
kísérték. A tûz körül álló asszonyok
különféle illatos füveket, virágokat
füstöltek, s ezeket késôbb fürdôk ké-
szítéséhez használták fel, aminek
gyógyhatást tulajdonítottak.

Mivel a nap mindenütt a termé-
kenységgel kapcsolatos égitest, ezért
nem csoda, hogy számos szerelmi prak-
tika és jóslás is fûzôdik a naphoz. A
szalmából és a többféle fából megra-
kott tûz fölött a hagyomány szerint a
lányok átugráltak, amíg a fiúk azt fi-
gyelték, ki mozog közülük a legtet-
szetôsebben. Az ugrások magasságá-
ból és irányá-
ból is sokfé-
le jöven-
dölést ol-
vastak ki.
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2015. évben ismét megrendezésre került Kékcse
Községben a Szent Iván Éji Mulatság. Sajnos az
idôjárás viszontagsága miatt, kisebb –nagyobb
akadályba ütközött a rendezvény lebonyolítása,
azonban a fellépôk és a vendégek lelkesedésének
ez nem jelentett gondot.

Az est folyamán az Arany Laci Mûvészeti Óvoda
növendékeinek Palotás táncával kezdôdött a mûsor,
majd az Arany János Általános Iskola Aranyliget és
Tündérmese elôadásával folytatódott. A Kékcsei
Amatôr Színjátszó Társulat bemutatta „A beteg disz-
nó” címû paraszti komédiáját. Zárómûsorként a Nyír-
egyházi Hölgykoszorú zenei válogatásával örven-
deztették meg a nézôket.

Az idôjárás viszontagságai ellenére akadtak lel-
kes szalonna sütök, akik jó hangulatban a tábortûz
mellett zárták az estét.

Kékcse Község Önkormányzata hálás a megjelent
lakosoknak, s vendégeknek az est zavartalan kime-
neteléért, s külön köszönet mindazoknak, akik a szer-
vezésben és a rendezvény lebonyolításában kitartó-
an helytálltak.

Muskóczki Kornélia

Szent Iván Éji Mulatság II.
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Nagy öröm volt számunkra, hogy
köszönthettük a 95. életévét betöltô
kedves falubelinket özv. Dolhai
Jánosnét, született Szabó Margitot.

Margit néni 1920. június 11-én szü-
letett Nyírpazonyban. Életének elsô,
kezdô szakaszában 4 lány testvérével
nôtt fel, akikkel nagyon sokat dolgoz-
tak a család földjein. A gyerekkor em-
lékei megelevenednek a szemében.

Életútja Kékcsén teljesedik ki,
amikor megismerkedik 15 évesen a
Ligeten késôbbi férjével Dolhai Já-
nossal. Házasságuk 1941. augusztus
9-én kötetett, amelybôl késôbb 6 gyer-
mek született: János, Irma, Zoltán, Ist-
ván, Béla és Julianna. Sajnos már Já-
nos és István nem köszönthetik az
édesanyjukat.

Életút
A gyermekek születése közben a

boldogság nem tartott sokáig, mivel a
háborús évek az Ô életüket is beárnyé-
kolta. Férje 3 éves hadifogságba ke-
rült, amely idô alatt egyedül maradt a
kicsi gyerekekkel, a földekkel és az
állatokkal. Hatalmas öröm volt szá-
mukra, amikor épségben hazatért.

Gyermekeiket a következô évek-
ben-szeretetben nevelték fel, mind-
egyikük szakmát tanult, s a családi éle-
tük teljessé vált.

A tartalmas életútját a munka, a sze-
retet jelentette a mindennapokban. Ma
már Béla fiával és családjával él
együtt, akik vigyáznak mindennapja-
ira. Életét 11 unokája és 16 déduno-
kája színesíti és teszi boldoggá.

Ezúton is jó egészséget és további
sok szép éveket kívánunk!

Muskóczki Kornélia

Kékcse Község Önkormányzata számára nagy
öröm, hogy a településünkön élô tanuló, Oláh
Márk átvehette kitûnô eredménnyel diplomáját
2015. július 4-én Mechatronikai Mérnökként.

Együtt örülhetett vele családja, barátai, volt osz-
tályfônöke Gerzsenyi Béláné, volt tanára Kondisz

Örüljünk együtt!

Péterné, református lelkész Kölönte Zsolt és településünk polgár-
mestere Szekere Katalin.

Oláh Márk nagyon hálás mindenkinek akik, segítették tanul-
mányai során!

Ezúton kívánunk sikerekben gazdag jövôt számára!

Sinka Renáta


