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„Egyszer mindent elér az ember,

Azt is, mi most még messze cél.

Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,

S gyôzelmed lesz a hôsi babér.”
(Bertolt Brecht)

Ezekkel a gondolatokkal köszöntek el iskolájuktól a
Kékcsei Arany János Általános Iskola nyolcadikos tanulói,
név szerint:

Barati Károly Róbert
Bodnár Bálint
Brád Adél Olívia
Csáki Barbara
Csikó Kalocsai Adrien
Hamza Balogh Szandra
Hamza Balogh Viktória
Horváth Henrik
Lakatos Barbara
Lakatos Ivett
Lakatos Tünde Patrícia
Lakatos Petra
Nagy Patrik Kristóf
Nagy Rita Kármen
Oláh Dzsenifer
Oláh Edina
Oláh Ignác

Ballagás az általános iskolából

Június 18-án, az intézmény hagyományaihoz híven
az iskola udvarán gyülekeztek a szülôk és hozzátarto-
zók, valamint az iskola tanulói, osztályfônökeikkel az
élen. Lesku Miklós intézményvezetô beszélt arról, hogy
mennyire meghatározóak a végzôsök számára az iskolá-
ban töltött évek, ahol megszerezhették azokat az alapis-
mereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a további-
akban a középiskolákban is megállják a helyüket. A ti-
zenhét tanuló mindegyike felvételt nyert középiskolá-
ba: gimnáziumba 1 fô, szakközépiskolába  4 fô, szakis-
kolába 9 fô, szakgimnáziumba 3 fô folytatja ôsztôl ta-
nulmányait.

Miután a hetedikesek elbúcsúztatták a nyolcadikoso-
kat, ez utóbbiak is elköszöntek az iskolától, tanáraiktól,
átadták az iskola zászlaját a hetedikeseknek. A szép és
megható mûsor után a végzôsöket virágcsokorral köszön-
tötték a hozzátartozók. Az ünnepség végén a ballagó diá-
kok magasba engedték a lufikat, mely az elválást, a búcsú-
zást, a szabadságot szimbolizálja.

Sok szerencsét és minden jót kívánunk ballagó diákja-
ink! Jó szívvel gondoljatok mindig iskolátokra , tanárai-
tokra! Hiányozni fogtok!

Bereczkiné Boros Mónika
a végzôs tanulók osztályfônöke

A ballagó nyolcadikos tanulók

 A ballagó diákok magasba engedik a lufikat
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Ismét bezáródtak az iskola kapui. Mozgalmas,
eseményekben és eredményekben gazdag tanévet
tudhatunk magunk mögött. Folyamatosan írunk,
beszámolunk az iskola életérôl, gyermekein ered-
ményeirôl, szép sikereikrôl. A megmérettetések,
versenyeredmények magukért beszélnek. De a leg-
nagyobb örömet mégis a csillogó szemek, ragyo-
gó arcok jelentik egy pedagógus számára.

A szakmai elismerés, a kollégák szakmai értéke-
lése fontos visszajelzés egy pedagógus munkájá-
ban.

Intézményünkben idén az Év pedagógusa címet
Kovács Mónika tanító nô kapta, a pedagógusok
szakmai értékelése alapján. De az elôzô években
Juhász Józsefné tanító nô, László Mihályné tör-
ténelem szakos tanár, Lesku Miklós igazgató úr
is büszkélkedhetett ezzel a címmel.

Mozgalmas évet zárt az
Arany János Általános Iskola

Adománygyûjtés
tájékoztatása!

Kedves Lakosság!
Kékcse Község

Önkormányzata
adománygyûjtést
szervez, amelybôl
elhunyt szerette-
inkért szeretnénk
Lélekharangot
állítani.

Az átadás ter-
vezett ideje:
2016. év Minden-
szentek ünnepe.

 A Lélekharang
a lélek e világból való távozásának hírüladását és az
elhunytakra való emlékezést jelenti.

KÉREM AZ ADOMÁNYOZÓKAT, HOGY FOGADJÁK

BIZALOMMAL AZ ADOMÁNYGYÛJTÔ

KÉPVISELÔTESTÜLETI TAGOKAT ÉS AZ

ADOMÁNYGYÛJTÔ ÖNKÉNTESEKET!

Muskóczki Kornélia

„ Az élôket hívogatom,
a holtakat elsiratom.”

Az elismerés, értékelés formája az un. Életpálya
modell bevezetése, mely 2013-ban került kidolgo-
zásra, az Emberi Erôforrás Minisztériuma által. Ez
nem csak elismerés, de lehetôség is a pedagógu-
soknak szakmai elôrehaladásukban. Ennek értel-
mében a pedagógusok a törvényi kereteknek, elô-
írásoknak megfelelôen minôsítési eljáráson vesz-
nek részt. Saját portfólió elkészítésével, az Oktatá-
si Hivatal által kirendelt szakértôk értékelése útján
kaphatják meg kiérdemelt minôsítésüket. Intézmé-
nyünkben eddig két pedagógus, Juhász Józsefné
és László Mihályné minôsítése záródott szép érté-
keléssel, eredménnyel.

Ebben a tanévben négy pedagógus szakmai ta-
nácsadáson is megmutatta munkáját, Bereczkiné
Boros Mónika magyar szakos nevelô, Gerzsenyi
Béláné tanító nô, Kovácsné Leskovics Edit tanító
nô és Tóth Ildikó matematika szakos nevelô. A
szakértôk, szaktanácsadók nagy elismeréssel érté-
kelték a kollégák munkáját. Büszkeséggel töltött
el mindenkit az az elismerô értékelés, melyet kol-
légáink kaptak.

Szakértôk, szaktanácsadók, akik érkeztek isko-
lánkba, eddigiek során csak felsôfokon, nagy elis-
meréssel nyilatkoztak intézményünk pedagógusa-
iról, gyermekeink munkájáról.

Kívánok minden pedagógusnak jó pihenést a
nyári szabadság idejére, feltöltôdést szakmai mun-
kájukhoz.

Nagy Enikô
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Gyerekek: – 12–15 óra között tartózkodja-
nak bent a lakásban (számítógépes játékokat erre
az idôre kell korlátozni) – Napos idôben legyen
rajtuk fejfedô – Sok folyadékot igyanak, lehe-
tôleg vizet, buborékmentes ásványvizet, limo-
nádét! Semmiképp sem édes üdítôket!! – Jég-
krémet melegítsék fel mínusz 15 fokról 0 fokra
20 másodperces mikrózással! Ezzel még az él-
vezeti értékébôl nem veszített, de a torokgyul-
ladást megelôzte.

NYÁRI ORVOSI TANÁCSOK

(kifújó rostokat fordítsák el a testük irányából!)
30 fokos külsô hômérséklet esetén ne akarjunk
20 fokos autóban utazni, elégedjünk meg a 23-
24 fokkal!

Idôsek, betegek: – 10–17 óra között ne tar-
tózkodjanak a napon! Kerti munkát csak a reg-
geli és esti órákban végezzenek! Ebéd után dôl-
jenek le pihenni a hûvös szobában! – Sok fo-
lyadékot fogyasszanak! Minden korosztály: –
Étkezésben történô megújulás.

Felnôttek: – Sok folyadék fogyasztása – Al-
koholos italok közül a tömény alkoholok mel-
lôzése. – Napozás: Az UV sugarak ellen min-
denképpen védekezzenek! Naptejet használja-
nak megfelelô faktorszámmal! (A faktorszám
egyezik a naptej percekben mért védôhatásával,
tehát a 20-as naptej 20 percig véd, az 50-es 50
percig!!!) – Klíma használata: A klíma által ki-
fújt hideg levegôvel ne a testünket hûtsük, ha-
nem a szobában vagy autóban lévô levegôt!!!

Legyenek szívesek sok zöldséget-gyümöl-
csöt, zsírtalan húst enni és visszaszorítani a ha-
gyományos magyaros köretek (krumpli, tészták,
nokedli stb.) fogyasztását! – Késô délután, es-
ténként mozogjanak, sportoljanak! (séta, koco-
gás, biciklizés stb.)

Kellemes nyarat kívánva:
dr. Kovács Tibor

háziorvos
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Településünkön a 2016. évben, is mint minden
évben megrendezésre került a Szent Iván Éji
Mulatság, amely a nyári napforduló eljövetelét
jelzi.

Szent Iván Éji Mulatság

Községünkben a június 23-ai hagyományok-
nak megfelelôen már délelôtt elkezdôdött a sür-
gés-forgás az Arany János Általános Iskola ud-
varán. Felállításra kerültek a tûzrakóhelyek és az

Sürgés-forgás az Arany János Általános Iskola udvarán Szalonnasütés is szerepelt a programban
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est keretében a szerelmes párok tûzugrásához el-
engedhetetlen máglya is. A programot a Kékcsei
Asszonykórus meglepetés mûsora nyitotta meg,
majd a párok és a vendégek helyet foglaltak a
szalonnasütés megkezdéséhez. A máglya átug-
rására meglepetésünkre nem csak szerelmes pá-
rok, hanem gyerekek is jelentkeztek, s izgatot-
tan várták az idôt mikor kerül rájuk a sor. Az ifjú
párok szerelemet varázsoltak a tûz köré és tüzet
ugrottak. Megválasztásra került „Kékcse legcsó-
kosabb asszonya” aki Kropok Zoltán Péterné /
Erika/ lett, amelyet a zsûri egybehangzó szava-
zása döntött el. A hangulatot fûszerezték még a
szalonnasütéssel egybekötött baráti beszélgeté-
sek és a zenei kíséret.

Ezúton is köszönjük az est létrejöttében közre-
mûködôk segítségét, a jelentkezôknek a részvételt,
Váradi Lászlónénak a virágkoszorú felajánlását és
gratulálunk a nyertes párnak.

Muskóczki Kornélia A Kékcsei Asszonykórus meglepetés mûsora

Nagy megtiszteltetés érte a Kékcsei Amatôr Színjátszó
Társulatot és a Kékcsei Asszonykórust. Szarvas József
színmûvész úr meghívására részt vehettünk a 2016. júli-
us 21-24. között tartandó Viszáki Pajtanapokon.

Viszák - Vas megye délnyugati sarkában három ország
találkozásánál érünk a változatos felszínû ôrségi tájra, ahol
a dombok és völgyek, a fenyô- és bükkerdôk, zöldellô ré-
tek, bakhátas szántóföldek keskeny szalagjai, a völgyek-
ben csordogáló patakok, a dombhátakon kialakult szeres
települések s az itt található remek népi építészeti objektu-
mok, Árpád – kori templomok ejtik bámulatba a látogatót.
Viszák az Ivánc – Pankasz illetve Ôrimagyarósd útelága-
zásokból közelíthetô meg az Ôrség belsô részén, Kékcsétôl
közel 550 km-re. Középnagyságú település 270 lélekszá-
mú. A falu házai környezô domboldalakra épültek, a szeres
település nyomai kitapinthatóak. Történelme, régmúlt éle-
te egyezô az ôrségi falvakéval. A féltett Ôrségi Nemzeti
Park része.

A település büszkeségei között megtalálható a „Kitele-
pítettek emlékmûve” - 2007. október 23-án, a hagyomány-
teremtô Élô Emlékezet Ünnepén, az 50-es évek kitelepíté-
sei áldozatainak tiszteletére emlékfát avattak, amelyre a
három kitelepített család nevét vésték: Böhm, Dávid, Tö-
rök. A kiszáradt, kettétört fa közelében elültettek egy ele-
ven körtefát is. Az emlékfa Sibinger Miklós alkotása – a
„Trianoni emlékmû” - Az Ôrség elsô Trianoni emlékmûvét
a trianoni szerzôdés 90. évfordulóján adták át. Az emlék-

Kedves Olvasó!

mûvet Marosits József szobrászmûvész egyetlen két és fél
tonnás tihanyi mészkôbôl faragta.

Nevezetességei közé tartozik még az 1945 elôtt épült
Pálinkafôzô, amit a napig használnak. Megtalálható a kor-
nak megfelelôen, új technikával felújított Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér is.

Ellátogattunk a méltán híres Tündérkertbe. Kovács Gyu-
la pórszombati erdész birtokában létesült elôször olyan gén-
bank, amiben a régi gyümölcsfák oltványai találhatóak.

Pillanatkép

(Folytatás a következõ oldalon.)
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Ma már több mint 1600-féle régi magyar gyümölcsfafaj-
tát nevel tündérkertében. Ehhez a mozgalomhoz csatlako-
zott Szarvas József színmûvész kezdeményezésére Viszák
is. A cél az ôshonos gyümölcsfák megmentése. A település
valamennyi családja kapott egy-egy ôshonos gyümölcsfa-
csemetét, s azóta szép hagyományt teremtve minden gyer-
mek születésénél ültetnek még egyet. A Kemence kápolná-
hoz érve csodálatos látvány fogadott minket.  Emlékeink-
ben a nyugalom szigetét testesíti meg. A kortárs mûvészek
otthonául szolgál.

A pajtaszínházban minden nap fellépett egy amatôr és
egy profi színjátszó társulat. Fantasztikus élmény volt. Az
elsô napon a Derecskei Táltos Dráma és Musical Társulat
elôadásában a „Képzelt riport egy átlagos hétköznapról”
címû nagyszerû produkciót láthattuk. Ezt követôen Szar-
vas József költôi estje következett, ahol bemutatta a ma-
gyar irodalom legnagyobb remekeit.

Fellépésünk napján csatlakozott hozzánk Rák Zoltán, a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színmûvésze, aki
az általunk elôadott darabot rendezte és betanította. Együtt
indultunk el, hogy elôadhassuk a már itthon is nagy sikert
aratott „Déryné hadmûvelet, avagy a tészta nem étel, a sör
nem ital, a medve nem játék!” címû színdarabot. A tapsvi-
har itt sem maradt el. Mûsorunk után következett Körmend-
rôl érkezô Béri Balogh Ádám Táncegyüttes elôadásában a
„Lesz ott más is!” címû produkció. Csodálatos táncokat
mutattak be az ôrségi és vas megyei gyûjtésükbôl. A Felvi-
dékrôl érkezett Gál Tamás színmûvész úr feldolgozásában
és egyben elôadásában élvezhettük  „A helység kalapá-
csa” címû elôadást.

Ellátogattunk az Ôrség központjától 8 km-re fekvô mú-
zeumfaluba, Szalafô - Pityerszerre. Az Ôrségi Népi
Mûemlékegyüttes – Pityerszer - az Ôrség legtöbb népi érté-
két ôrzô települése, ahol három helyben megôrzött porta
épületei kerülnek bemutatásra, szemléletesen példázva la-
kóik hagyományos életmódját és kulturális örökségét.

(Folytatás a elôzô oldalról.)

Viszáki Pajtanapok

Kékcsei Amatôr Színjátszó Társulat - Déryné hadmûvelet

Béri Balogh Ádám Táncegyüttes - Körmend
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Szarvas József színmûvész úr

Székely János Dózsa - Sebestyén Aba elôadásában

Petôfi Sándor A helység kalapácsa - Gál Tamás elôadásában

Petôfi Sándor A helység kalapácsa  - Rák Zoltán és Gál Tamás

A délutáni órákban a bajánsenyei Kerkabarka Színját-
szó csoport nyújtott felejthetetlen élményt a „Forog, vagy
nem forog” címû egyfelvonásos darab elôadásával. Ezután
következett Sebestyén Aba marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház színmûvész úr elôadásában a „Dózsa” címû monodrá-
mája.

Vasárnap a gasztronómiáé volt a fôszerep. Megismerhet-
ték a rétközi táj jellegzetes ízeit. Elkészült a túrós batyu,
ostoros rétes és a kemencében sült csülök. Nagy örömünk-

re mindenkinek ízlett az elkészült finomság. Késô délután
Albert Attila magyarszombatfai polgármester, mint negye-
dik generációs fazekas mester és Szántó István festômû-
vész kiállítását tekinthettük meg. A kiállítást Szarvas Jó-

zsef színmûvész úr nyitotta meg, a Galgahévizi Csikótolyás
Amatôr Társulat a „Rátóti csikótolyás” címû elôadásával,
valamint Szarvas Dávid színmûvész közremûködésével.

A Pajtanapok alatt jelen volt Szabó Ágnes a Magyar
Teátrumi Társaság Alelnöke, aki a kékcsei csapat nagy tisz-
telôje és barátja.

Az ottlétünk alatt csodálatos embereket ismerhettünk
meg. Rengeteg élménnyel, sok új baráttal gazdagodva tér-
tünk haza. Ez a néhány nap, amit az Ôrségben tölthettünk
felejthetetlen beszélgetéseket, jóízû nótázásokat, új ismert-
ségeket, barátokat adott nekünk. A mûvészetek, az értékek,
köztük az emberi kapcsolatok fontossága minden Viszáki
pajtanapokon részt vevô embert megérintett. Szeretnénk
megköszönni a kedves és szeretetteljes fogadást, vendég-
látást. Hisszük, hogy a késôbbiekben egyre többen talál-
kozunk Viszákon és évrôl – évre gyarapodni fog élmény-
kincstárunk.

Nyiscsák Sándorné
Kékcsei Asszonykórus vezetô
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SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS

Miért jó a szelektív hulladékgyûjtés?

Ne feledjük, hogy a legjobb hulladék az, ami NINCS!
A kukába dobva fontos és hasznos nyersanyagot vesztünk el, ami így

kikerül a körforgásból és ezáltal komoly környezetterhelést jelent.

Szelektíven gyûjtve azonban másodnyersanyagként hasznosítható,

így “az anyag nem vész el, csak átalakul!
A hulladékgazdálkodás elsôdleges célja a szemétszállítási-feldolgozá-

si-ártalmatlanítási tevékenységek költségeinek csökkenthetôvé válása,
ezért is fontos a szelektív hulladékgyûjtés.

Fontos az otthoni gyûjtôedények kialakítása is az eredményességért!
Hulladékgyûjtô sziget található Kékcsén a Polgármesteri Hivatal Szent

László utcai elágazásánál, ahol megtalálható a mûanyag-papír-üveg gyûj-
tô, sôt már a ruhagyûjtô konténer is, amelyek hetente ürítésre kerülnek.

Kérjük elôre is a lakosságot a rendszeres igénybevételre!
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Kékcsén óriási szemléletváltás

történt, amely tapasztalható a megnövekedett gyûjtôedények használatá-
ból, akik így tudatosan is segítik a hulladékgazdálkodás fejlôdését.

Kérjük, hogy ezt a környezettudatos magatartást erôsítsék továbbra is a
lakókörnyezetükben!

Egy fontos dolgot még meg kell jegyezni:
a szelektív hulladékot nem öntik össze!


