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„Ha az ünnep elérkezik életedben,
akkor ünnepelj egészen. Felejts el min-
dent, ami a hétköznapok szertartása,
feladata. Az ünnep az élet rangja, fel-
sôbb értelme.” Márai Sándor szép gon-
dolataival köszöntök minden kedves
olvasót!

Itt a tavasz, a megújulás, az élet
újraéledésének ideje a természetben.
De nem csak a természet éled, hanem
az emberek is az új élet lehetôségét
ünneplik. Sokan úgy tartják, hogy
legszebb évszak a tavasz. Kizöldül a
természet, virágoznak a fák, a virá-
gok napfényben ragyognak. A hús-
véti ünnepkör ideje is a tavasz. Az
idén a föld minden nemzetsége egy-
szerre ünnepli a feltámadás ünnepét.
Remélhetôleg a megbékélés, együtt-
érzés és egyetértés jegyében, hiszen
együtt élünk! Az ünnephez sok kül-
sôség is járul, amely nélkül elkép-
zelhetetlen az ünneplés. Ilyen a hús-
véti bárány, a piros tojás, a nyuszi,
na és a locsolódás. Reméljük a lá-
nyok, asszonyok örömmel festik a
hímest a locsolódók számára. Ôriz-
zük meg szép hagyományainkat, is-
mertessük meg a fiatalokkal, hogy
maradandó emlékük legyen! Töre-

Tavaszi köszöntô!
kedni kell a kultúra helyi feltét-
eleinek megteremtésére, meg-
ôrzésére a szûk esztendôk kö-
zepette is. Ünnepeljük meg a
következô hónapok neves
napjait is: az anyák napját, a
gyermeknapot, a pünkösdöt!
Szerezzünk egymásnak apró kis
figyelmességgel örömet, hiszen
mindenkinek szüksége van sze-
retetre! Kívánom, hogy mindannyi-
an egészségben, szeretetben, jó kedv-
vel ünnepeljünk minden alkalmat!

1848. március 15.
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepel-
jük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadság-
szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

„Készülj hazám, ez ünnepélyre,
Készülj, és örvend, oh boldog haza!”

(Részlet Petôfi Sándor: Készülj hazám)

Sinka Renáta

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
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F E L H Í V Á S !
Kézimunka szakkör – horgoló tanfolyam – indul Kékcsén!

Van egy minta, amit már régóta szeretnél megtanulni, de még nem sikerült egye-
dül? Szeretnél megtanulni horgolni, de a youtube-ról nem az igazi? Vagy csak jól
jönne a társaság és egy profi segítsége? Gyere el és tanulj velünk!
A horgoló tanfolyam teljesen kezdôknek és haladóknak is szól, az oktatás több
nehézségi szinten egyszerre folyik.

A z  o k t a t á s  i n g y e n e s !
A jelentkezôket a Polgármesteri Hivatalban szeretettel várjuk!

Sinka Renáta

2016. február 27-én ismét megren-
dezésre került a Kékcsei Arany János
Általános Iskolában a már hagyo-
mánnyá vált Jótékonysági Bál, ame-
lyet Lesku Miklós iskolaigazgató úr
nyitott meg.

A rangos és hagyományokkal bô-
velkedô mulatozást a Hangulat trió
szolgáltatta.

A díszítést Kovács Mónika tanító-
nônek köszönhetjük, aki évrôl évre el-
kápráztat minket velencei maszkjai-
val.

A szülôk, tanárok és diákok mun-
káját dicséri a tornaterem berendezé-
se, amely összehozta a jelenlévôket.

A vendégek több mint 120-an vol-
tak.

A mûsor idén is színvonalas volt,

Jótékonysági Bál
amit a Puskás testvérpár; Valéria és
Tamás zongorajátékának, a 3.-4. osz-
tály orosz táncának, a citerazenekar
örömzenélésének - kibôvülve az éne-
kes lányokkal, és az iskolánk méltán
híres néptáncegyüttesének köszönhet-
jük. A felkészítô pedagógusok: Kovács
Borbála, Gergely Istvánné, Juhász
Józsefné, Tóthné Tulipán Ibolya, Tég-
lás Dezsô.

Hálával tartozunk a tombolatárgya-
kért, amelyet köszönünk szépen a fel-
ajánlóknak, és az SZMK elnökének –
Puskás Lászlónénak, aki mindezt le-
hetôvé tette azzal, hogy felkereste/utá-
na járt és elhozta hozzánk.

A vacsoránkat idén is a „KÉK BA-
BO” Bt. dolgozói készítették. Éjfél

felé jól esett mindenkinek egy friss
kávé is, amelyet a büfében kaphattak
meg a vendégeink.

Meg kell említenünk diákjainkat is,
akik vállalták, hogy segítenek a bál
fényének emelésében munkájukkal.

Köszönjük minden jelenlévônek,
hogy megtisztelt minket és felajánlá-
sával hozzájárult a kékcsei diákok éle-
tének javításához.

Horváth Edit Klára
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„Farsang napja eljött már,
kezdôdik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.”

Farsangi mulatság az Arany Laci Mûvészi Óvodában

A farsangról: Magyarországon vízkereszttôl (január 6.)
a húsvét vasárnapot megelôzô 40 napos böjt kezdetéig tart,
azaz “húshagyó keddig”, vagy “hamvazószerdáig”.
  A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús la-
komák idôszaka, amikor búcsúzunk a téltôl és köszöntjük
a tavaszt.

Hagyományainkat, ápolva minden évben megtartjuk az
Arany Laci Mûvészeti Óvodánkban is a farsangi mulatsá-
got, amelyre 2016. 02.10.-én került sor. Nagy-nagy lelke-

sedéssel készültek óvodásaink a mulatságra, jelmezbálra.
Célunk a régi népszokások ápolása, feladatunk, hogy érté-
keinket megôrizve átadjuk hagyományainkat gyermeke-
inknek.

A rendezvény helyszíne az óvoda tornaterme, ahol mind-
három csoport külön bevonulásával vesz részt a maskarába
öltözött régi hagyomány rendezvényén.

Bordó egységes óvoda-bölcsôde csoport

Kék-középsô csoport

Fehér-nagy csoport

Zsámolyba dobás, különbözô távolságra csoportonként
differenciálva

Közös játékok

Padon járás, nagy-, középsô csoport, szülôi segítséggel, a
kicsiknél a szülônek a gyerek a lábára lép és úgy viszi

„Sót vegyenek” – régi népi játék

Az egységes óvoda-bölcsôde csoport tagjainak az óvó
nénik segítettek bemutatkozni, mert még nekik az is nagy
eredmény, hogy nagy közönség elôtt fellépjenek.

Reméljük, hogy nagyon jól érezte mindenki magát ezen a
délelôttön. A versenyeken szinte minden gyermek részt vett, a
szülôk is bekapcsolódtak a játékokba és önfeledten dobtak,
egyensúlyoztak, cipelték a „zsákokat” és még sorolhatnám.

A Romwalter-
duó mûsorán a szü-
lôk gyermekeikkel
együtt táncoltak,
énekeltek. Volt lehe-
tôség, hogy e szép
napot meg is örökít-
hessék, mert a
Romwalter-duó nem
csak zenét szolgálta-
tott, hanem le is fényképezte, aki ezt igényelte jelmezbe,
testvérrel, vagy az egész család, így örök élmény marad ez
a nap is.

Puskás Lászlóné
óvodapedagógus-kisgyermeknevelô

Romwalter-Duó mûsora
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A Kékcsei Arany János Általános Iskola március elsô
hetében méltatta névadójának születésnapját. Ennek tisz-
teletére – az idén ötödik alkalommal – az iskola nevelôtes-
tülete egy hetes verseny- és rendezvénysorozatot hirdetett
a környék iskolái számára.

180 gyerek vett részt, tanáraik kíséretével. Baráti és a
szomszéd települések iskolái szívesen fogadták meghívá-
sunkat. A versenyzés jó hangulatban telt. A gyerekek jutal-
mazására és megvendégelésére az anyagi forrást a jótékony-
sági bál bevétele biztosította. Az ünnepélyes megnyitón
Lesku Miklós az intézmény igazgatója, majd iskolánk ci-
tera zenekara köszöntötte a vendégeket.

 A megnyitó után kezdetét vette a verseny.
Az elsô napon az alsó tagozatos tanulók vers- és mese-

mondó versenyen mutatták meg tehetségüket. A kis diákok
egy szabadon választott verssel vagy mesével készülhettek.

Az elsô évfolyamon 19 fô, második évfolyamon 13 fô,
harmadik évfolyamon 19 fô, negyedik évfolyamon 13 fô
színvonalas elôadását halhattuk.

A felsô tagozatos tanulók szavalóversenyére Arany Já-
nos és kortársainak verseivel lehetett nevezni, ahol 24 ta-
nuló vett részt.

A második napon az 1-4. osztályosok részére komplex
tanulmányi verseny került lebonyolításra, melyre 11 cso-
port 44 tanulója nevezett be. E napon Gerzsenyi Anna Sára
Arany János: ’Letészem a lantot’ címû versével köszöntötte
a vendégeket.

A rendezvénysorozat harmadik napján történelem ver-
seny volt a felsô tagozatos tanulók számára, ahol 30 tanuló
mérte össze tudását.

A vendégek köszöntése után került sor, a már elôzôleg
meghirdetetett rajzverseny eredményeinek a kihirdetésére.

A rajzverseny témáját: „Óvjuk környezetünket!” cím-
mel hirdettük meg, mivel 2016. évtôl iskolánk elnyerte az
„ÖKO ISKOLA” címet.

A negyedik napon Sport- és ügyességi versenyt rendez-
tünk iskolánk tanulói számára.

Majd a hét utolsó napját március 15. méltó megünnep-
lésével zártuk.

 A záró rendezvényen intézményünk igazgatója, Lesku
Miklós köszönetet mondott a résztvevô iskolák tanulóinak

„Arany János-hét” a Kékcsei
a versenyzésért, nevelôinek a felkészítésért, a kékcsei pe-
dagógusoknak pedig az odaadó és fáradságos munkáért,
ami lehetôvé tette, hogy egy ilyen színvonalas és tartalmas
hetet sikerült megrendezni.

A versenyeken elért eredményeink:
Vers- és mesemondó verseny:
1. osztály
I. Bedô Gréta – Pátrohai Móricz Zsigmond Általános

Iskola
II. Veress Blanka – Szent László Katolikus Általános

Iskola Kisvárda
Horváth Cintia Erzsébet - Pátrohai Móricz Zsigmond

Általános Iskola
III. Molnár Boglárka – Dombrádi dr. Bereczky Zsig-

mond Általános Iskola
2. osztály
I. Juhász Bettina - Pátrohai Móricz Zsigmond Általános

Iskola
II. Csorba Marcell - Pátrohai Móricz Zsigmond Általá-

nos Iskola
III. Tulipán Sára – Gyulaháza Általános Iskola
3. osztály
I. Kacsári Benedek - Árpád Vezér Általános Iskola Zá-

hony
II. Szûcs Ágnes – Szent György Általános Iskola Kisvárda
III. Révész Balázs – Lónyay Menyhért Általános Iskola

Tuzsér
4. osztály
I. Buda Dzsenifer - Gyulaháza Általános Iskola
II. Palcsik Flóra Ivett – Nyírtassi Tass Vezér Általános

Iskola
III. Farkas Szilvia - Szent György Általános Iskola

Kisvárda
Komplex tanulmányi verseny helyezettjei:
 I. Szent György Általános Iskola Kisvárda
Juszku Réka 1. osztály
Molnár Mira 2. osztály
Gégény Zénó 3. osztály
Pongó Balázs 4. osztály
II. Teichmann Vilmos Általános Iskola Kisvárda
Kovács Barta Margaréta 1. osztály
Csordás Bence 2. osztály
Kozics Luca 3. osztály
Kozics Dorina 4. osztály
III. Ajaki Általános Iskola
Kovács Tibor 1. osztály
Takács Panna 2. osztály
Kovács Zsófia 3. osztály
Nagy Nóra 4. osztály
Különdíjban részesült:
A Kékcsei Arany János Általános Iskola csapata
Ladányi Levente 1. osztály
Balogh Natália 2. osztály
Ladányi Bence 3. osztály
Balogh Bianka Gyöngyi 4. osztály
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Arany János Általános Iskolában
Rajz verseny eredményei:
1. osztály
I. Kovács Barta Margaréta - Teichmann Vilmos Általá-

nos Iskola Kisvárda
II. Ladányi Levente – Kékcsei Arany János Általános

Iskola
III. Kozma Zsófia – Kisvárdai Szent György Általános

Iskola
2. osztály
I. Ésik Nóra – Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola
II. Varga János Álmos – Záhonyi Árpád Vezér Általános

Iskola
III. Nyalka Lili – Kisvárdai Teichmann Vilmos Általá-

nos Iskola
3. osztály
I. Szabó Petra – Kékcsei Arany János Általános Iskola
II. Szikora Krisztina – Tuzséri Lónyai Menyhért Általá-

nos Iskola
III. Varga Dávid – Tuzséri Lónyai Menyhért Általános

Iskola
4. Osztály
I. Százvai Dóra – Kisvárdai Református Általános Iskola
II. Molnár Lívia – Nyírlövôi Általános Iskola
III. Oláh Dávid Endre – Kékcsei Arany János Általános

Iskola
5-8. osztály
I. Lakó Martin – 6. osztály, Kékcsei Arany János Általá-

nos Iskola
II. Tóth Anett – 5. osztály, Nyírtassi Tas Vezér Általános

Iskola
III. Hamza Balogh Viktória – 8. osztály, Kékcsei Arany

János Általános Iskola
Különdíj: Gerzsenyi Anna Sára – 6. osztály, Kékcsei

Arany János Általános Iskola
Szavalóverseny

5-6. osztály
I. Csobai Attila – 5. osztály, Lónyai Menyhért Általános

Iskola Tuzsér
II. Horváth Írisz – 5. osztály, Teichmann Vilmos Általá-

nos Iskola
III. Gerzsenyi Anna Sára – 6. osztály, Kékcsei Arany

János Általános Iskola
7-8. osztály
I. Nagy Róbert – 7. osztály, Árpád Vezér Általános Isko-

la Záhony
Brád Adél Olívia – 8. osztály, Kékcsei Arany János Álta-

lános Iskola
Történelemverseny
5. osztály
I. Mónus Dániel – Ölbey Irén Általános Iskola Döge
II. Hamza Boglárka – Kékcsei Arany János Általános

Iskola
III. Révész Roland – Lónyai Menyhért Általános Iskola

Tuzsér
6. osztály
I. Tahirák Dávid Sándor – Ölbey Irén Általános Iskola Döge
II. Gerzsenyi Anna Sára – Kékcsei Arany János Általá-

nos Iskola
III. Tarapcsák Nóra – Kékcsei Arany János Általános

Iskola
7. osztály
I. Révész Patrik Bence – Lónyai Menyhért Általános

Iskola Tuzsér
II. Gaál Éva – Kékcsei Arany János Általános Iskola
8. osztály
I. Bodnár Bálint – Kékcsei Arany János Általános Iskola
II. Nagy Patrik Kristóf – Kékcsei Arany János Általános

Iskola
László Mihályné

tanár

TÁJÉKOZTATÁS!

Használtruha gyûjtés!
Kedves Lakosság!

Az Önkormányzat használtruha
gyûjtést szervez.
Szeretettel várják azokat az ada-
kozókat, akik szívesen felajánl-
ják a régi megunt ruháikat tiszta
kimosott állapotban, amelyekbôl
rongyszônyeget lehet készíteni a
kézimunka szakkör keretében.
Az adományok átvétele a Polgár-
mesteri Hivatalban történik.

Adománygyûjtés tájékoztatása!

Kedves Lakosság!
Kékcse Község Önkor-
mányzata adomány-
gyûjtést szervez,
amelybôl elhunyt sze-
retteinkért szeretnénk
Lélekharangot állíta-
ni.
„ Az élôket hívogatom,
a holtakat elsiratom.”
Az átadás tervezett

ideje: 2016. év Mindenszentek ünnepe.
 A Lélekharang a lélek e világból való távozásának hí-
rüladását és az elhunytakra való emlékezést jelenti.
Az adományozókat a Polgármesteri Hivatalban szere-
tettel várjuk!

Muskóczki Kornélia

A felajánlásokat elôre is köszönjük!
Muskóczki Kornélia
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A Nagymama-nap hetedik alkalommal kerül megren-
dezésre, 2016. január 27- én az Arany Laci Mûvészeti
Óvodánkban, mint hagyományôrzô tevékenység, mely
várva várt nap óvodásaink, nagymamáik számára egy-
aránt. Célunk, a hagyományok tisztelete, hagyományôr-
zô tevékenységek kialakítása, folyamatosságának, biz-
tosítása, mélyítése. Hitelessé tétele, a pozitív élményeken
keresztül, a népszokások továbbélésével.

A gyermekekkel beszélgettünk a nagymama-napról.
Meghívók elkészítése, személyes átadása, a nagymamák
meghívása a gyermekekkel, mely a nagymamáknak, gyer-

mekeknek egyaránt meghatódottságot, örömöt varázsolt, a
szívükbe, az arcukra.

  Reggel a nagymamák fogadása után a nagymamákat
köszöntötte, Rinkó Istvánné az intézmény vezetôje és a
nagycsoportos gyermekek versekkel, énekkel kedvesked-
tek a nagymamáknak.

A középsôcsoportos, és kiscsoportos gyerekek is szív-
hez szóló versekkel kedveskedtek a mamáknak.

Az egyik megkért mama mesélt az ô gyermekkori játé-
kairól, melyek természetes anyagokból készültek, hiszen a
régi világban, mikor ô kisgyerek volt, még nem voltak kor-
szerû játékok, azok voltak melyeket anyáék készítettek.

A másik mama a mesefotelben mesélte el a gyerekeknek
az egyik legkedveltebb gyermekkori meséjét. Melyet nagy
odafigyeléssel hallgatott mindenki.

 Ezután következett a közös tízóraizás a nagymamákkal
együtt, utána pedig a közös program, a barkácsolás, a nagy-
mamákkal és a gyermekekkel.

A megkért nagymamát megkértünk, otthon készített
mintadarabokat (csutkababát, ostort, csutkaállatokat,

Nagymama-nap az óvodánkban

rongylabdát) – megcsodálhassák a gyermekek, nagyma-
mák egyaránt, hiszen vannak fiatal mamák is, akik nem
ismerték gyermekkorukban már ezeket a természetes anya-
gokból készült játékokat. Ezért is megyünk vissza a legel-
sôként megrendezett nagymamanapunk témájához, termé-
szetesen azt kibôvítve, több témával, eszközzel gyarapít-
va, hogy a mostani gyermekek is tapasztalatokat, ismerete-
ket szerezzenek arról, hogy az idôsebb nagymamák milyen
játékokkal játszottak gyerekként.

Azzal a céllal, hogy a gyerekek rácsodálkozhassanak,
arra, hogy az ô mamájának az anyukája és apukája a termé-
szet kincseibôl varázsolt ötletességével ilyen játékokat,
amikkel ôk boldogan játszottak.

Megismerve a természetes anyagokat: csuhé, góré, csut-
ka, cérna, textilanyagok — és az elkészítés módját. Mara-

dandó élményt adva, az együtt tevékenykedés, együttlét a
barkácsolás, alkotás közben, hiszen ez tette értékessé, él-
vezetessé az alkotó tevékenységet. A saját koruknak, élet-
kori sajátosságuknak megfelelôen kaptak, megfelelô témá-
kat, eszközöket.
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Saját elképzelések, ötletek, kreativitás alapján.
A kiscsoportosok a mamákkal együtt, színezhettek, fûz-

hettek damilra tésztát, melybôl nyaklánc, vagy karkötô ké-
szülhetett.

Középsô csoportos gyerekek, „Csutkaállatok készítésé-
vel, ostorfonással” és az elkészítésük rejtelmeivel ismer-
kedhettek meg, együtt tevékenykedve, ötleteikkel még
kreatívabbá téve, a közös alkotást.

Minden középsô csoportos gyerek több téma, több esz-
köz közül választva, a mamák és gyermekek fantáziájára,
ötletességére, kreativitására bízva, kivitelezhették a cso-
dálatos, alkotásokat.

A nagycsoportos gyerekek „Csutkababát”—„Csutka
ólat, krumpli malaccal” — tevékenységeket valósíthatták
meg –természetes anyagok, termések, felhasználásával.

A barkácsolás és teremrendezés után, a délelôtt csatta-
nójaként Romwalter – duó zenés mûsorával kedvesked-
tünk a nagymamáknak, gyermekeknek egyaránt, ahol
együtt énekelhettek, hangulatos, vidám, lendületes tánc-
nak lehettünk aktív tagjai a nagymamákkal együtt.”Hiszen
nemcsak a húszéveseké a világ.”

Az elkészített alkotásokból a folyosón kiállítást rendeztünk,
hogy mindenki megcsodálhassa, gyönyörködhessen bennük.

Az óvodás gyerekeink nagyszülei
is betekintést nyerhetnek az óvodai
életünkbe, jobban elfogadják egy-
mást, toleránsab-
bak lesznek. A
gyermekek is
megismerked-
hetnek azzal,
hogy mennyit
változik a világ,
az életforma ge-
nerációról, gene-

rációra. A gyerekek ismeretei gazda-
godnak, hiszen, megismerhetik a ter-
mészetes anyagok, termések, sokolda-

lúságát, felhasználhatóságát, a mamák által, hiszen ôk, gyer-
mekkorukban, játék kellékeként használták.

 Élménynyújtás a közös tevékenykedéssel, együttléttel,
az elôadott mesejelenettel. Hagyomány ápolása, régmúlt
értékek felelevenítése, más-más szociokulturális környe-
zetbôl érkezô gyerekeken keresztül. Nagyon érdekes, ma-
radandó élményeket adó napnak lehettünk részesei, ahol a
nagymamák is megtapasztalhatták, hogy a gyermekek ér-
zelmi világát milyen pozitívan hatotta át, tette érdekessé a
közös élményekben gazdag tevékenykedés.

Megköszöntük a nagymamáknak a közösen készített
„rózsával, hogy
ilyen élmé-
nyekben gaz-
dag napnak le-
hettünk tagjai.

Pásztor
Lászlóné
óvoda-

pedagógus
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A Társulat 5 évvel ezelôtt alakult,
újraélesztették a településen hosszú
évekig szünetelô színjátszást, amely
Kékcsén 1945 és 1969 között igen szí-
nes közösségi életet biztosított a falu
és a környék számára. Az amatôr
színjátszás minden klasszikus darab-
ját bemutatták felejthetetlen sikerek-
kel. A közösség ápolója és kultúra
közvetítôje id. Gergely Elemérné ta-
nítónô volt.

Ma társulat vezetôje Nyiscsák
Sándorné köztisztviselô a helyi önkor-
mányzat dolgozója, az asszonykórus

tagja. Tagjai között ápolónôtôl, peda-
góguson át, mérnök és vasutas is van,
akik ôszinte szeretettel erôsítik a kö-
zösséget Kékcsén, az általuk nyújtott
szereplésekkel. A színjátszókhoz szer-
vesen kapcsolódik a 18 fôs Asszony-
kórus, akik a zenés darabokban vesz-
nek részt.

A Kékcsei Amatôr Színjátszó Tár-
sulat, a Kékcsei Asszonykórus mun-
kássága szoros kapcsolatban és együtt-
mûködésben vannak a Borvirágok
Együttessel alakulásuk óta, azóta kö-
zösen adtak ki CD-t és kottás könyvet
valamint minden nagyobb eseményen
nagy sikerekkel szerepelnek együtt.

A Színjátszó Társulat sikereket ért
el a Nemzeti Mûvelôdési Intézet által
kiírt pályázaton teljesített feladatai-
ban, ezáltal a Pajtaszínház adta lehe-
tôséggel részt vehetett egy Színházi

Kékcsei Amatôr Színjátszó Társulat

Szemlén, Budapesten a Nemzeti Szín-
házban 2016. január 24-én.

A Szemle a Nemzeti Mûvelôdési
Intézet és a Magyar Teátru-
mi Társaság együttmûködé-
sében, a Magyar Mûvészeti
Akadémia szakmai támoga-
tásával valósult meg.

A Magyar Teátrumi Tár-
saság a csoportok színházi
tevékenységéhez szakembe-
reket biztosított a program-
hoz, hogy segítsék a színtár-
sulatokat egy produkció lét-
rehozásában.

A Kékcsei Ama-
tôr Színjátszó Társulat men-
tora Rák Zoltán, a Móricz
Zsigmond Színház színmû-
vésze.

Mûvész úr igen nagy tisz-
telettel és szeretettel instruál-
ta a csapatot, türelemmel és
szakmai magyarázatokkal se-
gítette a munkánkat, akarta,
hogy sikeres legyen a darab
és egy életre szóló élményt
nyújtson. Véleménye alapján
a színjátszó társulat tagjainak
ritmusképessége sokat fejlôdött, szí-
nésztechnikailag is elôrehaladást lát a
csoportban.

A Nemzeti Színházban tartott elô-
adás teltházas sikert aratott. A Társu-
lat Méltató emléklapot kapott, mely-
ben az alábbiak szerint véleményez-
ték munkásságukat:

„Stílusérzék. Ez az elsô
szó, ami eszembe jutott a
kékcsei produkció kapcsán.
Nagyon jó érzés volt már a
hely elfoglalása közben a
hangulat-elôkészítô zene. A
produkció történeteihez
szervesen kapcsolódó dalok
az átállásoknál egy hangu-
latos, stílusba illô megoldást
eredményeztek. Már a házi

áldás olvasása is, a díszlet is családi-
as hangulatot árasztott; de amit a kö-
zönség közvetített a játszók felé, és a
játszók vissza, az valami varázslatos
atmoszférát teremtett az elôadó terem-
ben. A játékosok stílusérzéke és ízes
szójátékaik tovább emelték az elôadás
hangulatát. Egyben éreztem magam
egy nagyon felszabadult színházi hely-
zetben, és közben, mintha egy nagy
család részese lennék. Köszönöm az él-
ményt, és remélem, hogy a következô
pajtaszínházi rendezvény alkalmával
is részese lehetek ennek az élménynek.”

A nagy érdeklôdésre való tekintet-
tel több helyszínen is bemutatásra ke-
rült a színdarab.

A Kultúrházak éjjel - nappal rendez-
vény keretében Kisvárdán, a Kisvárdai
Várszínház és Mûvészetek Házában
2016. február 06-án, valamint Máté-
szalkán a Szentpétery Zsigmond Kul-
turális Központ és Színházban 2016.
március 12-én.

Mindkét helyszínen hatalmas sikert
arattak a Társulat Tagjai és felejthetet-
len élményekkel gazdagították a kö-
zönséget s öregbítették a település hír-
nevét.

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban hozzájárultak eme sikerek meg-
valósulásához!

Muskóczki Kornélia
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Töltsd ki és vágd ki a szelvényt, majd juttasd el a beküldési címre!
Név: ............................................................................................................................................................................

Cím: ...........................................................................................................................................................................

Megfejtés: ..................................................................................................................................................................

Mit kell tenned?
Fejtsd meg, küldd be hozzánk és nyerj! Igyekezz, mert az elsô három helyes megfejtô jutalomban részesül!

Beküldési határidô: 2016. április 4. (hétfô)
Beküldési cím: 4494 Kékcse, Fô utca 116-118. Kékcse Község Önkormányzat

Sorsolás: 2016. április 11. (hétfô)

Húsvéti fejtörô

�

�

Fejtsd meg a találós kérdéseket!

5. Felhôbôl jön, földre ér, onnan hamar visszatér.

Mi az? ................................................

6. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár,
álló napon a rét fölött száll. 

Mi az? ................................................

Karikázd be a helyes válasz betûjét!

1. Mit ünnepelünk Húsvéthétfôn?
A) A tavasz kezdetét.
B) Tojást tojnak a nyulak.
C) A tél végét.
D) Jézus feltámadását.

2. Hogy hívják a Húsvét elôtti pénteket Magyarországon?
A)  „Kispénteknek”
B)  „Húsvétpénteknek”
C)  „Nagypénteknek”
D) „Csütörtöknek”

3. Melyik magyar szó nem létezik?
A) nyúlcipô
B) csokinyúl
C) irányúl
D) lenyúl

4. Ki vagy mi költi ki a húsvéti tojást?
A) A tyúk.
B) A kacsa.
C) A nyúl.
D) Azt már semmi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A környezettudatos nevelés iskolánkban hosszú évek
óta nagy hangsúlyt kap. Pályázatok biztosítják a megfele-
lô feltételeket, segítik a megfele-
lô, oktató, nevelô munkát.

Ilyen pályázat révén nyerte el
iskolánk az ökoiskola címet
2016. januártól, s ezt a címet vi-
selheti 2018. decemberig. Számos
program megvalósulására, lebo-
nyolítására kerülhet sor.

Az Arany János hét keretében
meghirdetett rajzverseny témája
is már a környezetvédelem jegyé-
ben lett meghirdetve, idén is sok
szép, értékes munka érkezett is-
kolánkba.

A gyerekek fogékonyak a természet szépsége, értékei
iránt így szívesen vesznek részt ehhez kapcsolódó felada-
tokban.

Újabb megtisztelô címet nyert iskolánk
A cím elnyerése újabb lehetôségeket biztosít iskolánk

számára.
Az oklevél átadására ünnepé-

lyes keretek között Budapesten
került sor, melyet Lesku Miklós
igazgató úr vett át.

A pályázat elkészítésében köz-
remûködött Juhász Józsefné az al-
sós munkaközösség vezetôje,
László Mihályné a felsôs munka-
közösség vezetôje, Tóthné Tuli-
pán Ibolya  DÖK  vezetôje, Án-
csán László biológia szakos tanár,
ökoiskolai koordinátor.
Mottó: „Nemcsak a zöldben lehet
ökoiskolázni.”

Nagy Enikô
tanár
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Örömteli nap volt, amikor a Barcsai
család házasságkötésük 60. évfordu-
lóját, azaz a gyémántlakodalmát ün-
nepeltük, ami a soha el nem múló sze-
retetet jelképezi. Visszajöttek a felejt-
hetetlen pillanatok, lepereg a 60 évvel
ezelôtti nap, amikor is fiatalon, biza-
kodva a jövôbe, igaz hittel álltak az
anyakönyvvezetô elôtt. Az emlékeze-
tes nap óta 60 esztendô telt el, kölcsö-
nös megbecsülésben, szeretetben. Ak-
kor nem gondoltak arra, hogy 60 év
ilyen hamar elrepül, hogy 60 év után
együtt, egymás kezét fogva ünnepelik
meg gyémántlakodalmukat. Az egymás
iránti szeretetük szép ajándéka volt,
amikor gyermekeikkel és unokáikkal

60. Házassági Évforduló

körülvéve ezt a szép évfordulót ünne-
pelték. Meglepetésként érte az „jubilá-

ló házaspárt” amikor fogadalmukat
anyakönyvezetô elôtt megerôsítették a
családjuk jelenlétében.

„Az évforduló
a szívben ôrzött tegnap.
Az együtt megtett utak ünnepe.
A közös élet ünnepe.”

Kedves Berta néni és Péter bácsi!

Kívánom, hogy legyen még sok örö-
mük családjukban sok hosszú éven át.
Gratulálok a 60. házassági évforduló-
jukhoz!

Kállai Berta és Barcsai Péter
Kékcsén, 1956. február 11-én kötötte-
tek házasságot.

Muskóczki Kornélia

Létezik egy hangszer, mely igen
gazdag lehetôségekkel rendelkezik.
Ez a zongora. Az ember, aki játszik
ezen a hangszeren, ha nem is istennek,
de varázslónak érezheti magát, mert a
hangokkal ki tudja fejezni érzéseit.

A zongorajáték nem csak hallásun-
kat, érzelmi világunkat fejleszti, de fej-
lôdik egyensúlyi rendszerünk, látá-
sunk. Nagyszerûen tornázik a szemgo-
lyó, amikor a szem hol a billentyûre,
hol a kottába figyel. Trenírozódik a
tapintás, mert az ujj párnácskák állan-
dó kapcsolatban vannak a billentyû-
vel.

Minden ujj képviseltetve van az
agykéregben, ami azt jelenti, hogy
ezek a pontok állandóan ingerelve
vannak, tehát fejlôdik az agyi képes-
ség is.

Zongorajáték közben az ember tes-
tének jobb és bal felén egyenletesen
oszlok meg a teher.

Orvosi kutatások bebizonyították,
hogy a hangszeren játszó gyermek gon-
dolkodásmódja is változik. Az ilyen
gyermek jobban teljesít, elôrehaladot-
tabb olvasásban, matematikában. Jó-

Életünk olyan, mint a zene, az ember – a Természet alkotta hangszer

A zongora csodálatos lehetôségei
tékony hatással van
az önértékelésére.
Idôvel a hangszerjá-
ték által szerzett si-
kerek átalakulnak
magabiztossággá,
pozitív irányt vesz a
büszkeség.

Fô célja a hang-
szeres óráknak nem
mindig az, hogy a
nagy színpadra ké-
szítse a pedagógus a
növendéket, hanem
hogy a tanuló kon-
centráló képessége,
koordinációja fejlôdjön, örömet tud-
jon szerezni saját magának és környe-
zetének.

A gyermekeknek szintén haszno-
sabb, ha mindennap a hangszere mel-
lé ül gyakorolni, mintsem órákat tölt a
számítógép mellett.

A Kékcsei Arany János Általános
Iskolában tanuló gyermekeknek meg-
adatott az a lehetôség, hogy a
Demecseri Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Intézmény keretében hangszeres

oktatásban részesülnek. A Demecseri
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény vezetôje Kiss Gyuláné Kertész
Katalin. Az ifjú zenészek tanárai Dr.
Gulácsyné Turi Erika Erzsébet (zon-
gora fôtárgy) és Téglás Dezsô (citera
fôtárgy). Szolfézsoktatásban is része-
sülnek a tanulók, tanáruk Forgon Béla.

A következô tanévben is várjuk az
érdeklôdô tanulókat és szülôket!
Dr. Gulácsyné Turi Erika Erzsébet

zongoratanárnô


