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A közelmúltban a Magyar Televí-
zió Zrt. országos akciót indított „Itt-
hon vagy – Magyarország, szeret-
lek!” címmel, melynek célja, hogy
szeptember utolsó hétvégéjén, Szent
Mihály napján megmutassuk, hogy
milyen szép az országunk, milyen
értékes, lelkes emberek élnek ha-
zánkban, s általuk milyen értékeket
ôrzünk.

Községünk harmadik alkalommal
kapcsolódott be ehhez a szép program-
hoz, melyen a Magyar Televízió Zrt.
munkatársai nagy örömünkre és meg-
lepetésünkre élô közvetítéssel jelent-
kezett be településünkrôl, így egy kis
képet mutatva az országnak értékeink-
rôl.

Az ünnepség keretein belül sor ke-
rült az elszármazottak köszöntésére is,
amelyen tiszteletét tette Vincze
Károlyné és Pál Csaba egykori kékcsei
lakos.

A kötetlen beszélgetéseket, ismer-
kedéseket követte a mára már hagyo-
mánnyá vált tûzgyújtás.

A tûz köré gyûlve a falu generációi
és elszármazottjai, együtt felelevení-
tették a település régi hagyományait,

Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek!

értékeit, s közösen magyar
nótákat énekeltek, amelyet
Téglás Dezsô tanár úr és Kish
László tanárurak citerán kí-
sért az est folyamán.

Szent Mihály napjának az
üzenete abban rejlik: újra fel-
fedezni értékeinket, összeta-
lálkozni és együtt lenni azok-
kal, akikkel közösek a gyö-
kereink, mert összeköt ben-
nünket valami: magyarok
vagyunk! Éljünk bárhol is az
országban vagy akár a nagy-
világ legtávolabbi szegletében, gon-
dolkodjunk sokféleképpen, egyvala-
mi közös bennünk: ez a hazánk, itt va-
gyunk itthon!

 Büszkék vagyunk rá, hogy a Ma-
gyar Televízió, Kékcse települést vá-

1849. október 6-án,
Aradon kivégezték az
1848-49-es szabad-
ságharc 13 volt kato-
nai vezetôjét:

Aulich Lajos, Dam-
janich János,
Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernô, Knezich
Károly, Láhner
György, Leiningen -
Westerburg Károly
gróf, Nagy- Sándor
József, Poeltenberg
Ernô, Schweidel József, Török Ignác,
Vécsey Károly gróf, Lázár Vilmos.

Mártírhaláluk azóta jelképpé
vált. Annak a küzdelemnek és áldo-
zatvállalásnak a szimbólumává vál-

OKTÓBER 6.

tak ôk, amelyet a magyar nép évszá-
zadokon át folytatott nemzeti függet-
lensége megteremtéséért, társadalmi
haladásáért.

Muskóczki Kornélia

lasztotta helyszínül, s mi örültünk,
hogy a televízión keresztül is mindenki
számára küldhettünk egy jókívánsá-
got és néhány perces közvetítést a nap
programjából.

Sinka Renáta
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Rendkívüli énekórát tartott a Bürkös zenekar iskolánk-
ban 2015. október 1. A tornateremben valamennyi tanuló
bekapcsolódott a rendkívül jó hangulatot teremtô zenekar
órájába. Ôk kísérték a debreceni Röpülj Páva válogató
versenyén a gyerekeket. Többek között iskolánk két tanu-
lóját Gerzsenyi Anna Sárát és Horvát Bálintot.

A zenekar ismeri Kékcse hagyományait, Budapesten
megrendezett versenyen kékcsei táncokkal nyertek.

Nagy Enikô

Bürkös

A Kékcsei Roma Kisebbségi Önkormányzat Horváth
József elnök vezetésével idén is támogatta iskolánk tanu-
lóit a tanévkezdés nehézségeinek leküzdésében. Füzete-
ket, írószereket vásároltak iskolánk valamennyi tanulója
részére.

Intézményünkben magas a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû tanuló, sok családnak gondot, nehéz-
séget okoz a tanévkezdés.

Így minden segítségnek örülnek a szülôk és pedagógu-
sok egyaránt, mely a tanévkezdést könnyebbé teszi.

Nagy Enikô

Füzetekkel, íróeszközökkel...

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015—0013. azonosító számú
pályázat keretében nyert támogatást iskolánk. A pá-
lyázat címe „Egészségfejlesztô programok a Kékcsei
Iskolában. „

A pályázat keretében iskolánk 12 millió Ft összeg-
ben kapott támogatást eszközök és különbözô progra-
mok formájában, mely segítette, fejlesztette a gyere-
kek testi, lelki egészségét.

A program keretében lovas oktatásban vettek részt

Innovatív iskolák fejlesztése…
a gyerekek, egészség fejlesztô napon, természet közeli
táborban táborozhattak a nyár folyamán.

Eszközök beszerzésére is sor került, melyeket a to-
vábbiakban is használhatnak a gyerekek sport és sza-
badidôs tevékenységek során. Kerékpárokat, labdákat
s egyéb sporteszközöket kapott iskolánk.

A pályázat a kisvárdai KLIK támogatásával való-
sult meg intézményünkben.

Nagy Enikô
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Mihály-napi vásár, óvodai forgatag

Mi történt régen és most? Régen:
ez a nap pásztorünnep volt, a legtöbb
állatot ezen a napon hajtották be a
legelôrôl a téli szálláshelyre. A néphit
szerint ekkor szûnik meg a fû növése,
a halak a víz fenekére húzódnak. Ez
után a nap után általában még késôbb
kezdôdnek a nappalok és korábban
sötétedik. Ehhez a naphoz is tartoz-

nak idôjóslások: „Ha ezen a napon
még itt vannak a fecskék, újévig nem
lesz hideg”. „Mihály-nap után akár-
merrôl fúj a szél, hideg az” „Szent
Mihály öltöztet, Szent György vetkôz-
tet” és ezen a napon ma is szokás vásá-
rokat, vagy búcsúkat tartani. Most:
végre eljött a várva várt vásár a mi vá-
sárunk napja, amelyre nagy-nagy iz-

galommal készültek a nagycsoportos
gyerekek müsorral, a szülôk felajánlá-

Hagyományápolás, hagyományôrzés, immárom 5. alkalommal került
megrendezésre 2015. október 7-én a kékcsei Arany Laci Mûvészti Óvo-
da és Egységes Óvoda Bölcsôdében a Mihály-napi vásározás, ahol fel-
idéztük  régmúlt idôk hangulatát.

„Tetôn a nap áll a vásár,

faluszéli nagy nyárfánál. 

Alkusznak ott juhra, lóra,

kis teknôre, nagy hordóra.”

sokkal és az óvoda
minden dolgozója
munkájával, hogy
ezt az októberi ôszi
napot egy kis vásá-
rozással emlékeze-
tessé tegyük. Kora
reggeltôl sürgés-
forgás zajlott az

óvoda udvaron, a
szülôk által felaján-
lott házi lekvárok,
befôttek, gyümöl-
csök és sült sütôtö-
kök kerültek az
asztalokra. Kapha-

tó volt gyermek-, és
felnôtt ruhák, játé-
kok.

„Szeretném meg-
kóstolni mi, van az
üvegben.”

Minden gyerek
megtalálta a ked-
venc befôttjét. A

középsôs- és nagy-
csoportos gyerekek
is nagy örömmel
válogattak a vásár-
ban. A nagycsoport
gyerekek elôadták
mûsorukat az isko-
lából érkezet gyere-
keknek és pedagó-
gusoknak.

„Én elmentem a
vásárba fél pénzzel.” – dalolták a gye-
rekek.

Megkóstolták az iskolások is a fris-
sen sült sütôtököt. Nagyon sok láto-
gatója volt a vásárnak.  A leányok is
kaptak vásárfiát.

„Anya a testvéreimnek is vigyünk
valamit.”

Mindenki talált magának portékát.

Dolgos nap volt ez mindenkinek.
Ahogy a Nap lassan nyugovóra tért,
úgy kezdett álomba merülni az óvoda
udvara is.  A vásári színtér lecsende-
sült, de az öröm, a vidámság, a sok -
sok élmény boldogsággal töltötte meg
a szíveket. A hazatérô vendégsereg
apraja s nagyja büszkeséggel gondol-
hat vissza erre a napra.

Köszönjük mindenkinek a támoga-
tását.

Puskás Lászlóné
kisgyermeknevelô-óvopedagógus
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Az óvodai kirándulás helyszíne:
Zempléni-hegység és környéke.
Részt vettek az óvodagyermekei, a
gyermekek szülei, és az óvoda dol-
gozói.

A kirándulás célja a közös élmé-
nyeken alapuló spontán ismeretszer-
zés, tágabb környezetünk tevékeny
megismerése, az óvodán kívüli visel-
kedésmintáinak elsajátítása. A kirán-
dulások rendszeressége intézmé-
nyünkben általában évente két - há-
rom alkalommal történik meg távolab-
bi helyekre.

Feladataink
• A gyermekek környezettudatos

magatartás alakítása, fejlesztése.
• Alapvetô környezeti- és termé-

szetvédelmi szabályokkal való is-
merkedés.

• A családok környezettudatos atti-
tûdjének formálása a közös prog-
ramok során.

• A Föld, a természetes vizek védel-
méhez való pozitív hozzáállásá-
nak, felelôsségérzetének alakítá-
sa.

• Az óvodás számára érthetô, befo-
gadható, játékos módon való ne-
velés - ismeretszerzés.

• Ismerkedjünk meg tágabb kör-
nyeztünk természeti szépségeivel,
állat- és növényvilágának külön-
leges értékeivel.

A kirándulás reggelén kis hátizsák-
okkal érkeztek a gyermekek és kísérô-
ik az óvodába. Az autóbusszal reggel
8 órakor indultunk el a „felfedezô kör-
útra”, a „Csodálatos Magyarország”
projektünk céljainak, feladatainak

megvalósítására. A szomszéd megyé-
ben elterülô Zempléni-hegység lábá-
nál folytatódott utunk. Az utasok nagy
meglepetésére, melyet meglepetésnek
szántunk, határon túli területen tettünk
látogatást Szlovákiában. A határunk-
tól nem messze elsô cél állomásunk

Borsi község volt.
Itt mindenki szá-
mára lehetôséget
b i z t o s í t o t t u n k ,
hogy megtekintse a
Rákóczi-várkas-
télyt, Rákóczi szü-
lôházát. Érkezé-
sünket követôen
egy nagyon tájéko-
zott, kedves ide-
genvezetô bácsi fo-
gadott minket. A
vár elôtti parkban rövid ismertetôt tar-
tott a látnivalókról, történelmi szemé-
lyekrôl, eseményekrôl. Ezután csopor-
tosan megtekintettük az idegenveze-
tô irányítása mellet a vár termeit, min-
dent nagyon alaposan szemügyre vet-
tek az érdeklôdô gyermeki tekintetek,
de a szülôk figyelme sem lankadt egy
pillanatra sem. A kíváncsi gyermekcsa-
pat elsô pillanatai a megérkezéstôl, a
várba lépés pillanatáig. Mindenki ér-
deklôdve hallgatja a vár elôtti parkban
Rákóczi bronzból készült mellszobra
elôtt az idegenvezetô ismertetô szavait
a községrôl és a Rákóczi családról.

Ezután csoportosan megtekintettük
az idegenvezetô irányítása mellet a vár
termeit, mindent nagyon alaposan
szemügyre vettek az érdeklôdô gyer-
meki tekintetek, de a szülôk figyelme
sem lankadt egy pillanatra sem. Egyik
legnagyobb élményt jelentette gyer-
mekeink számára, hogy a magyaráza-
tot és ismertetôt követôen ôk maguk
is „eljátszhatták” a lovaggá ütés cere-
móniáját. Csodálkozó tekintetek övez-
ték mind a szülôk, mind a gyermekek
részérôl ezt a mozzanatát a napnak. A

várlátogást követôen
a vár elôtti parkban
lévô fából készült
asztaloknál gondos-
kodtunk a gyerme-
kek étkezésérôl, tízó-
rait, innivalót bizto-
sítottunk számukra.

Utunkat folytatva
Füzérradványba ér-
keztünk, ahol a pati-
nás Károlyi kastélyt
és a körülötte elterü-

lô csodálatos parkot és az ott található
tavat látogattuk meg, sétálták körbe a
szülôk gyermekeikkel. Ezt követôen
kisvonattal közlekedtünk tovább,
amely nagyon felkeltette a gyerekek
érdeklôdését. A vonatból lehetôségük
nyílt a varázslatos tájak megcsodálás-

ra. Az utazást közös éneklés tarkította
a szülôk bevonásával. A kalauz bácsi
munkáját is megfigyelhették eközben.
Több kilométeres vonatozással egy
alagutat érintve haladtunk tovább a
nyári melegben, csodálatos környezet-
ben, káprázatos tájakat érintve a friss
hegyi levegôn. A kisvonat dudáit a
mozdonyvezetô többször is megszó-
laltatta, amikor Kôkapura érkeztünk.

Az állomáson leszállva a vonatozás
élményeirôl élménybeszámolók sora
következett a gyerekek részérôl. Az
épület melletti játszóteret óvodásaink
birtokukba vették. Számos készség-,
és mozgást fejlesztô játék közül vá-
laszthattak kedvükre. A hôségben jól
esett hûsölni a közeli patak partján. A
gyermekek kis”kincseket” kerestek és
találtak kavicsokból, melyet az óvo-
dában található „kincses ládájukba”
rejtettek el a nap végén. A szabad moz-
gás lehetôsége biztosítva volt ezen a
területen a számukra, kedvükre fogócs-
kázhattak, hinták álltak a rendelkezé-
sükre. Az óvoda a gyermekek étkezte-
tésérôl, ellátásáról ezen a helyszínen
is gondoskodott, ebéddel láttuk el
óvodásainkat és kísérôiket. Ismét au-
tóbuszra szálltunk, folytatva az utazást
a gyerekek nagy örömére. A rengeteg

„Csodálatos Magyarország”
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látnivaló utunkat végig kísérte, gyer-
mekeink „AHA” élményeinek sora
egyre csak nôtt a megtett kilométerek
közben. A felfedezés, az új élmények
sora kísérte végig óvodásaink napját
a kiránduláson.

Említést kell tenni arról a helyrôl,
ahová a következôkben érkeztünk,
mely a nap egyik fénypontjaként épült
be a gyermekek, szülôk emlékképei-
be. A Zemplén hegység tetején helyez-
kedik el a Fûzéri- vár, amely évek óta
felújítás alatt ál. A vár megközelítése

nem volt egyszerû feladat a meleg idô-
ben, néhányan ezért ezt nem vállalták,
ôk lent maradtak a hegy lábánál hû-
sölni, gyermekeikkel játszani. Olyan
is akadt, aki félúton „feladta” a hegy-
mászást, visszafordulva csatlakozott a
lent maradt néhány fôs csoporthoz.
Többségük azért igen nagy lelkesedést
tanúsítva nem adta fel a küzdelmet és
kitartásuknak, gyermekik lelkes biz-
tatásának köszönhetôen a hegy csú-
csát sikerült „meghódítaniuk”. Ennek
köszönhetôen fáradhatatlanul követ-
ték gyermekeiket a szülôk a cél eléré-
séig. Rinkó Istvánné (Marika óvó néni)

a hegy lába és a hegy-
csúcs között koordinálta,
segítette a tájékozódás-
ban a hegyre felfelé,
hegyrôl lefelé sétáló óvo-
dásokat és szüleiket. A
hegytetôrôl elénk táruló
kilátás, táj látványa felül-
múlhatatlan volt minden-
ki számára. Abban a pil-
lanatban elfelejtette min-
denki az út fáradalmait. A
gyerekek lelkesedése a
hegytetôre érve még in-
kább fokozódott, hiszen
a várba betekinthettek, megnézhették
az ágyukat, a lôállásokat. Tekintetük-
kel körbe pásztázhatták a csodaszép
hegyvonulat nyújtotta szép erdôket, a
völgyet. A hegytetôre érve a megérde-
melt pihenés szemtanúi lehetünk. A tá-
volban feltûnô drótpályán közlekedô
felvonót is sikerült megtekinteni óvo-
dásainknak és a szülôknek. Ismerete-
ik bôvültek, a nap során szerzett élmé-
nyek közben kíváncsiságuk egyre fo-
kozódott, sok-sok kérdés hangzott el,
amire készségesen választok mind az
óvó nénik, mind a szülôk. A hegyrôl
leérve kisebb vásárt látogattak meg a
gyerekek, ahol lehetôségük volt a szü-
lôknek néhány apró szuvenírt is vásá-
rolni gyermekeik számára. A folyadék
pótlásáról az óvodavezetô folyamato-
san gondoskodott.

A kirándulás következô és egyben
utolsó állomásának útjába eredtünk
autóbuszunkkal. A lenyûgözô tokaji
borvidék mentén haladtunk el, rende-
zett szôlôültetvények sora tárult elénk.
Gyermekeink közül néhányan az au-
tóbuszból kitekintgetve felfedezték
célunk felé közelítve a tokaji kilátó-
tornyot, ennek felfedezése kapcsán
hangos „Nézzétek Óvó néni mit lá-
tok”, „Nézd Anyukám mi az ott fent a
hegy tetején?”megjegyzés, kérdés
hangzott el. Egy kisfiú meg is tudta

nevezni a látványosságot, ô valószí-
nûleg már járt ezen a tájon szüleivel.
A távolból elénk táruló tokaji kilátó
csodálatos látványában gyönyörköd-
hettek a gyerekek, szülôk. A Tisza fo-
lyót átívelô híd, a hajók és a kikötô
tárult a kíváncsi gyermektekintetek
elé. Az egész nap folyamán kitartó és
fáradhatatlan érdeklôdést tanúsító
óvodásainkat, a szülôket egy közös
fagylaltozásra hívtuk meg a nap zárá-
saként.

Kirándulásunk végén kissé fárad-
tan, de annál élménygazdagabban in-
dultunk vissza óvodánkba. A kirándu-
lás szervezése, tervezése céltudatos

volt. Sikeresen megvalósultak célja-
ink, feladataink. A gyermekek, szülôk
érdeklôdése, motiváltsága példaérté-
kûnek bizonyult a projekt kivitelezé-
sekor. Minden részt vevô érdeklôdô
volt a látványosságok megfigyelésé-
re, az új ismeretek befogadására.
Együttmûködés jellemezte a szülôket,
mely tovább erôsítette a szülô-óvoda
partnerkapcsolatot. Pozitív visszajel-
zéseik arra ösztönöztek mindnyájun-
kat, hogy az elkövetkezô nevelési év
során is szervezzünk és valósítsunk
meg hasonló jellegû projekteke.

Gergely Ildikó
 óvodapedagógus - gyógypedagógus
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Az idei évben lehetôség nyílt arra,
hogy tanulóinknak a nyári szünetben
programokat szervezzünk. A gyere-
kek testi, lelki, szellemi fejlôdéséhez
szükség van új élmények szerzésére.
Ehhez segített bennünket a pályáza-
ton nyert táboroztatás.

Elôzetes tájékozódásunk eredmé-
nyeként be kellett látnunk, hogy csak
nagyon kevés gyermeket engednének
el a szülei több napra, ezért, meg kel-
lett gyôznünk a szülôket, hogy, olyan
programokat valósítunk meg, melyek
értéket s élményt nyújtanak gyerme-
keik számára. Fantasztikus élményt je-
lent egy új csapat részesének lenni és
mekkora feltöltôdést jelent kiszakad-
ni a megszokott környezetbôl.

A gyerekekkel, szülôkkel személye-
sen is beszélgettünk a várható progra-

mokról. Ennek eredményeként négy
nevelô felügyelete mellett, 36 tanuló
jelentkezett a táborra.

Kísérô nevelôként arra törekedtünk,
hogy a gyermek minden perce le le-
gyen kötve és ne legyen idejük unat-
kozni, ezért egy hétbe próbáltuk össze-
sûríteni a lehetô legtöbb programot,
kirándulást, kreatív és kézmûves fog-
lalkozást és nem utolsó sorban a stran-
dolást.

A programok során a felhôtlen jó-
kedv, a vidámság került a középpont-
ba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen
beszélgetések, az érdekes programok
biztosították a kellemes kikapcsoló-
dást a gyermekek számára.

Célunk:
� Az egymás

iránti fele-
lôsségér-
zet erôsíté-
se.

� Figyelem
és össz-
pontosítás
fejlesztése.

� Konfliktus-
k e z e l é s ,
közösségi
s z e l l e m
fejlesztése.

� Önbizalom erôsítése.
� Barkácsoló tevékenységeivel a

kreativitás, önkifejezés fejlesztése.
� A motiváló légkörben való cso-

portos együttlét a társas kompe-
tenciák, különösen a kooperálás,

empátia erôsítése, kapcsolatte-
remtô képesség fejlesztése.

� Összetartás és együttmûködés
erôsítése.

� Probléma-
m e g o l d ó
készség fej-
lesztése.

� A koncent-
ráció kész-
ség javítása
volt.

Ezeket a célo-
kat vidám hangu-
latban, játékos fel-
adatok megoldása
során értük el. A
gyerekeket, akik a

Sóstón táboroztak tanulóink

megszokott, hétköznapi élethelyze-
tekbôl kilépve új kihívásokkal kerül-
tek szembe, aktivitásra késztettük. A
programok megvalósításában segítsé-
get kaptunk külsôs kollégáktól is, de
a nap 24 órájában a felelôsség a négy
nevelôt terhelte.

1. nap
A hirdetésnek megfelelôen 09:00-

kor gyülekeztek a gyerekek, majd
busszal érkeztünk a táborba. Minden-
ki elfoglalta helyét a számára megfe-
lelô csoportban és szobában. Ezek után
a tábor szabályait fektettük le, majd
közös tízóraival indítottuk a napot. A
nap további részében a tábor területén
foglalkozásokon vettek részt, ahol kre-
ativitásukat, kézügyességeiket fej-
leszthették.

2. nap
Gyönyörû, napsütésre ébredtünk. A

napi program a fürdôzés volt. A nagy
hôség, a vízben való ugrándozás után
az esti táncmulatság már kissé nehe-
zükre esett, de valamennyien igyeke-
zettel kapcsolódtak be a közös táncta-
nulásba.
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3. nap
A „Kis táltos „lovas tanyára láto-

gattunk, mely nem volt ismeretlen szá-
mukra. A tanév utolsó napjaiban volt
alkalmuk a tanyával megismerkedni.
A nagy hôség ellenére a bátrabbak szí-
vesen lovagoltak, míg a többiek a fa
árnyéka alatt játszadoztak. Ebéd után
drog elôadáson vettünk részt, majd

Nyíregyháza belvárosában sétálgat-
tunk, hûsítésként közösen fagylaltoz-
tunk a Kossuth téren.

4. nap
A vadasparkban töltöttük az egész

napot. Végig jártuk a park minden szeg-
letét, miközben a gyerekek többsége
ámulva nézte az általa addig szinte
soha élôben nem látott állatokat. Az
egzotikus állatok mellett élmény volt
a „Fóka show” és az óriási akvárium
látványa. Nagyon kellemes nap után
elfáradva indultunk haza.

Az estét a Falumúzeumban közös sza-
lonnasütéssel és táncmulatsággal zártuk.

5. nap Kissé elfáradva, de élmé-
nyekben gazdagon tértünk haza.

Juhász Józsefné
tanítónô

A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 kódjelû kiemelt pro-
jekt keretében a Magyar Diáksport Szövetség arra kapott
felhatalmazást, hogy újra gondolja az iskolai testmozgás
és az önkéntesség kapcsolatát. A program keretében ki-
fejleszteni kívánt TE IS Program ( Testmozgás az Iskolá-
ban) célja, hogy a mindennapi pedagógiai munkát segí-
tô módszertan illeszkedjen az iskolai élet kihívásaihoz
és mûködése fenntartható legyen.

A projekt kivitelezésére iskolánk is kiválasztásra ke-
rült. Így két mentor pedagógus Tordainé Maklári Mari-
anna és Lesku Miklós intézményvezetô úr irányításával
mûködik a program.

Itt, nem csak a mindennapos testmozgásra kell gon-
dolni, sokkal többet tanulnak a gyerekek, mivel szemlé-

TE IS Testmozgás az Iskolában
let formálás, programok szervezése, lebonyolítása is a
bevont tanulók feladata.

Ehhez a projekt biztosít megfelelô eszközöket is, hogy
a TE IS kerék 12 lépését megtudják valósítani.

Kapott intézményünk irodaszereket, informatikai
eszközöket, (tablet, laptop) hátizsák, tantermi bútoro-
kat.

Cél, hogy olyan iskolai közösségek alakuljanak ki,
amelyekben a társas támogatás kiemelt szerepet kap.

Ez a projekt is nagymértékben színesíti iskolánk éle-
tét, gazdagítja tanulóink életét, élményszerûvé teszi az
iskolai oktatást, a gyerekek hétköznapjait.

Nagy Enikô

2015. július 17. emlékezetes
nap lesz Farkas Ricsi életében,
ezen a napon felszálltak a repü-
lôre, amellyel több órás út várt
rájuk, s azt követôen hatalmas
izgalom.

A történet a középiskolában
kezdôdött, amikor megismerkedett
a robotika „rejtelmeivel”. Robo-
tok utánozzák a programozók
mozdulatait, legtöbb esetbe eze-
ket a robotokat saját maguk terve-
zik, készítik. Ôk tánc kategóriában
indultak, ezeknél a versenyeknél
a robotoké a fôszerep az ô mozgá-
sukat pontozzák. A robotok moz-
gása a felépítéstôl és a programo-
zástól függ.

Világviszonylatban többféle
kategóriában korhatár nélkül ren-
deznek versenyeket.

Ricsi elmondása szerint két éve
került kapcsolatba ezzel az érde-
kes tevékenységgel a Szt. László
Szakközép Iskolában. Azóta szíve-
sen foglalkozik újabb és újabb öt-
leteken, ami megvalósítható, hogy
minél eredményesebbek legye-
nek.

Idén Nyíregyházán került sor a
döntôre, itt abszolút gyôztest hir-
detnek, aki képviseli Magyaror-
szágot. Idén Ricsiéket hozta ki a
zsûri gyôztesként, így ôk képvi-
selhették Magyarországot. Termé-
szetesen az elsô meglepôdés után

Kínában a robotokkal…
alig akarták elhinni, hogy utaznak
Kínába.

2015 július 17-23. között rendez-
ték meg a Robo Cub 2015 versenyt,
ahol 40 ország felnôtt és ifjúsági csa-
patai mérték össze tudásukat a roboti-
ka különbözô kategóriáiban.

A fiatalok élményekkel, sikerekkel
büszkélkedve tértek haza a kínai
Hefeibôl, világversenyre eljutni bár-
milyen kategóriában óriási eredmény.
Biztos, hogy munka, kitartás és tehet-
ség van mögötte.

Mi pedig legyünk büszkék rájuk.

Nagy Enikô
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Kékcse községben újra megrende-
zésre került az Idôsek napja. Ennek
alkalmából köszöntöttük Kékcse 60.
életévüket betöltött lakosait.

Már hagyománnyá vált, hogy
évente egy alkalommal összejövünk
azért, hogy kifejezzük hálánkat, tisz-
teletünket, megbecsülésünket és sze-

retetünket az idôsek iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek után
köztünk töltik megérdemelt nyugdí-
jas éveiket.

Az Idôsek napja az idôs emberek-
rôl, a tiszteletükrôl szól. Tiszteletünk
magában foglalja elfogadásunkat, tá-
mogatásunkat, szeretetünket és annak
kifejezését, hogy társadalmunknak
hasznos tajgai. Szükségünk van mind-
arra a sok élettapasztalatra, arra a hig-
gadt bölcsességre, amivel csakis Önök
rendelkeznek, és a türelemre, elfoga-
dásra, ahogy tanítanak, nevelnek ben-

nünket. Kékcse Község
Önkormányzata által ren-
dezett ünnepségen Szeke-
res Katalin polgármester
asszony köszöntötte a
meghívottakat, majd a
Kékcsei Amatôr Színjátszó
Társulat bemutatta a Kéri
Ferenc: Lopótök, avagy a

M a r i
nem olyan címû
paraszti komédiá-
ját.

A mûsort beta-
nította, Kiss
Lászlóné dráma-
pedagógus.

Szereposztás:
– Mari, a kika-

pós feleség –
Nyiscsák Sándor-
né

– Pista, a szok-
nyapecér férj –
Gerzsenyi Péter

– Jóska, a falu „bikája” – Sipos Bar-
nabás

– Sanyi, egy má-
sik gavallér – Kiss
Lászlóné

– Julcsa, a szolgá-
ló – Gerzsenyi
Béláné

– Mama, Mari
anyja – Kiss Éva

– Tibi, a szolgá-
ló, Julcsa vôlegénye
– Magyar Erika

A nagy sikerû

Idôsek napja

színpadi elôadást követôen a Kékcsei
Asszonykórus fergeteges nótázása kö-
vette, amelybe örömmel csatlakoztak
be az idôsek is, majd az Asszonykórus
meglepetés táncukat is bemutatták.

Az ünnepi ebédnél is folytatódott
a jó hangulat. Az idôsek rögtönzött
„Önök kérték…” mûsor keretében
kedvenc nótáikat együtt énekelték
az Asszonykórus tagjaival, amelyhez
zenei kíséretet biztosított Harsányi
Zoltán.

Kékcse Község Önkormányzata ne-
vében nagyon jó egészséget és hosszú
boldog életet kívánunk!

Muskóczki Kornélia

2015. augusztus 9-14. között Tég-
lás Dezsô tanár úrnak köszönhetô-
en iskolánk citeraszakkörének tanu-
lói 5 napos táborozáson vehettek
részt Sárospatakon. Heten mentünk
Kékcsérôl, de cigándi gyerekek is
voltak a táborban.

Külön busszal utaztunk a Tenger-
szem Campingbe, ahol négyágyas szo-

Sárospataki citeratábor
bákban voltunk elszállásolva. Az öt
nap alatt többféle kiránduláson vet-
tünk részt, sok nevezetes helyen já-
runk. Vizsolyban, ahol a Bibliát tekin-
tettük meg, Széphalmon a Magyar
Nyelv Múzeumában jártunk, Sárospa-
takon a várat néztük meg, Monokon
ellátogattunk Kossuth Lajos szülôhá-
zába.

A táborozás alatt moziba is eljutot-

tunk és a város fôterén Hooligans kon-
certen szórakozhattunk. A kemping
területén medence is volt, ahol ked-
vünkre fürödhettünk.

A táborozásnak köszönhetôen új
barátokat és felejthetetlen élményeket
szereztünk.

Köszönet érte a szervezôknek!

Bodnár Bálint


