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Tájékoztató telefonszám változásról
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy Kékcse Község Önkormányzatának
telefonos elérhetôsége az alábbi telefonszámra változott:

06-30/696-56-26

Kékcse Község Önkormányzata

Tisztelt Olvasók!

A 2016. július 21–24. kö-
zött megrendezett Viszáki Paj-
tanapok rendezvénysorozat
mindannyiunk számára sok
olyan pillanatot szerzett, ame-
lyekre boldogan emlékezünk
vissza.

Kérem, engedjék meg,
hogy megoszthassam Önök-
kel Szarvas József színmû-
vész úr hozzánk íródott gon-
dolatait:

„Szeretett kékcsei hölgyek
és urak!

Remélem a vissza út rend-
ben volt, épen és egészsége-
sen haza értetek.

Mi itt Zsófikámmal próbáljuk magunkban rendezni az
élményeinket.

Olyan napok vannak mögöttünk, amibôl sok pillanatot
tovább vinni szeretnénk, hogy Katinkának majd családi
históriaként büszkén mesélhessük.

Katika!
Köszönöm!
Minden támogatás annyit ér, emennyire használni

tudják.
Útnak indultatok egyik végbôl a másikba!
Meg vissza!
Remélem Ti is úgy éltétek meg, hogy közben történt

valami fontos, amit megcsináltunk.
Öröm forrást teremtettünk !
Együtt!”

Emlékezet

„Valóban nem tudhattam elôre, hogy mi végre?
Csak a fundamentumban voltam biztos!
Most sem tudom a választ, de kérdéseim számosak.
Különösen úgy, hogy a Gondviselô Viszákra küldte kö-

zösségedet!
A viszáki Pajtaszínház és Galéria históriája 2016 júliusa

óta más lett!
Hála érte Néktek.
Is!
Bátor vállalás volt az a hétvége.
Bizalom menti.
Megtermi gyümölcsét!
Hálásan köszönöm a bizalmadat és hogy ott vagytok!
A következô találkozás lehetôségét a leghamarabb kezd-

jük el „megbeszélni”.
Szeretettel:

Zsófika, Katinka és Én!”

Köszönjük barátainknak hozzánk intézett megható sza-
vaikat. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk mind-
nyájan! 

Kékcse Község Önkormányzata
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Az Orszá-
gos Rendôr-
fôkapitányság
pályázatot hir-
det a Készen-

léti Rendôrség Határvadász Bevetési
Osztályainak állományába Járôrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvôké-
pes, 18. életévüket betöltött,
a felvételi követelmények-
nek megfelelô magyar ál-
lampolgárok jelentkezését
várjuk.

  A felvételt nyert pályá-
zók  6 hónapos idôtartamú
moduláris képzésben vesz-
nek részt, amelyet követô-
en – sikeres vizsga esetén –
ôr-járôrtárs rész-szakké-
pesítést (OKJ 51  861 03)
szereznek. A résztvevôk a
képzés elsô két hónapjában 
m u n k a v i s z o n y b a n
állnak,majd a második hó-
nap végén – sikeres modul-
záró vizsga letétele esetén
–  a Készenléti Rendôrség 
hivatásos állományába  12

Határvadász-képzés

2016.szeptember 1. reggelén, mint eddig is minden év-
ben, nagyra nyitotta kapuját az Arany Laci Mûvészeti Bá-
zis Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsôde. Az elsô nap át-
adtuk a 16 fô leendô elsô osztályost a tanító néninek, kö-
zösen részt vetünk az iskolai évnyitón. Megkezdtünk egy
új nevelési évet. Már májusban elôjegyzésbe vettük a szep-
tember 1. felvehetô gyermekeket, így biztosítva számukra
a férôhelyet az egységes óvoda – Bölcsôde csoportba. A
felvétel az elôjegyzés idôpontjának megfelelô sorrendben
történik.

A 2016/2017. nevelési évet 81 gyermek (75 fô óvodás, 5
fô bölcsôdés korú) került elhelyezésre. Bölcsôdei felvétel-
re jelenleg még 9 fô várakozik.

A gyermekek nevelését 7 fô felsôfokú végzettséggel ren-
delkezô óvónô biztosítja,  az óvodapedagógusok munká-
ját 4 fô (3 fô dajka, 1 fô kisgyermeknevelô) segíti.

Az intézmény felszereltsége mindenben megfelel a tör-
vényben elôírtaknak.

Pedagógiai – nevelési tevékenységeink eredményessé-
ge már többször megmérettetett, bizonyítja ezt a 2013. szep-
tember 14-én átvett „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”
minôsítés, amely az azt megelôzô 3 nevelési év minôsíté-
sének eredményén alapult.

„Vége van a nyárnak, hûvös szelek járnak!”

Amire MI büszkék vagyunk:
Arany Laci Mûvészeti Bázis Óvoda és Egységes Óvoda

– Bölcsôde 2016. október 1-jén második alkalommal ve-
hettük át az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” minôsítést
Budapesten, a Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.

Köszönöm mindenkinek, hogy munkájával, hozzáál-
lásával támogatott minket.

Rinkó Istvánné
óvodavezetô

hónap próbaidô kikötésével kerül-
nek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az ôr-, járôrtárs rész-szakképesítés-

sel rendelkezô hivatásos állományú
járôrtársak a Határvadász Bevetési
Osztályok feladatainak ellátásában

vesznek részt.  A pályázati felhívás tel-
jes anyaga, illetve a szükséges doku-
mentumok letölthetô csatolmányként
érhetôek el:

http://www.police.hu/hirek-es-
informaciok/hatarvadasz-kepzes
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2016. szeptember 15-én a Szabolcs – Szatmár - Bereg
Megyei Kormányhivatal által megrendezésre került elsô
alkalommal a Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyír-
egyházán. Az eseményen 74 kiállító mutatta be a közfog-
lalkoztatásban elért eredményeit, a Startmunka program
során termesztett, elôállított termékeiket. A megye vala-
mennyi önkormányzata részt vett a rendezvényen, s köz-
tük szerepelt községünk, Kékcse is.  A rendezvényen je-
lent volt Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért és víz-
ügyért felelôs helyettes államtitkár, aki a nap folyamán a
közfoglalkoztatási program jövôbeli terveirôl számolt be
a jelenlévôknek:

Amit folytatni és fejleszteni szeretnénk, az a belterü-
leti közúthálózat karbantartása és az önkormányzati út-
program összevonása. Folytatni szeretnénk az értékte-
remtô, ipari tevékenységet megvalósító programokat is,
amelyek között új típusú közfoglalkoztatási programok-
ban elôállított anyagok, termékek magasabb
feldolgozottsági szinten történô elérését szorgalmazzuk.
A helyi közösségi igények kielégítésére irányuló szociá-
lis rászoruló, segítô programokat is támogatni szeret-
nénk és tervezzük az országos hajléktalan program ki-
terjesztését, és folytatását – mondta.

Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár

Tájékoztatom a
Lakosságot, hogy
az Észak-Alföldi
Környezetgazdálko-
dási Kft. községünk-
ben is megkezdte a
zöldhulladék gyûj-
tését.

 
A zöldhulladé-

kot kizárólag a
zöldhulladék gyûj-
tésére szolgáló

zsákokban szállítják el, amely  térítésmentesen áll a la-
kosság részére.

 
A gyûjtéshez szükséges zsákok a Kisvárdai Közös Ön-

kormányzati Hivatal Kékcsei Kirendeltségén átvehetôek.

A zsákokba  helyezhetô falevél, ágnyesedék, vágott fû,
gyom. A begyûjtésre kerülô zöldhulladék  ahelyett, hogy
elégetnék, komposztálás után újra visszakerül a természe-
tes körforgásba, a zsákok biológiailag lebomlanak.

T á j é k o z t a t ó
zöldhulladékok gyûjtésérôl

Kérem, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba  kizárólag zöld-
hulladék kerüljön! Amennyiben  a zöldhulladékos zsákok-
ban  háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak,
akkor azokat nem szállítják el.

 
A zöldhulladék gyûjtését az Önkormányzat tulajdoná-

ban lévô Kékcse, Ifjúsági utca   táblával jelzett ingatlanán
végezzük.

A zöldhulladék gyûjtôzsák elszállításának idôpontjai:
2016. október 10.

2016. november 07.

2016. december 05.

Kérem, hogy a megtelt zsákokat a gyûjtési idôpontokat
megelôzôen helyezzék el a megadott címen.

Tisztelettel
Szekeres Katalin

polgármester

A rendezvény keretein belül fellépett a Kékcsei Asszony-
kórus zenés – táncos elôadásával, amit a közönség tapsvi-
harral jutalmazott.

Sinka Renáta
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Az idôsek világnapja alkalmából 2016. október 08-án
került megrendezésre a 60. életévüket betöltött kékcsei
idôsek köszöntése.

Az általános iskolában megtartott ünnepi mûsoron kö-
zel száz idôs ember fogadta el az önkormányzati dolgozók
személyes meghívását, és jelent meg.

Szekeres Katalin Polgármester Asszony megnyitó beszé-
dét követôen a Kékcsei Alapszolgáltatási Központ megbí-
zott intézményvezetôje köszöntötte a szépkorúakat, akik
ezután az „Idôs törpe, nem vén törpe” címû elôadást tekint-
hették meg a központ dolgozói elôadásában.

Idôsek Napja

A nyírtassi Aranyalma Néptánccsoport tagjai táncukkal
fergeteges hangulatot varázsoltak a színpadra, melynek
végén –saját korukat meghazudtolva- a közönség is bekap-
csolódott.

Folytatásként a Kékcsei Amatôr Színjátszó Társulat szín-
vonalas produkciója, a „Déryné hadmûvelet, avagy a tészta
nem étel, a sör nem ital, a medve nem játék…” következett.
Az idôsek az elôadás alatt régi székelyvicceken és fantasz-
tikus poénokon mulathattak.

A rendezvény végén a Kékcsei Asszonykórus lépett fel,
akik újra bizonyították, hogy nemcsak hangjukkal tudják
elkápráztatni a közönséget, hanem néptánctudásukkal is.

A résztvevôket a Rétköz Konyhája Kft. dolgozói által
készített finom ebéd várta az ebédlôben, ahol egy koccin-
tásra való pálinka és a finom, minôségi bor mellett Szilvási
László zenész biztosította az amúgy is jó hangulatot.

A résztvevôk az ünnepi köszöntô mellet egy nagy ese-
ménynek is részesei lehettek. Nyiscsák István és Nyiscsák
Istvánné a 40. házassági évfordulójuk alkalmából a „rög-
tönzött násznép” elôtt erôsítették meg fogadalmukat.
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Egy gondolat Kékcsérôl:

 „Mielôtt elkezdtem itt dolgozni, valójában azt sem tud-
tam, merre van Kékcse. Néha átutaztam a településen, lát-
tam, hogy egy nagyon szép kis virágos falvacska, de nem
ismertem senkit … Ám, mióta itt dolgozom, egy olyan köz-
séget, közösséget ismerhettem meg, ami arról árulkodik,
hogy Kékcsén olyan emberek laknak, akik számára fontos
az az érzés, melynek neve: összetartás, összetartozás. Hogy,
hogy került ez az érzés az itt élôk szívébe, ennek csak egy
titka van, és ez a titok Önök!

Önök, az idôs szülôk, nagyszülôk, akik ezt az érzést át-
adták gyermekeiknek, unokáiknak. Önök, akik megtaní-
tották a fiatal generációt a tanulásra, munkára, gyermekne-
velésre, szeretetre, gondoskodásra.

S, hogy mit kapnak cserébe? A büszkeséget! … Nincs
nagyobb boldogság egy szülônek, mint mikor büszke lehet
gyermekei, unokái sikerére. Együtt örülhet a sikernek, hi-
szen kicsit az ô sikere is ez.”

Kovácsné Szabó Anikó
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Ismét felsorakoztak a diákok 2016. szeptember else-
jén az általános iskola udvarán, ahol a Himnusz elhang-
zása után kezdetét vette az ünnepélyes tanévnyitó.

Lesku Miklós intézményvezetô, ünnepi köszöntôjét fi-
gyelmesen hallgatták a tanulók.  Nagy figyelemmel követ-
ték az új tanév várható feladatait.

Különösen élvezték, gyerekek és szülôk egyaránt, az
elsôsök bemutatkozását, amint esküt tettek, mint leendô
iskolások.

Az ünnepélyes tanévnyitót egy bábelôadás követte,
melyet óvodások és iskolások együtt tekintettek meg.

Elsôsök névsora:

Osztályfônök: Juhász Józsefné
Tanító társa: Tóthné Tulipán Ibolya

 1. Balogh Valentina
 2. Hamza Balogh Tibor
 3. Hamza Bence
 4. Hamza Ferenc
 5. Hanyu Paulina Andrea
 6. Horváth Jázmin
 7. Horváth Zsigmond Rajmond
 8. Király András Sándor
 9. Lakatos Anasztázia
 10. Lakatos Leila
 11. Lakatos Letícia
 12. Lakatos Mirella
 13. Mészáros Jázmin Leona
 14. Oláh Kiara
 15. Oláh Levente Elemér
 16. Vincze Ramóna

A tanév rendje:

A szorgalmi idô

Az elsô tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Az utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)

Tanítási napok száma: 182.

A szorgalmi idô elsô féléve 2017. január 20-ig tart. Az
iskolák 2016. január 27-ig értesítik a tanulókat az elsô fél-
évben elért tanulmányi eredményekrôl.

– Az elsô és második félév lezárását követô 15 napon
belül az iskoláknak nevelôtestületi értekezleten el kell vé-
gezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését. A
nevelôtestületi értekezletrôl készített jegyzôkönyvet meg
kell küldeni a fenntartónak.

Tanítási szünetek

– Az  ôszi szünet 2016. november 2-ától 2016. novem-
ber 4-ig tart. A  szünet elôtti utolsó tanítási nap 2016. októ-

Tanévnyitó
ber 28. (péntek), a 
szünet utáni elsô
tanítási nap 2016.
november 7. (hét-
fô).

 – A  téli szünet
2016. december 22-
tôl 2017. január 2-
ig tart. A  szünet
elôtti utolsó tanítá-
si nap 2016. decem-
ber 21. (szerda), a 
szünet utáni elsô
tanítási nap 2017.
január 3. (kedd).

– A  tavaszi szü-
net 2017. április
13-tól 2017. április
18-ig tart. A  szünet
elôtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a  szü-
net utáni elsô tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Az új tanévben is kívánok sikeres és
eredményes munkát.

Nagy Enikô
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Augusztus 26 és szeptember 3-a között megrendezésre
került az idén 15 éves összmûvészeti fesztivál Nyíregy-
házán, valamint a megye további 20 településén.

A jubileumi VIDOR Fesztiválon koncertek, színházi és
bábelôadások, zsonglôrök, akrobaták és sokan mások vár-
ták a kikapcsolódásra vágyókat.

VIDOR FESZTIVÁL ~ KÉKCSE

A Kékcsei Amatôr Színjátszó Társulatot az a megtisztelô
felkérés érte, hogy e nemes eseményen részt vehetett két
idôpontban is.

~ Augusztus 28-án,
Nyíregyházán, a Korzó
színpadon 15:00 órától
volt megtekinthetô a
„Déryné hadmûvelet,
avagy a tészta nem étel, a
sör nem ital, a medve nem já-
ték!” címû elôadásunk.

~ Augusztus 29-én, Napkoron, a
Mûvelôdési Házban 18:00 órakor
köszöntötte társulatunkat dr.
Spinyhért Zsolt polgármester úr, va-
lamint Móricz Ildikó intézményve-
zetô asszony. A színdarab sikere itt
sem maradt el. A napkori közönség
önfeledt tapsviharral fejezte ki tetszé-
süket.

A VI-
DOR Fesz-
tivál kereté-
ben szep-
tember 1-

én, Kékcsén, az Arany János Álta-
lános Iskola évnyitó ünnepsége
után a BURATTINO Bábszínház
nyújtott élménnyel teli szórako-
zást óvodásaink és iskolásaink szá-
mára egyaránt.

Köszönjük a lehetôséget, hogy
elôadásunkkal színesíthettük je-
len esemény programjait.

Sinka Renáta
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Nagy örömünkre ismét kö-
szönthettünk egy 90. életévét be-
töltött kedves falubelit, Tóth
Jánosnét, született Szalmás Er-
zsébet.

Erzsike néni 1926-ban született
a dohányos cselédházban a kúriá-
nak nevezett tanyán. A katolikus
iskolában végezte el a hat elemit.
Életének elsô szakasza sok mun-
kával és fáradtsággal telt. Tóth
Jánossal 1948-ban házasodtak
össze. Házasságukból két gyerme-
kük született, Erzsébet és Mária.
Sajnos nem tartott sokáig a bol-
dogságuk, mivel férjét korán el-
vesztette. A két lányát egyedül
szeretetben nevelte és taníttatta.
Tartalmas életútját a munka és a
szeretet jellemzi. Ma már 3 uno-
kája és 5 dédunokája teszi boldo-
gabbá mindennapjait.

Meddig tart az élet?
Erzsike néni gondolatával:

„Minden ember születésekor

kap egy ôrangyalt, aki meggyújt-

ja az életünk lángját. Ez a mécses

addig ég, ameddig az ôrangyal

olajat tölt bele!”

Kékcse Község Önkormányza-
ta nevében kívánok jó egészséget
Erzsike néninek!

Sinka Renáta

A múlt emlék –
a jelen ajándék –

a jövô titok!


