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2017. március 14-én került sor a Kékcsei Arany János
Általános Iskola aulájában a nemzeti ünnepünkrôl való
megemlékezésre, melyen településünk polgármestere, a
képviselô testület tagjai, az egyházak képviselôi is megje-
lentek.

A Himnusz eléneklése után Nagy Enikô intézményve-
zetô helyettes ünnepi köszöntôje hangzott el, majd az Arany
Laci Mûvészeti Bázis Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsôde
kis növendékei versekkel, dalokkal köszöntötték a jeles
napot. Ezután az iskolánk 4., 6. és 7. osztályos tanulóinak
ünnepi mûsora következett. A megemlékezés a Szózat el-
éneklésével és koszorúzással zárult.

Egyenlôség, szabadság, testvériség!
„A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

(Petôfi)

Bereczkiné Boros Mónika

H i r d e t m é n y

A 2017/18. tanévre történô
általános iskolai beiratkozás idôpontja:

2017. április 20. (csütörtök)
8:00–17:00 óra

Helye: Arany Laci Mûvészeti Bázisóvoda és
Bölcsôde

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– óvodai szakvélemény
– szakértôi vélemény

H I R D E T M É N Y

Arany Laci Mûvészeti Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsôde intézménybe

a beiratkozás idôpontja:
2017. május 3. (szerda) 8:00–17:00 óra

2017. május 4. (csütörtök) 8:00–17:00 óra
Helye: Arany Laci Mûvészeti Bázisóvoda és

Bölcsôde
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája
– gyermekvédelmi határozat (amennyiben ren-
delkezem)
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Gazdag elôkészületi tevékenység sorozat elôzte meg
2017. április 5-ét, amikor az óvodánk udvarán vidám hús-
véti játékokkal és forgataggal örvendeztettük meg gyer-
mekeinket, szülôket, nagyszülôket és a hozzánk látogató
vendégeket. A tavasz közeledtével a nagymamák, dédnagy-

mamák szorgos kezükkel a hagyományos tojásfestési tech-
nikákkal segítették a munkánkat egy – egy barkács délutá-

„Eljött a szép húsvét reggele, feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplô

ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang

zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld rétek felett. Kelle-

mes húsvéti ünnepeket!”

Húsvéti beköszöntô
az Arany Laci
Mûvészeti Óvodában

non az óvodában. Megmutatták, hogy régen a szegényebb
világban hogy mintázták a tojásokat azokkal a technikák-
kal, amit a természet lehetôségül nekik adott. Ezt a példát
követve kértük a szülôk segítségét egy közös alkotó bar-
kácsolásra, ahol a tojások mellett tavaszi gipsz képeket,

hûtô mágneseket, varrott filc tojásokat díszítettünk. Cé-
lunk az volt, hogy gyermekeinknek örömöt szerezve fel-
elevenítsük a régi népi hagyományokat, és a közösen ké-
szített húsvéti díszekkel az otthoni környezetet szépítsük.
Április 05-én elôször a kicsik és bölcsôdések vidám húsvé-
ti mondókái, versikéi nevettették meg a közönséget, majd
a középsôsök tavaszi vásári játékokkal szórakoztatták a
falu lakosait és felelevenítették a mátkálást, mint régi hús-
véti szokást.

A nagycsoportosok néptánca nagy sikert aratott, ahol
még a kisebbek is táncra perdültek. Az óvodapedagógusok
és a gyermekek népviselete is tükrözte a közelgô ünnepre
való készülôdést. A vásári forgatag hûen igazolta a régi
vásárok hangulatát, ahol a már korábban elkészített porté-
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kákat jelképes összegért megvásárolhatták a vendégek. A
bevételbôl olyan fejlesztô játékok, eszközök kerülnek be-
szerzésre, ami a gyermekek további fejlôdését szolgálja.

A Húsvét közeledtével az óvoda dolgozói
kívánnak mindenkinek

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Gerzsenyiné Hódos Ildikó
óvodapedagógus
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Az ember tiszte, hogy legyen
Békében, harcban ember.
Méltó képmása istennek,
S polgára a hazának,
Válassza ott, válassza itt
A jobbik részt magának.

Arany János mondotta ezeket a szavakat, de nemcsak
mondotta, hanem eszerint is élt. Szerény, egyszerû ember
volt egész életében. Tudását soha nem fitogtatta, az iro-
dalomnak, a tudománynak, a hazának szentelte életét.

Iskolánk nem véletlenül választotta névadójául Arany
Jánost. Az ô élete, munkássága, mindannyiunk elôtt példa-
értékû.

Arany János 200 évvel ezelôtt 1817. március 2-án szüle-
tett, Nagyszalontán. Szegény körülmények között nevel-
kedett. Háromévesen édesapja hamuba írva megtanította a
betûvetés mesterségére. Okos, jó eszû gyerek volt. Debre-

Arany János születésének    
cenben érettségizett le, de diplomát soha nem szerzett. Volt
segédtanító, nótárius gimnáziumi tanár.

Igazi költôi sikert, elismerést és Petôfi barátságát az 1846
nyarán írt Toldi hozta meg számára.

1865-ben az MTA titkára lesz, 1870-ben fôtitkára. 1863-
ban meghalt. Szeretett gyermeke Juliska, emiatt sokáig el-
hallgatott benne a költô. 1876-ban lemondott a fôtitkár-
ságról, visszavonult a közélettôl. Az 1877-es boldog nyarat
a Margit-szigeten töltötte. Ekkor írta titokban a kapcsos
könyvébe Ôszikék verseit. 1882 ôszén barátja, Petôfi szob-
rának a LELEPLEZÉSEKOR meghûlt, betegségébôl nem
épült fel. 1882. október 22-én halt meg.

Arany János szellemi öröksége az egész nemzet számára
kincs. Ôrizzük, vigyázzunk rá.

Bereczkiné Boros Mónika
tanár

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre az Arany
János-hét rendezvénysorozat.

Elmondhatjuk, hogy programunk évrôl-évre népszerûbb,
egyre több iskolából, egyre több tanulóval érkeznek a fel-
készítô pedagógusok. Az alsósok szavaló és mesemondó
versenyére 83 kisgyerek készült, a komplex tanulmányi
versenyre 21 négy fôs csapat nevezett. A felsôs komplex
tanulmányi versenyen 16-an mérték össze tudásukat.

Az immár hagyománnyá vált rajz versenyre is több mint
száz rajz érkezett.

A következô oldalon található eredmények önmaguk-
ért beszélnek:
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Komplex verseny
Alsó tagozat eredménye

I. helyezett Szabolcsveresmart
Nagy Réka 1. o., Szilágyi Melissza, Bunkóczi Fanni 3.

o., Vincze Tália 4. o. – 241 pont
II. helyezett Ajak
Kovács Gábor 1. o., Kovács Tibor 2. o., Takács Panna

Barbara 3. o., Kerekes Éva 4. o. – 239 pont
III. helyezett  Ajak
Csirmaz Áron 1. o., Molnár Máté István 2. o., Virga Eszter

3. o., Kovács Zsófia 4. o. – 238 pont

4. Kékcse: 228,5 pont

5. Kékcse: 223 pont

6. Nyírtass: 216,5 pont

7. Záhony 215 pont

8. Tuzsér 213 pont

9. Kisvárda Szent György 211 pont

10. Pátroha 210,5 pont

11. Nyírtass 203,5 pont

12. Nyírkarász 202 pont

13. Záhony 198 pont

14. Nyírkarász 193 pont

15. Szabolcsbáka 191 pont

16. Nyírlövô 181, 5 pont

17. Nyírlövô 170,5 pont

18. Pátroha 166 pont

19. Kisvárda Szent György 151 pont

20. Bereczky Zs. Dombrád 131,5 pont

21. Bereczky Zs. Dombrád 109,5 pont

Komplex verseny
Felsô tagozat eredménye

IV. helyezett Kékcsei Arany János Ált. Isk.
Gerzsenyi Anna Sára 7. o., Szalai Flóra 7. o., Tarapcsák

Nóra 7. o., Gaál Éva 8. o. – 155 pont
V. helyezett Nyírkarászi Váci Mihály Ált. Isk.
Novák Dominika 7. o., Vass Ákos 7. o., Molnár Adrienn

8. o., Orosz Marcell 8. o. – 114 pont
VI. helyezett Tuzséri Lónyay Menyhért Ált. Isk.
Jôrös Janka 8. o., Révész István 7. o., Kántor Balázs 7. o.
Dancs Bertalan 7. o. – 113 pont
VII. helyezett Dr. Kozma Pál Ált. Isk. Szabolcsbákai Tag-

iskola
Simon Laura 7. o., Kovács Fanni 7. o., Vass Máté 8. o.,

Kozma Zsombor 8. o. – 106 pont

    200. évfordulója

18171817181718171817
20172017201720172017

(Folytatás a következô oldalon.)

Rajzverseny helyezettjei

1. osztály – 1 hely: Jónás Jázmin, Kisvárdai Szent György
Görög katolikus Ált. Isk., 2. hely: Dovha Alina, Kisvárdai
Szent György Görög katolikus Ált. Isk., 3. hely: Hamza
Bence, Kékcsei Arany János Ált. Isk.

2. osztály – 1. hely: Bereczki Panna Virág, Kisvárdai Re-
formátus Ált. Isk., 2. hely: Ladányi Levente, Kékcsei Arany
János Ált. Isk., 3. hely: Balogh Zoltán, Szabolcsveresmarti
Kazinczy Ferenc Ált. Isk.
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Sikeresen szerepeltek tanulóink a Kisvárdai Rendôrka-
pitányság Területi Balesetmegelôzési Bizottsága által szer-
vezett kerékpáros iskola kupán. Csapatversenyben isko-
lánk második, egyéni versenyben Gerzsenyi Anna Sára elsô,
Dienes Dávid harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai
Bojza Beáta, Gerzsenyi Anna Sára, Dienes Dávid, Lakó
Martin.

Tanulóink 29 iskola csapatával mérték össze tudásukat
és ügyességüket, a verseny ugyanis ügyességi és elméleti
feladatokból állt.

Gerzsenyi Anna Sára képviseli a Kisvárdai Rendôrkapi-
tányság Területi Bizottságát a megyei fordulóban.

Áncsán László
felkészítô tanár

Ismét jól teljesítettek tanulóink

3. osztály – 1. hely: Nagy Viktória,
Kisvárdai Református Ált. Isk., 2. hely:
Kovics Lili, Kisvárdai Református Ált.
Isk., 3. hely: Molnár Diána, Kisvárdai
Református Ált. Isk.

4. osztály – 1. hely: Pál Dorka,
Komorói Petôfi Sándor Tagiskola, 2.
hely: Kozics Luca Hanna, Kisvárdai
Teichmann Vilmos Ált. Isk., 3. hely: Sza-
bó Petra, Kékcsei Arany János Ált. Isk.

5-6 . osztály – 1. hely: Elek Zsolt 5.
osztály, Nyírkarászi Váci Mihály Ált. Isk.,
2. hely: Bozóki Kata 5. osztály,
Nyírkarászi Váci Mihály Ált. Isk., 3.
hely: Zsigu Noémi 6. osztály, Kékcsei
Arany János Ált. Isk.

7. osztály – 1. hely: Borbély Vivien,
Komorói Petôfi Sándor Tagiskola, 2.
hely: Bojza Beáta, Kékcsei Arany János Ált. Isk., 3. hely:
Révész Boglárka, Lónyay Menyhért Ált. Iskola Tuzsér, 3.
hely: Novák Dominika, Nyírkarászi Váci Mihály Ált. Isk.

8. osztály – 1. hely: Sipos Miklós, Kisvárdai Szent György
Görög katolikus Ált. Isk., 2. hely: Gaál Éva, Kékcsei Arany
János Ált. Isk.

Szavaló- és mesemondó
verseny helyezettjei

1-2. osztály – Szavaló verseny

1. osztály – 1 hely: Rácz Réka, 9 sorszám, Kisvárdai
Somogyi Rezsô Ált. Isk., 2. hely: Hanyu Paulina, 7 sor-
szám, Kékcsei Arany János Ált. Isk., 3. hely: Mikita Orso-
lya, 15 sorszám, Kisvárdai Teichmann Vilmos Ált. Isk., 3.

hely: Mészáros Dóra 22 sorszám, Kisvárdai Szent György
Görög katolikus Ált. Isk.

2. osztály – 1. hely: Csordás Csenge, 5 sorszám, Kisvárdai
Teichmann Vilmos Ált. Isk., 2. hely: Bereczki Panna Virág
21 sorszám, Kisvárdai Református Ált. Isk, 3. hely: Kovács-
Barta Margaréta 14 sorszám, Kisvárdai Teichmann Vilmos
Ált. Isk.

3-4. osztály – mesemondó verseny

3. osztály – 1. hely: Tulipán Sára, 6 sorszám,Dr. Kozma
Pál Ált. Isk. Gyulaháza, 2. hely: Csorba Marcell, 4
sorszám,Pátrohai Móricz Zsigmond Ált. Isk., 3. hely: Lizák
Bendegúz, 13 sorszám, Papi Kölcsey Ferenc Ált. Isk.

4. osztály – 1. hely: Szilágyi László, 13 sorszám,
Komorói Petôfi Sándor Tagiskola, 2. hely: Szalóki Lilla,
7 sorszám, Kékcsei Arany János Ált. Isk., 3. hely: Szûcs
Ágnes, 12 sorszám, Kisvárdai Szent György Görög katoli-
kus Ált. Iskola
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Gyakorlatom során, 2015-ben óvodapedagógus hall-
gatóként találkoztam elôször a mûvészet eszközeinek ne-
velésben való alkalmazásával az Arany Laci mûvészeti
óvodában. 2016 szeptemberétôl, mint az óvoda dolgozó-
ja közelebbrôl is megismerkedhettem a számomra oly
érdekes mûvészeti neveléssel. A hagyományos értelem-
ben vett óvodai nevelés után, nagyon sok új dolgot vél-
tem felfedezni az óvodában.

Talán a legszembetûnôbbek a sarkosított terek voltak,
amelyek elôször furcsának tûntek, de ahogy egyre jobban
megismertem a mûvészeti nevelést megértettem, hogy ez a
fajta térkialakítás is a gyermekek fejlôdését szolgálják. A
kevés létszámú zene sarokban, a pedagógus jobban figye-
lemmel tudja kísérni és segíteni, a gyermekek zenei képes-
ségfejlesztését, a vizuális sarokban elmélyülten alkothat-
nak, míg a mesesarokban gyertya gyújtás mellett meghitt,
bensôséges hangulatban hallgathatják meg az aznapi me-
sét. Eddigi munkám során, már nagyon sok pozitív él-
ménnyel és szakmai tapasztalattal gazdagodtam, hiszen a

„Arany Lacis lettem én”
Ismerkedés a mûvészeti neveléssel

gyermekeket igen felkészült és lelkes óvodapedagógusok
várják nap, mint nap és segítik ôket az érzelmi, értelmi,
esztétikai fejlôdésükben.Az Arany Laci óvodásai nagyon
szerencsések, hiszen nem egy átlagos óvodai nevelésben
részesülnek.

A mindennapi megszokott tevékenységek mellett fon-
tosnak tartom kiemelni a Tehetség mûhelyeket, amelyek
nagyon kedveltek az óvodások körében. A tehetséggondo-
zás négy mûveltségi területen zajlik: ének – zenei, logikai,
dramatikus játékok és vizuális téren. Rinkó Istvánné óvo-
davezetônek köszönhetôen, jómagam a vizuális tehetség-
gondozást segíthetem elô Pásztor Lászlóné, Joli óvó néni
mellett. A tehetségek elôsegítése mellett a hagyományok
ápolása is nagyon fontos az óvodánk életében. Ám más
óvodákkal szemben az Arany Lacinak saját hagyományai
is vannak, amelyek szintén az újdonság erejével hatottak
rám. A rendezvényekre a lelkes, precíz felkészülés és jó
hangulat volt jellemzô az óvoda dolgozói körében. Mind-
ezek után, büszkén mondhatom el magamról, hogy Arany
Lacis lettem.

Nagyné Hegyes Anita
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Dr. Békési Sándor címzetes apát,
címzetes fôesperes, nyugalmazott
plébános, a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye papságának nestora
(legidôsebb tagja) volt. Hosszú papi
évei alatt minden szolgálati helyén
megbecsülést szerzett. 2017. február
25-én életének 96., áldozópapságá-
nak 73. évében szentségekkel meg-
erôsítve hazatért Urához és Istené-
hez a Fejér Megyei Szent György
Oktató Kórházban.

Békési Sándor 1921-ben
Nagykállóban, iparos családban
született. A mindennapi ministrá-
lás élménye, az imádságos, vallá-
sos öt gyermekes családi élet már
hétéves korára kimondatta vele a
papi hivatás iránti vágyat.
Nagykállói tanulmányai után az
egri ciszterci gimnáziumban ta-
nult 1936–40-ig.

„Áldom az Istent, hogy megis-
merhettem ôket, mert amikor ‘36-
ban édesapám meghalt, a tanárok
szinte gondomat viselték.  5-en
voltunk testvérek.”

1940-ben leérettségizett, és
Budapesten végezte el teológiai
tanulmányait. „1946-ig voltam
Pesten, ott ért a háború is, a sze-
mináriumban tanuló 70-80 pap-
növendéknek az óvóhelyen tartot-
ták az elôadásokat.”

1944-ben az orosz hadsereg kö-
zeledése miatt december 24-én pappá
szentelték Budapesten. Elôször
Kisvárdára került hitoktatónak, majd
’48-ban Miskolcra.

„1948 a fordulat éve volt, az idôs
emberek ezt jól tudják. Akkor még hat-
ezer katolikus papja volt az ország-
nak most csak kettôezer. A tizenegyezer
szerzetesi hivatásból ezer-ezerötszáz
maradt. Államosították az iskolákat,
feloszlatták a szerzetesrendeket. Mis-

In memoriam Dr. Békési Sándor
nyugalmazott plébános

kolcon az egyik hittanórán tett ártat-
lan kijelentésemért demokrácia- és
államellenességgel vádoltak, és elhe-
lyeztek közel húsz évre egy távol esô
helyre, Kékcsére. Akartam hinni azt,
hogy „Boldogok, akik üldözést szen-
vednek az igazságért, mert övék a
mennyek országa” (Mt 5,10). Soha
nem zúgolódtam. A püspök úrnak en-
gedelmességet ígértem; ott volt jó,
ahová küldött. Következô állomásom
Kállósemjén volt, és végül Ajakra ke-

rültem. Ajakon 28 évet töltöttem. In-
nen Gyôrbe, majd a nyugdíjas éveim-
ben Budapestre mentem, ahol aktív
lelkipásztori szolgálatot végzek.”

Békési Sándor atya legfontosabb
feladatának tartotta a prédikálást, a
hitoktatást és a hívekkel való szemé-
lyes kapcsolatot.

„1971-ben, amikor Ajakra kerültem,
abban a papszegény világban az egy-
házközség az elsôk között állt. A 2500

lelkes katolikus közösség 60 év alatt
13 papot adott. A papnak fel kell ten-
nie a kérdést: Hiteles pap-e? Meg van-
e elégedve vele Jézus, a fôpásztor?
Legfôbb kötelességem mindig a prédi-
kálás volt. Prédikációim súlya 20 kg.
Soha nem álltam ki a hívek elé felké-
születlenül. A második legfontosabb
feladatomnak a hitoktatást tartottam.
Legalább 100 prédikációt intéztem a
hívekhez arról, hogy miért fontos a
hitoktatás, és rendszeresen beszámol-

tam, hogy milyen munka folyik
ott.  A papnak ennél fontosabb
munkája nincsen.”

Jobban ismerte a híveit, mint
ôk egymást. Házszenteléskor de-
cember végétôl február elsô heté-
ig minden házba bement, és elbe-
szélgetett az emberekkel. A szo-
bája falára ki volt függesztve, ki
melyik utcában lakik, és kik jár-
nak a templomba.

„Az Isten a tenyerén hordott
engem, mert sok mindentôl meg-
mentett. 1939-ben az orvosom azt
mondta, annyira gyenge a szívem,
hogy nem javasolja a papi hiva-
tást.  De én pap akartam lenni, és
lám, a vasmisémet végzem. Opti-
mista vagyok? Igen! Rövid távú?
Nem, hosszú távú. A pokol kapui
nem vesznek erôt az egyházon! Én
veletek vagyok mindennap a vi-
lág végezetéig.  Tessék ezt elhin-
ni! Sok mindent kibírt már a ma-
gyar nép, a jó Isten továbbra is

velünk lesz.” (Elhangzott: Ajakon,
2009. szeptember 20-án, szolgálatá-
nak 65 évéért mondott hálaadó szent-
miséjén.)

Temetése március 18-án, szomba-
ton Budapesten a Szent Vince temp-
lomban került sor az engesztelô szent-
mise bemutatása után hamvait a temp-
lom urnatemetôjében helyezték örök
nyugalomra a feltámadás hitében.
Nyugodjon békében!


