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Névváltozás, lakossági

kezdeményezéssel...

Utcanév változtatásának kérésével fordult
Kékcse község Képviselôtestületéhez a

Munkás utcában lakók közössége. A lakók
véleményének megkérdezésével, a testület

hozzájárulásával, támogatásával elfogadás-
ra került az új utcanév: Akácfa utca

A trianoni békediktátum aláírásának napja. Az elsô vi-
lágháború 1914-1918-ig tartott. A háborút Magyarország
szövetségeseivel együtt elveszítette. A gyôztes hatalmak
és a vesztes országok között a Franciaországi Versailles kas-
télyban folytak a béketárgyalások. Sajnos a veszteseknek
el kellett fogadniuk a gyôztesek feltételeit. A tárgyalások
lezárásaképpen 1920. június 04-én a kastélyhoz tartozó
Trianon palotában írták alá a Magyarországra vonatkozó
szerzôdést. Magyarország elveszítette területének 2/3-át,
lakosságának felét. Három és fél millió magyar ember re-
kedt a határainkon túl.

Amikor híre haza jutott, azonnal megszólaltak a haran-
gok, az emberek gyászruhába öltözve vonultak az utcákra.
Magyarországot temették akkor. 

Balassagyarmatra bevonultak a csehek, hogy elfoglal-
ják a várost, de egy maroknyi csapat kiverte ôket onnan.
Ezért Balassagyarmat a „legbátrabb város” nevet viseli.
Nem mindenki nyugodott bele a határozatba, ezért Sopron-
ban népszavazást tartottak, hova akar tartozni a város:
Magyarországhoz vagy Ausztriához. Sopron hûséges lakói
Magyarországra szavaztak. Ezért nevezzük Sopront a „hû-
ség városa”.

Ekkora igazságtalanság nem sok nemzetet ért a történe-
lem folyamán. Nehéz elképzelnünk azoknak az emberek-
nek a fájdalmát, akiknek tudomásul kellett venniük, hogy
évezredes (!) hagyományokkal rendelkezô magyar nemzet

 Június 4.  Nemzeti gyásznap

részeként idegen ország polgárai lettek. Ôseik a hazáért
harcoltak évszázadokon át, védték az idegen betolakodók-
tól, sokszor vérüket áldozták érte, s most azt mondják rá-
juk, hogy hazátlanok. Talán kevésbé szomorkodnának kint
élô testvéreink, ha nem azt látnák, hogy mi, Csonka Ma-
gyarország lakói egyre kevésbé törôdünk hagyományaink-
kal, egyre inkább átvesszük az idegen szokásokat (pl. Va-
lentin-nap), s szégyenszemre nekik, a határokon túl rekedt
magyaroknak kell példát mutatni hazaszeretetbôl, hagyo-
mánytiszteletbôl.

Gyûjtötte: Nagy Enikô
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„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,

Lehet, hogy léptünk bizonytalan,

De indulunk, a szépet, jót akarjuk,

S érezzük: hitünknek szárnya van.”

Az idei tanévben 13 nyolcadikos tanuló vett búcsút is-
kolánktól. Valamennyien felvételt nyertek az általuk vá-
lasztott középiskolába. Sok sikert kívánunk Nekik!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a tanköny-
vek augusztus elsején hiánytalanul megérkeztek.

Tanévnyitó  szeptember 1-jén reggel 800-kor kezdô-
dik, ezt követôen a tankönyvek kiosztásra kerülnek

Elsô osztályos tanszerlista
2017/2018. tanév

Tolltartó
– 4 db grafit ceruza HB (háromszög alakú a legjobb)
– 2-2 db piros, kék, zöld ceruza
– 12 színû színes ceruza (tolltartóba)
 – 1 db vonalzó ( max. 10 cm)
– 2 db puha radír
– 1 db hegyezô

Füzetek
– 5 db írásfüzet kódja: (14 - 32)
– 3 db matematika füzet
– 2 db sima füzet
– 1 db kisméretû hangjegy füzet
A füzetek jól látható vonalazásúak (margó is) legye-

nek!
A füzetekre nevet és osztályt ráírni!
– 3 csomag írólap
– 3 db dosszié

Rajz és technika tantárgyhoz (cipôs dobozban)
 – 12 színû tempera
 – 12 színû vízfesték
 – 3 db ecset (vékony (2-es), közepes (4-6), vastag (10)
 – 1 db ecsettál
 – 1 db ecsettörlô rongy (nedvszívó)
 – 2 csomag színes papír
 – Legalább 2 db ragasztó (nebuló)

Kedves Szülôk, Kedves Diákok!

 – 1 db jól vágó olló
 – 1 db rajztábla
 – 50 db A/4-es  rajzlap
 – 1 zsírkréta
 – 1 doboz színes gyurma
 – 1 csomag hurkapálca
 – 1 doboz korong
 – 1 csomag pálcika

Tornafelszerelés (tornazsákban)
 – fehér zokni
 – fehér póló vagy atléta
 – kék  rövid nadrág
 – tornacipô

Egyéb:
 – pohár
 – törölközô: kis méretû
 – 1 cs. szalvéta, 1cs. papír zsebkendô (100db)
 – 4 tekercs WC papír
 – 1 db folyékony szappan

Elbúcsúzunk…
Tóth Ildikó
osztályfônök

Bakos Nóra
Balogh Tamás
Brád Krisztián
Brád Szabina
Bojza Péter
Csikó Kalocsai Panna
Gaál Éva
Lakatos Klaudia
Nagy Ilona
Nagy Katalin
Oláh Emese
Oláh Elizabet
Puskás Tamás
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Ismét bezáródtak az iskola kapui. Mozgalmas, esemé-
nyekben és eredményekben gazdag tanévet tudhatunk ma-
gunk mögött. Folyamatosan írunk, beszámolunk az isko-
la életérôl, gyermekeink eredményeirôl, szép sikereik-
rôl. A megmérettetések, versenyeredmények magukért
beszélnek. De a legnagyobb örömet mégis a csillogó sze-
mek, ragyogó arcok jelentik egy pedagógus számára.

A szakmai elismerés, a kollégák szakmai értékelése fon-
tos visszajelzés egy pedagógus munkájában.

Intézményünkben idén az Év pedagógusa címet
Gerzsenyi Béláné tanítónô kapta, a pedagógusok szakmai
értékelése alapján. Az elôzô években Kovács Mónika, Ju-
hász Józsefné, Gergely Istvánné tanítónôk, László Mihályné
történelem szakos tanár, Lesku Miklós igazgató úr is büsz-
kélkedhetett ezzel a címmel.

Az elismerés, értékelés formája az un. Életpálya modell
bevezetése, mely 2013-ban került kidolgozásra, az Emberi
Erôforrás Minisztériuma által. Ez nem csak elismerés, de
lehetôség is a pedagógusoknak szakmai elôrehaladásuk-

Mozgalmas évet zárt az
Arany János Általános Iskola...

ban. Ennek értelmében a pedagógusok a törvényi keretek-
nek, elôírásoknak megfelelôen minôsítési eljáráson vesz-
nek részt. Saját portfólió elkészítésével, az Oktatási Hiva-
tal által kirendelt szakértôk értékelése útján kaphatják meg
kiérdemelt minôsítésüket.

Ebben a tanévben négy pedagógus került be a minôsítési
rendszerbe, Kovács Mónika, Gerzsenyi Béláné, Kovácsné
Leskovics Edit tanítónô és Nagy Enikô történelem-földrajz
szakos nevelô. Két pedagógus, Horváth Edit Klára és Tóthné
Tulipán Ibolya munkáját szaktanácsadók segítették, értékel-
ték. A szakértôk, szaktanácsadók nagy elismeréssel minôsí-
tették a kollégák munkáját. Büszkeséggel töltött el minden-
kit az az elismerô értékelés, melyet kollégáink kaptak.

Azok a szakértôk, szaktanácsadók, akik az eddigiek so-
rán iskolánkba csak felsôfokon, nagy elismeréssel nyilat-
koztak intézményünk pedagógusairól, gyermekeink mun-
kájáról.

Kívánok minden pedagógusnak jó pihenést a nyári sza-
badság idejére, feltöltôdést szakmai munkájukhoz.

Nagy Enikô

Évek óta hagyománya van településünkön közmunka-
program keretében a zöldségtermesztésnek. Eleinte csak
„kisebb tételekben” próbálkoztak, de folyamatosan bôvült
a terület, a termesztett növények köre: uborka, bab, borsó,
hagyma, retek, káposzta, karalábé, burgonya, paprika, pa-
radicsom. Természetesen igyekeznek egyre hatékonyabban
termelni, amihez elengedhetetlen az új és jobb technológi-
ák alkalmazása. 2017-ben pl. mezôgazdasági START prog-
ram keretében – melyet pályázat útján nyert el az Önkor-
mányzat – lehetôség adódott hidrokultúrás paradicsom-
és paprika termesztésre 2 nagy fóliasátorban.  A termesz-
tési technológia lényege, hogy a palánták nem hagyomá-
nyos talajba, hanem kókuszpaplanba vannak ültetve. Mind-
egyik tôhöz külön-külön kis csövön csepegtetô rendsze-
ren át jut a víz, ill. a tápoldat.  / A víz fúrt kútból érkezik. /
A növényeket magasba futtatják, felkötik, majd felülrôl
szükség szerint párásítják. Az így nevelt kultúrák akár 3m
magasra is megnônek, bôségesen teremnek, mivel folyton
termôk. A projektben 8 dolgozó vesz részt: 4 nô és 4 férfi,
akik pontosan, lelkiismeretesen végzik munkájukat.  Kora
reggel kezdenek, mert késôbb elviselhetetlen a hôség a fó-
liasátorban. A férfiak dolga az öntözés, a növényvédelem,
a párásítás, a szellôztetés, míg az asszonyok gondoskod-
nak a felesleges kacsok eltávolításáról, a szedésrôl, a cso-
magolásról.

A mezôgazdasági projektekben megtermelt zöldségfé-
léket többféleképpen hasznosítják. Elsôsorban az Önkor-

Hidrokultúrás növénytermesztés
Kékcsén

mányzat konyháját látják el szükség szerint friss áruval,
majd a „többletbôl” a helyi lakosság igényeit igyekszenek
kielégíteni, árusítanak másoknak is, illetve – szintén köz-
munkaprogram keretében – savanyításra is kerül belôlük.

Ha valaki szeretne ezekbôl a megtermelt zöldségfélék-
bôl, valamint a finom savanyúságokból vásárolni, termé-
szetesen van rá lehetôség most is. Az igényeket a Polgár-
mesteri Hivatalban kell jelezni. Jelenleg vásárolható pap-
rika / kápia, alma, tv./ paradicsom, késôbb hagyma és bur-
gonya.

Jövô évtôl talán egyszerûbb lehet majd az árusítás- vá-
sárlás, mivel a Képviselô-testület az idén pályázatot nyúj-
tott be helyi termelôi piac kialakítására a lebontásra kerü-
lô régi kultúrház helyén.

Reménykedve a pályázat pozitív elbírálásában, jövôre
talán Kékcse lakossága is igénybe veheti a piaci szolgálta-
tásokat: eladhat, vásárolhat.
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Ebben a hónapban a szárba szökkenô élet már vi-
rágot, gyümölcsöt hoz. Virágzik a kukorica, a mák, a
krumpli. A korai érésû gyümölcsfák (cseresznye,
meggy), az eper, a málna terített asztalt kínálnak szá-
munkra.

Június 24. Szent Iván

Szent Iván, más néven Keresztelô Szent János, Virágos
Szent János, Búzavágó Szent János ünnepe.

Keresztelô Szent János ezen a napon, hat hónappal
elôbb született Jézusnál. Ô volt a „pusztába kiáltó szó”,
aki elôkészítette Jézus útját. A pusztában böjtölt, vadméz
és sáska volt az eledele, teveszôr ruhát viselt. Mikor vissza-
tért az emberek közé bûnbánatra szólította fel ôket, s
vízzel megkeresztelte. Jézust is ô keresztelte meg. Ô az
alázat példaképe lehet számunkra.

Az esztendô kerekével is összhangban van a két ün-
nep: Jézus és Keresztelô Szent János születése. Jézus szü-
letése hozza el a fényt, ekkortól hosszabbodnak a nappa-
lok, és Keresztelô Szent János születése után kezdenek el
rövidülni. Szent János mondta ezt Jézusról: „Neki növe-
kednie, nekem kisebbednem kell.” (János evangéliuma
3,30)

JÚNIUS: SZENT IVÁN HAVA

Ez a nyári napforduló ôsi ünnepe: az esztendô leg-
hosszabb napja, ekkor a leghosszabb a nappal és legrövi-
debb az éjszaka. Tûzgyújtással emlékezünk meg napja-
inkban is róla.

E naphoz kötôdik a tûzugrás szokása: Szent Iván éjjelén
nagy tüzet rakott a falu népe, s a tüzet át kellett ugrani.

Hazánk különbözô tájain más-más magyarázata van-
nak ennek:

Volt, ahol azért ugrották át, hogy szomorúságuk elil-
lanjon.

Volt, ahol a tûzbe illatos füveket dobtak, hogy a go-
noszt távol tartsák.

Volt, ahol a tûz hamuját a termôföldeken szórták szét,
hogy áldás legyen a termésen.

Volt, ahol a legények a párjukat vitték át a tûzön, hogy
együtt tisztuljanak meg, s majd ha családot alapítanak,
sok gyermeknek adjanak életet.

Volt, ahol almát dobtak a tûzbe, mert csecsemôhalál
ellen tartották hatásosnak. Keresztelô Szent János a kis-
korukban meghalt gyermekek pártfogója is.

Kékcsén is hagyományôrzô Szent Iván Éji mulatság
megrendezésére került sor június 24-én szombat éjszaka.
A vendégek szalonnasütéssel múlatták az idôt.

A meglepetés mûsorban Hófehérke és a hét törpe hu-
moros élete kelt valóra, a Segítô kezek közremûködésé-
vel.

Éjszakai tûzugrás és Kékcse legcsókosabb asszonyá-
nak megválasztása fokozta a rendezvény hangulatát.

Ezalatt a gyerekeknek arcfestés, csillámtetoválás, lufi
fújás tette emlékezetessé az estét.

Nagy Enikô
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Családunk a szikvízgyártást 23 éve kezdte. Vállalko-
zásunk 1994-ben családi vállalkozásként indult és azóta
is így mûködik.

Cégünk fô tevékenysége a magyar „HUNGARIKUM”,
a Jedlik Ányos által feltalált szikvíz-szódavíz készítése. Az
idôk folyamán az üzem számos változáson ment át. A folya-
matos fejlesztések mellett legfôbb célunk, hogy a szikvizet
újra megismertessük és megszerettessük, népszerûsítsük és
fogyasztását minél szélesebb körben elterjesszük.

Az általunk gyártott szikvíz (szódavíz) hagyományos
technológiával a mai szigorú élelmiszer elôírásoknak meg-
felelôen 3 – szoros természetes szûréssel, 2001 óta a HACCP
élelmiszer biztonsági rend-
szer betartásával történik,
ami garantálja termékünk
minôségi és higiéniai
megfelelôségét.

A szikvíz bekerült a
Magyar Élelmiszer-
könyv nemzeti értékei
közé.

A Hungarikum Bizott-
ság 2013. nov. 28-ai
Ópusztaszeren megtartott
ülésén a

 MOSZI Országos Szik-
vízkészítô Ipartestület ja-
vaslatára a szikvíz – szó-
davíz – is bekerült a
H U N G A R I K U M O K
közé. 

Sokan talán nem is gon-
dolnák, de a szikvízkészí-
tés nagyon összetett do-
log. Az általános élelmi-
szeripari ismeretek, a bal-
esetvédelem, a környezetvédelem és a géptan tudásanya-
gát ölelik fel, a palackozás pedig nagy odafigyelést igé-
nyel.

Kérdezhetné bárki, hogy: a nagyáruházak polcain ha-
lomban állnak az ásványvizek… Hol láthatjuk akkor a fel-
lendülés mozgatórugóit?

Mi úgy gondoljuk, egy kisiparos más piacra dolgozik,
mint a multi – nyilván velük nem lehet versenyezni. A kis-
iparosnak a kisebb közösség a célpont, ha ismerik, és jó vizet
készít, akkor „meg tud élni belôle”. És ott van a fröccs! Ami-
nek ugye alapvetô összetevôje a szikvíz. Fröccsivó nemzet
lévén az értékesítési piacnak ez jelentôs részét képezi.

Buborékkészítés mesterfokon

A szikvíz elônyeire is szeretnénk felhívni a figyelmet:
Optimálisan beállított (ásványi anyag tartalma nem túl

magas és nem is alacsony) tiszta természetes vizet haszná-
lunk földrajzi adottságainknak köszönhetôen. Minden tar-
tósítószertôl, adalékanyagtól és bármilyen egészségre ár-
talmas összetevôtôl mentes, köszönhetôen a magas szén-
dioxid tartalomnak, amely természetes úton tartósítja a vi-
zet. Segít fenntartani a szervezet megfelelô vízháztartását,
a széndioxid elôsegíti az emésztést, egészséges, és termé-
szetes, nem hizlal, mellékhatásoktól mentes, frissít és szom-
jat olt.

Ezeket az elônyöket veszik figyelembe a helyi és szom-
szédközségek dohánytermesztôi, valamint a környezô köz-

ségek önkormányzatai,
akik védôitalként kérik a
munkások és közmunká-
sok részére.

Lényegesnek találjuk
felhívni a figyelmet a kör-
nyezettudatos szemlélet-
módra, hiszen a szikvizes
flakonok használatával a
háztartási mûanyagterme-
lés lényegesen lecsökken.
Termékünk csomagolása
környezetbarát, mivel a
szikvíz töltés újratölthetô
üvegekbe, PRB szikvizes
palackokba, saválló rozs-
damentes ballonokba tör-
ténik.

Nem elhanyagolható
szempontként megemlíte-
nénk továbbá, hogy jelen-
leg

26 település 201 üzle-
tének, intézményének, ön-

kormányzatának, idôsek otthonának, mezôgazdasági és vál-
lalati telephelyeknek heti rendszerességgel szállítunk. Egy-
re többen igénylik rendezvényekre, összejövetelekre, es-
küvôkre, a régi stílusú, „retro” üvegballonokat a fröccspul-
tok kialakításához.

A szikvíz, vagy, ahogy a köznyelv néven nevezi, a szó-
davíz mindig is fontos szerepet játszott a magyar gasztro-
nómiában, ami már önmagában is nagy felelôsség minden
szikvíz-készítônek.

A szikvíz egy különleges és egyedi kultuszital, amely
hozzátartozik nemzetünk történetéhez, kultúrájához.

Juhász Józsefné

A MOSZI Országos Szikvízkészítô Szakmai Ipartestület

E Z Ü S T K O S Z O R Ú S  M E S T E R
 kitüntetô címet adományozott

a „JUHÁSZ SZIKVÍZ”Bt. tulajdonosainak :
Juhász Ferenc és Juhász József vállalkozóknak.
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1. osztály

Vincze Ramóna  Dr. Kozma Pál Általános Isko-
la által Mazsola – napok keretében a „Versmondó”
versenyen elért

III. helyezés

Lakatos Mirella és Hamza Bence Móra Matek
megyei matematika verseny levelezôs fordulóin

 Bronz oklevél

Hamza Bence Arany J. Hét Rajzverseny
III. helyezés

2. osztály

Ladányi Levente
Arany J. Hét Rajzverseny

II. helyezés
Móra Matek megyei matematika verseny levele-

zôs fordulóin
Ezüst oklevél

Móra Matek megyei matematika versenyen
VII. helyezés

Teki – totó országos anyanyelv tanulmányi
verseny

Arany fokozat
 Teki – totó országos matematika tanulmányi

verseny
Ezüst fokozat

Teki – totó országos környezetismereti tanulmá-
nyi verseny

Bronz fokozat
Dr. Kozma Pál Általános Iskola által Mazsola –

napok keretében
„Játékos   matematika” versenyen

III. helyezés

Puskás Máté Teki – totó országos matematika
tanulmányi verseny

Ezüst fokozat

Simon Márkó Teki – totó országos matematika
tanulmányi verseny

Ezüst fokozat

VERSENYEK 2016/  
3. osztály

Domoszlai Tamás – Lakatos Evelin I.
Szamosparti Néptánctalálkozó páros tánc

 ARANY minôsítés

4. osztály

Ladányi Bence Móra Matek megyei matemati-
ka verseny levelezôs fordulóin

        Bronz oklevél
Teki – totó országos környezetismereti tanul-

mányi verseny
Arany fokozat

Teki – totó országos anyanyelvi tanulmányi ver-
seny

Ezüst fokozat
Teki – totó országos matematika tanulmányi ver-

seny
Bronz fokozat

Bányai Bálint  Móra Matek megyei matematika
verseny levelezôs fordulóin

Bronz oklevél

Szabó Petra Arany J. Hét Rajzverseny
III. helyezés

Szalóki Lilla
A Kékcsei Arany János Általános Iskola Által

szervezett, Arany János Hét keretében a mesemon-
dó versenyen

II. helyezés

Lakatos Zsaklin – Balogh Levente
I. Szamosparti Néptánctalálkozó páros tánc

ARANY minôsítés

6. osztály

Horváth Éva Adrienn
Somogyi Rezsô Általános Iskola természettudo-

mányos verseny
III. helyezés

Zsigu Noémi a Kékcsei Arany János Általános Is-
kola Által szervezett, Arany János Hét Rajzverseny

III. helyezés
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7. osztály

Gerzsenyi Anna Sára
a Kisvárdai Rendôrkapitányság Területi Baleset-

megelôzési Bizottsága által a 2017.évben szerve-
zett Kerékpáros Iskola Kupán

I. helyezés
Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntôjén lány

kategóriában
III. helyezés

TIT Megyei Történelem Verseny
        IV. helyezés

Gerzsenyi Anna Sára és Horváth Bálint
I. Szamosparti Néptánctalálkozó páros tánc

ARANY minôsítés

Dienes Dávid
a Kisvárdai Rendôrkapitányság Területi Baleset-

megelôzési Bizottsága által a 2017.évben szerve-
zett Kerékpáros Iskola Kupán

III. helyezés

Bojza Beáta
A Kékcsei Arany János Általános Iskola Által

szervezett, Arany János Hét rajzverseny
II. helyezés

8. osztály

Gaál Éva
A Kékcsei Arany János Általános Iskola Által

szervezett, Arany János Hét rajzverseny
II. helyezés

CSAPATOK

TÜNDÉRLIGET csoport
I. Szamosparti Néptánctalálkozó

ARANY minôsítés

ARANYLIGET csoport
I. Szamosparti Néptánctalálkozó

KIEMELT ARANY minôsítés

Gerzsenyi Anna Sára, Bojza Beáta, Lakó Mar-
tin, Dienes Dávid KERÉKPÁROS ISKOLAI KUPA
VÁROSKÖRZETI

II. helyezés

 2017-es tanév

Gerzsenyi Anna Sára, Gaál Éva, Szalai Flóra,
Tarapcsák Nóra

A Kékcsei Arany János Általános Iskola Által
szervezett, Arany János Hét keretében a felsôsök
számára tartott komplex tanulmányi versenyen

I. helyezés

Dr. Kozma Pál Általános Iskola által Mazsola-
napok keretében megrendezett sor és váltóver-
seny Iskolánk csapata

I. helyezés

Somogyi Rezsô Általános Iskola Által szervezett
Kisvárda város és körzete játékos sportvetélkedô

I. helyezés

Gerzsenyi Anna Sára
Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Okta-

tási Központ „Kiváló Versenyzô –Tehetség Díj”
2017

László Mihályné
Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Okta-

tási Központ „Kiváló Felkészítô –Tehetséggondo-
zó Tanár Díj” 2017

Áncsán László
Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Okta-

tási Központ „Kiváló Felkészítô –Tehetséggondo-
zó Tanár Díj” 2017
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2017. március 1-jétôl kezdetét vette
Kékcse községben az Idôsügyi
Infokommunikációs Program, ame-
lyet Európai Uniós támogatásból és
hazai forrásból támogatnak. A prog-
ram  a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium és a Belügyminisztérium irá-
nyításával valósul meg.

Településünkön ez a program 20
ember számára biztosít munkalehe-
tôséget. A program célja, hogy a 65.
életévüket betöltött embereket beve-
zessük a számítógép és az internet
világába és ezáltal javulhasson az
életminôségük. Programunk három
alappillére: az egészség megôrzése,
a magány enyhítése, a biztonság nö-
velése. Kékcse község központi sze-
repet tölt be ebben a térségben a prog-
ram megvalósításában, mivel továb-
bi 12 környezô település koordiná-
lását látja el.

Munkánk során felkerestük a tele-
pülésen élô 65 év feletti embereket,
és kérdôíves felmérés segítségével
igyekeztünk választ kapni arra, hogy
kinek milyen igénye van, milyen té-
makörök érdeklik a számítógép hasz-
nálatával kapcsolatban. A megkere-
sett idôs emberek többsége szeretné
igényelni az állapotmérô-vészjelzô

karórát, ami biztonságérzetet adhat a
rászoruló, beteg emberek számára.
Mindezek mellett a dolgozó család-
tagok idôsgondozásából eredô terheit
is csökkentené, ezáltal az ô munka-
vállalási esélyeit növelné, valamint
a szociális és egészségügyi ellátó-
rendszer tehermentesítését is szolgál-
ná. Pozitív visszajelzések sorozatával
találtuk magunkat szemben, hiszen a

megkérdezettek többsége szívesen
választotta a laptop és az internet ott-
honi használatának lehetôségét. Az
idôs emberek véleménye az volt
összességében, hogy ennek segítsé-
gével látókörük szélesedhetne, nyi-
tottabbá válnának a külvilág felé. Ez
mindenképp segítség lehet abban is,
hogy a távolabb élô családtagokkal

65 év felett a fejlôdés útján!

(gyermekek, unokák stb.) szorosabb
kapcsolatot ápolhassanak az internet
használatának segítségével. A prog-
ramban dolgozó 20 ember számára ez
egy kihívás, így minden munkatárs
számára fontos és kiemelt feladat,
hogy a számítógép és internet hasz-
nálatának megismeréséhez megfele-
lô segítséget nyújtsunk az idôs em-
berek számára. Ehhez nélkülözhetet-
len részünkrôl a kellô türelem és ta-
pintat a számítógéppel történô ismer-
kedés, interneten történô „barangolá-
sok” során, megismertetve velük ter-
mészetesen az internet világának eset-
leges veszélyeit is. Bízva „CSAPA-
TUNK” lelkesedésében, sikeres köz-
remûködésében, hogy sikerül a prog-
ramhoz csatlakozó idôs emberek ér-
deklôdését felkelteni, ezáltal aktív,
biztonságérzetet nyújtó internet fel-
használókká válhatnak.

Látogatásaink során sikerült jobban
megismerkednünk a faluban élô idô-
sebb emberekkel, akik közül már na-
gyon sokan használnak „okos” infor-
matikai eszközöket. Ez idô alatt sok,
élményekben gazdag beszélgetést
gyûjthettünk be a mi kis „tarisznyánk-
ba”, és lehettünk örömtôl ragyogó
szempárok szemtanúi, ahogyan fogad-
ták a program kezdetét.

Hálás köszönettel,
a MENTOROK


