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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden
kedves kékcsei lakost!

Az élet naponta részesít bennünket apró örömökben,
rajtunk áll, hogy gyönyörû emlékeket alkossunk belõ-
lük.

Kedves Gyermekek! Köszönöm, hogy ilyen szép ered-
ményeket értek el sorozatosan a környék minden ver-
senyén, hogy felfigyeltek mindenütt a kékcsei óvodá-
sokra, iskolásokra. Örömmel hallom ezeket a szép di-
cséreteket, és büszke vagyok Rátok! A fiatalság a re-
mény ideje! Kívánom, hogy életetek során sok sikert
érjetek el, legyetek hasznosak a világ és magatok szá-
mára!

Nagy szeretet és hála van bennem azok iránt, akik
vállalják a munkát, akár mint nevelõ vagy tanár, vagy
mint szülõ, kik elkísérik útjaikon óvodásainkat, iskolás
gyermekeinket, hogy világra szóló álmaikat megvaló-
síthassák. Az a sok-sok szeretet melyet adnak, majd
meghozza gyümölcsét, hiszen már gyermekkorban
megtanulják, hogy az embereket csak szeretve lehet
jobbá tenni. Ezt mind innen, szülõfalujukból viszik
magukkal egy életre!

Köszönöm a falu minden lakosának, hogy ilyen bé-
kességben, szeretetben élünk együtt kis falunkban. Jó
érzés tudni, hogy minden ember örül a fejlõdésünknek,
hogy érdeklõdnek, segítenek, támogatnak. Aki nem hisz
abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el vala-

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÕ

mi jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé.
Húsvét közeledik. Nem csupán a csendes elmélkedés
a böjt és a bûnbánat ideje, hanem a megújulásé a re-
ményé és az örömé! Jézus példája is megmutatta, hogy
nincs az a világi hatalom, amely el tudná pusztítani az
Isten kegyelmébe és az emberi jóságba vetett hitet. Ez
a Hit adhat erõt a mindennapokhoz. Ne feledkezzünk
meg egymásról, rokonról, barátról, adjunk magunkból
kis figyelmességet, szeretetet jó szívvel.

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉLETÉBÕL

2018. január 21-én ünnepi istentisztelet ke-
retében köszöntötte Kölönte Zsolt reformá-
tus lelkipásztor a 33 évig presbiterként és 22
évig gondnokként szolgáló id. Gerzsenyi
Andrást és a presbiteri tisztségérõl lemondó
Aros Andrást,

id. Pál Józsefet, Szabó Bélánét és Sipos
Attilát. Nagytiszteletû Úr beszédében meg-
köszönte a becsületes és tisztességes mun-
kát, a jó szavakat, a gyülekezeti munkában
való részvételt. Életük további részére Isten
áldását kérte, valamint további hûséget Is-
tenhez és a gyülekezethez.

A lelkipásztor szavai után a gyülekezet
és a kórus énekszóval, Gerzsenyi Istvánné
és Ruha Gyuláné verssel köszöntötte a tiszt-
ségükbõl távozókat.

Kocsiné Nyiscsák Emma
Biz.tag.

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ ÉNEKSZÓVAL
Immáron 30 éve,  Kékcsén a római

katolikus templomba, azzal válik ün-
nepélyesebbé a virágvasárnapi mise,
hogy énekszóval hallják a hivek a
passió történetét. A nagy pénteki pas-
sió szövegét, pedig a fiatalok felol-
vassák. Takács János atya 30 éve káp-
lán volt Kisvárdán – most Rakamazon
plébános – és segített, megtanultuk
énekelni a passió történetnek a Szent
Máté szerinti változatát. A régi elõ-
adókból még vannak, de kerültek már
új szereplõk is. Sajnos vannak akik már
eltávoztak tõlünk. Gyetkó László atya,
plébánosunk is nagy örömmel fogadta
a hírt, hogy a hagyományainkhoz hí-
ven ez évben is elõadjuk a passiótör-
ténetét. A fiatalokat pedig bátorítjuk,
hogy a következõ nemzedék is híven
õrizze meg e szép eseményt.

A  passió  olyan sajátos tárgyú  ora-
tórium, amely  Krisztus  szenvedésének történetét be-
széli el   evangéliumiszöveggel. A passió szó jelenté-
se: szenvedés.  Legfontosabb jelenetei:  Bevonulás Je-
ruzsálembe, Lábmosás, Utolsó vacsora, Krisztus az Olaj-
fák hegyén, Krisztus elfogatása, Péter tagadása, Krisz-
tus kigúnyolása, Krisztus Kaifás elõtt, Krisztus Pilátus
elõtt, Töviskoronázás, Ecce homo, Krisztus ostorozása,
Keresztvitel, Keresztrefeszítés, Levétel a keresztrõl,
Krisztus siratása, Sírbatétel, Szent sír.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem
hisz, még ha meg is hal, élni fog.”

Ezekkel a szavakkal kívánok áldott húsvétot min-
den kékcsei lakosnak, a római katolikus egyházköz-
ség, a magam és családom nevében.

Puskás Lászlóné
római katolikus kántor
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„BÖLCSÕDÉS LETTEM”
„Az erõfeszítés csak akkor nyeri el méltó jutalmát,

ha ez ember semmiképp sem adja fel.”
(Napoleon Hill)

Kernácsné Molnár Éva vagyok, Kisvárdán születtem
1976. február 6-án. Édesapám rendõr, édesanyám kony-
hai dolgozó volt, jelenleg nyugdíjasok. Édesapám mun-
kájából kifolyólag gyerekkoromban sokat költöztünk,
ahová áthelyezték, oda költözött a családunk is. Az ál-
talános iskolai tanulmányaimat Dombrádon fejeztem be,
majd a szomszéd településre építkeztünk és így lettem
immár 28. éve tiszakanyári lakos. Itt kötöttem házassá-
got, és született két gyermekünk, akiket férjemmel kö-
zösen neveltünk fel. Lányom 23 éves, a Debreceni Egye-
tem Mûszaki Karának építõmérnök hallgatója. A 21 éves
fiam, édesapám nyomdokaiba lépve, a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolában folytatja tanulmányait.

A középiskolai tanulmányaimat a kisvárdai Szent

László Egyházi Gimnázium és Szakközépiskolában foly-
tattam, ahol az érettségi mellett igazgatási-ügyviteli
ügyintézõ, gyors- és gépíró végzettséget is szereztem.

A 2017-es nevelési év, számomra mind magánéleti,
mind munkavégzés szempontjából jelentõs változást
hozott az életemben. Az elmúlt évek során, több mun-
katerületen is próbára tehettem magam. Mindig vágy-
tam valami többre, valami újra... Szerettem volna a
tudásomat bõvíteni. Így jutottam el arra az elhatáro-
zásra, hogy beadjam jelentkezésemet a Nyíregyházi Fõ-
iskolára. A fõiskolai évek alatt új ismereteket sajátítot-
tam el, új barátokat találtam, és örömmel töltött el, hogy
egy kis összetartó közösség tagjaként végezhettem el
az iskolát, amely idõközben Nyíregyházi Egyetem né-
ven vált ismertté. Bár nem volt egyszerû dolgom, de a
családom támogatásával, segítségével sikerült az egyik
„álmomat” valóra váltani… kezembe vehettem végre a
diplomámat! Ha az embernek vannak kitûzött céljai,
akkor nagyon kitartó tud lenni, és én ilyen vagyok. Eh-
hez kapcsolódik az egyik kedvenc idézetem: „Mi az,
ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy
álmot? Csak ez a kis szó: akarom. Nincsenek leküzdhe-
tetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az
akadályok legyõzésében.” (Kurt Dimberger)

Ezzel egyidejûleg felvételt nyertem az Arany Laci
Mûvészeti Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsõde intéz-

ményébe. Az ott dolgozók készségesek voltak, min-
denben segítettek, támogattak és bátorítottak a kezdeti
nehéz idõszakban.

Beilleszkedésem során úgy vélem, a gyermekek és a
szülõk is elfogadtak, bizalommal fordulnak felém. Fon-
tos számomra a szülõkkel a pozitív, bizalommal teli lég-
kör, partneri kapcsolat kialakítása, hiszen ez elenged-
hetetlen feltétele a gyermekük harmonikus fejlõdésének.
Õk ismerik legjobban a gyermeküket, tudják a szokása-
ikat, igényeiket, szükségleteiket. Ezeket az ismereteket
megosztva velem, lehetõvé teszik számomra, hogy ha-
tékonyabb legyen a kisgyermekek nevelése. Boldogság-
gal tölt el, mikor látom a kis csöppség mosolygós arcát,
ahogy belépve a csoportszobába pici karjaival átölel,
vagy éppen egy lehangolt pillanatában ölembe bújik.

A kisgyermekek nevelése elsõsorban a család joga
és kötelessége, de intézményünk a családi nevelés ér-
tékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva
vesz részt a gondozásukban, nevelésükben. A kisgyer-
mekek fejlõdéséhez alapvetõ feltétel a felnõttek õszin-
te érdeklõdése, figyelme, megbecsülése, a pozitív meg-
nyilvánulások támogatása, megerõsítése, elismerése.

Mi, kisgyermeknevelõk meleg, szeretetteljes odafor-
dulással segítjük a gyermekek fejlõdését.

Vannak olyanok is akik lassabban fejlõdnek, de nagyon
fontosnak tartom, hogy õk is érezzék a róluk gondoskodó
felnõtt elfogadását. A biztonságos személyi és tárgyi kör-
nyezet megteremtése, a próbálkozásokhoz szükséges idõ
biztosítása, a kisgyermek meghallgatása, véleményének
figyelembevétele a bölcsõdei gondozás-nevelés egyik
legfõbb feladata. Személy szerint, én már nagyon várom,
hogy felépüljön a különálló bölcsõdénk, mely lehetõvé
teszi több kisgyermek befogadását is. A jövõ év tava-

szára tervezett intézménybe nagyon sok szeretettel
várjuk a leendõ kis bölcsõdés korú gyermekeket.

Végezetül Ranschburg Jenõ egy örök érvényû gondolata:
„Használj ki minden percet, amit gyermekeddel tölt-

hetsz, és ha bosszús, vagy fáradt vagy, arra gondolj, a
vele töltött idõ a legértékesebb. Ezekbõl a pillanatok-
ból táplálkozik a kapcsolatotok és késõbb az emlékei-
tek is.”

Kékcse, 2018. március 26.
Kernácsné Molnár Éva

csecsemõ-és kisgyermeknevelõ
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„PERDÜLJ-FORDULJ!”
– NÉPTÁNC TANÍTÁS AZ ÓVODÁNKBAN –

A kékcsei Arany Laci Mûvészeti Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsõde az ének-, logikai- és a vizuális tehet-
ség mûhely mellett 2017/2018-a nevelési évben tánc
mûhelyt is nyitott – a gyerekek nagy örömére.

LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM ÉS AZ

ARANY LACI MÛVÉSZETI BÁZISÓVODA KAPCSOLATA

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és az
„Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel” Óvo-
dapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete rend-
kívüli három éves pályázati közös megvalósítást kez-
dett egy évvel ezelõtt, melynek alapja volt a bázis –
és modell óvodák részérõl az óvodai zenei nevelés
feladatainak mûvészeti, kreatív megvalósítása.

A pályázatból eltelt egy évet visszatekintve sike-
rült több olyan ötletet megvalósítanunk, amelyet a
gyerekek és az óvodapedagógusaink is lelkesen és
gazdagon megélhettek. Nem egyszerû és nem is
könnyû ezen feladatoknak eleget tenni, ugyanakkor
fantasztikus érzés valami újat létrehozni, melynek ho-
zadéka a gyerekek kreativitásának, problémamegol-
dó képességének olyan mértékû fejlõdése, amely a
magasabb rendû érzelmeket, a komplex gondolkodást
fejleszti. Számunkra ez kihívás, amit oly módon kí-
vánunk teljesíteni, hogy a nehézségek mellett való-
sítsuk meg a célokat, érjünk el sikereket, hiszen ez
ad a jövõbeni munkánkhoz még nagyobb ösztönzést.

A kiváló ötletek megvalósításával, a tevékenyked-

tetésen és a gazdagításon túl példát szeretnénk mu-
tatni a szülõknek és azon óvodáknak, akik elkötele-
zettek a feladatok megvalósításához elengedhetetlen
új módszerek bevezetésében.  Jelenleg a zenei neve-
lést és képességfejlesztést dolgozzuk ki jó ötletekkel
gazdagítva egyéni, páros és mikrocsoportos formában,
ötvözzük dramatikus játékokkal és a mûvészetekkel.
Pl.: az adott témakörhöz kapcsolódóan ismert festõ
egyik festményének bemutatása, szoborral, fotóval
való gyönyörködtetés IKT eszközökkel.

Óriási elõrelépés a pedagógiában, hogy az egye-
tem már kora gyermekkorban (3 – 7 éves kor) fontos-
nak tartja az új módszerek minél színesebb megvaló-
sítását, hiszen az itt szerzett élmények meghatározó-
ak lehetnek a jövõt illetõen.  Ahhoz, hogy mindezek-
bõl mi is tanulhassunk és külsõ szakembereknek is
bemutathassuk, a megvalósítás során videó felvétele-
ket készítünk, melynek az elsõ értékelése áprilisban
kerül megvalósításra Nagy Jenõné a programunk író-
jának koordinálásával.

Gerzsenyiné Hódos Ildikó
óvodapedagógus

A gyermektánc alapjait az óvodában használt játé-
kos mozdulatok alkotják: a járás, egyszerû ismétlõdõ
mozdulatformák, körjáték, forgás, páros forgás, guggo-
lás, kifordulás, párválasztás, kaputartás, a kör alakzat
kombinációi stb. – ezek mind a késõbbi tánc mozgás-
elemei. Ezekbõl késõbb könnyen összeállítható egy-
egy lépéssorozat, gyermektánc.

A táncmûhelybe a nevelési év második felében rét-
közi tánclépéseket gyakorlunk a gyerekekkel, amely
által bõvült ismeretük, erõsödött bennük az egymás és
hagyományaink iránti tisztelet.

Az óvodáskorú gyermek mozgása egyszerû, termé-
szetes. A játékdalok éneklése közben utánzással sajá-
títja el a felnõttek táncos mozgáselemeket. Ezek a gyer-
mektáncok hagyományokon alapszanak és egy-egy nép
karakterének a hordozói. A mozgáskultúra tehát a nép
mozdulatszokásait jelenti. Erre kell megtanítanunk a
gyermekeket is. Az óvodai táncmozdulatok a kicsinyek
testi fejlettségéhez, mozgáskoordinációjához és értel-
mi képességeihez alkalmazkodnak.

A játékdaloknál alkalmazott mozgásokat, táncot a
gyermekek ügyessége szerint fejlesztjük ki és tesszük
változatosabbá. Így történt ez a községi adventi mûso-
runkban is, ahol a fiúk pásztortáncot tanultak az alka-
lomra.

A zene, a ritmus, a mozgás, a tánc és a játéktevé-
kenység által olyan komplex élményben, s egyben fej-
lesztésben lehet részük, amelyek által érzelmi világuk
sokkal gazdagabb lesz, szókincsük, ismeretük gyara-
podik, mozgásuk koordináltabbá, esztétikusabbá válik.

Puskás Lászlóné
óvodapedagógus
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Ebben a rovatban olyan cikkeket fogunk közölni,
melyek a Kékcsén élõ idõs emberekrõl szólnak és idõs-
ellátással kapcsolatos tényeket, gondolatokat tartal-
maznak.

A Kékcsei Alapszolgáltatási Központ bemutatása:
Kékcse Község Önkormányzat fenntartásában álló

Kékcsei Alapszolgáltatási Központ jelenleg három
szolgáltatást biztosít a településen élõ idõsek és a szo-
ciálisan rászorulók számára.

A tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt a hátrá-
nyos helyzetben élõk életminõségének javításában,
közremûködik az étkeztetésben, házi segítségnyújtás-
ban, gyermekszállításban, illetve együttmûködik a
család- és gyermekjóléti szolgálattal. A tanyagond-
nok igény szerint, segíti a hivatalos ügyek intézését
valamint az egészségügyi ellátáshoz és egyéb alap-
szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Emellett, közre-
mûködik azon önkormányzati feladatok megoldásá-
ban is, amelyeknek ugyancsak célja a falu lakossá-
gának minél jobb ellátása, tájékoztatása. A tanyagond-
noki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

A házi segítségnyújtás keretein belül három gondo-
zónõ biztosítja az igénybe vevõk számára a minden-
napi gondozást, ápolást. A gondozónõk megkönnyí-
tik a mindennapi életet azzal, hogy a gondozási fel-
adatok mellett, elvégzik a bevásárlást, gyógyszerek
felíratását, kiváltását. Napjainkban, sajnos sok idõs
ember él egyedül, akiket gyermekei, unokái csak rit-
kán látogatnak. Gondozottjaink számára sokat jelent,
hogy minden nap van valaki, aki „rájuk nyitja az aj-
tót” és megkérdezi: – Hogy tetszik lenni?

A hozzátartozóknak is egyfajta biztonságérzetet

nyújt, ha tudják, hogy valaki minden nap megláto-
gatja magányosan élõ szüleit, nagyszüleit.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást az Alapszol-
gáltatási Központ az Önkormányzati kiegészítésnek
köszönhetõen ingyen biztosítja az gondozottak szá-
mára.

A szociális étkeztetés szintén az intézményhez tar-
tozó feladatkör. A Képviselõ Testület ebben az évben
is rendeletben állapította meg a személyes gondosko-
dás körébe tartozó szociális ellátások intézményi té-
rítési díját, amely a nyersanyag árak megemelkedése
miatt, a személyi térítési díj meghatározásakor eme-
lést eredményezett volna.

A Képviselõ Testület döntése alapján a szociális ét-
keztetés személyi térítési díja továbbra sem változik,
összege: 330 Ft/adag, a kiszállítás térítésmentes. Az
ebédet a Kékcse Község Önkormányzat által fenntar-
tott Rétköz Konyhája kft. biztosítja. A konyhán olyan
alapanyagokból dolgoznak, melynek köszönhetõen az
étel ízletes és házias, ami természetesen nemcsak az
alapanyagoknak, hanem az ott dolgozó szakácsok-
nak is érdeme.

2018-ban elkészül az Alapszolgáltatási Központ épü-
lete, ahol további szolgáltatást is igénybe vehetnek a
kékcsei lakosok. Az intézményben lehetõség nyílik
az idõsek nappali ellátására, valamint a fogyatéko-
sok nappali ellátása is biztosítva lesz a településen.

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyet-
len titka: adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást,
mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

(Goethe)
Kovácsné Szabó Anikó
mb. intézményvezetõ

A DÉDNAGYMAMÁM
Tarapcsák Jánosné ebben az év-

ben töltötte be a 90. életévét. 1928.
január 14-én született Dombrádon.
Nem sokkal születése után elköltöz-
tek Tölgyesszögre.

Bodnár Kálmán és Szabics Mária
4. gyermekeként látta meg a nap-
világot. 7-en voltak testvérek. A
szülei mezõgazdasággal és dohány-
termesztéssel foglalkoztak.
Kékcsére járt elemi iskolába, ahol
6 osztályt végzett. 1951-ben fele-
ségül ment Tarapcsák Jánoshoz, aki
a MÁV-nál dolgozott. 1954. október
12-én született egy gyermekük, Fe-
renc. Kezdetben a szülõknél laktak,
aztán 1959-ben felköltöztek a Haj-
nal utcába. Együtt lakott a család
1990-ig, mert ekkor meghalt a férje

a dédnagyapám. Aztán 2005-ig
egyedül lakott, akkor viszont azt a
telket átadta az unokájának, akik
egy új házat építettek oda. Sokáig
ott lakott Õ is az új lakásban, vi-
szont egy éve úgy gondolta, hogy
leköltözik a fiáékhoz.

2 unokája született, Ferenc 1977-
ben és Zsolt 1981-ben. 3 dédunoká-
ja van, Vivien a legidõsebb, Õ
2000-ben született, én Nóra, 2003-
ban, és a legfiatalabb Bence, aki
2016-ban született.

Innen is szeretnénk Neki nagyon
boldog 90. születésnapot kívánni
erõben és egészségben. Reméljük,
hogy még velünk lesz sok ideig, és
a 100. életévét is fogjuk tudni ün-
nepelni.

Tarapcsák Nóra

„IDÕSEK ROVATA”
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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.

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre az
Arany János-hét rendezvénysorozat. Elmondhatjuk, hogy
programunk évrõl-évre népszerûbb, egyre több iskolá-
ból, egyre több tanulóval érkeznek a felkészítõ peda-
gógusok. Az alsósok szavalóversenyére 106 kisgyerek
készült, a komplex tanulmányi versenyre 19 négy fõs
csapat nevezett. A felsõs szavalóversenyre 45 gyerek
jelentkezett. A történelmi tanulmányi versenyre is szép
számmal jelentkeztek összesen: 73 tanuló. Az immár
hagyománnyá vált rajz versenyre 134 pályamunka ér-
kezett. Az intézményünk által szervezett rendezvény-
sorozaton a Kisvárdai Tankerület Intézményei közül 300
tanuló vett részt versenyeinken, plusz iskolánk tanulói
118 fõ.

Eredmények:

Szavalóverseny alsó tagozat

1. osztály
I. helyezett: Dallos Adrienn Záhonyi Árpád Vezér

Ált. Isk.
II. helyezett: Szalóki Réka Kékcsei Arany János Ált.

Isk.
III. helyezett: Koska Levente Noel Szabolcsveresmarti

Kazincy Ferenc Ált. Isk.
2. osztály

I. helyezett: Tokaji Emma Fényeslitkei Kossuth La-
jos Ált. Isk.

II. helyezett: Kardos Márton Szent György Görög-
katolikus Ált. Isk.

III. helyezett: Horváth Ivett Nyírkarászi Váci Mihály
Ált. Isk.

ARANY JÁNOS HÉT RENDEZVÉNY   
3. osztály
I. helyezett: Háda Hanna Szent László Kat. Ált. Isk
II. helyezett: Lipták Máté Mándoki Ált. Isk.
III. helyezett: Filep Vivien Szabolcsveresmarti Ka-

zinczy F. Ált. Isk.
4. osztály
I. helyezett: Papp Grácia Szent György Ált.Isk.
II. helyezett: Kovics Lili Kata Várday Kata Reformá-

tus Ált. Isk. Kisvárda
III. helyezett: Varga Dániel Somogyi Rezsõ Ált. Isk.

Felsõ tagozat szavalóverseny

5. osztály
I. helyezett: Révész Balázs Tuzséri Lónyai Menyhért

Ált.Isk
II. helyezett: Tercza Gergõ Fényeslitkei Kossuth La-

jos Ált. Isk.

III. helyezett: Vedres Klaudia Papi Kölcsei Ferenc
Ált. Isk.

6. osztály
I. helyezett: Tóth Csenge Sára Várday Kata Reformá-

tus Ált. Isk. Kisvárda
II. helyezett: Oláh Dániel Nyírkarászi Váci Mihály

Ált. Isk.
III. helyezett: Lippai András István Fényeslitkei Kos-

suth Lajos Ált. Isk.
7-8. osztály
I. helyezett: Kertész Panna 8. o. Somogyi Rezsõ Ált.

Isk. Kisvárda
II. helyezett: Simon Réka Noémi 7. o. Papi Kölcsey

Ferenc Ált. Isk.
III. helyezett: Bázsa Levente 7. o. Lónyai Menyhért

Ált. Isk. Tiszabezdédi Tagintézménye
A Kékcsei Arany János Ált. Isk legeredményesebben

szavaló tanulója: Lakatos Zsaklin 5. o.
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   SOROZAT – 2018. MÁRCIUS 5–9.
Komplex verseny eredményei alsó tagozat:

1. hely Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Iskola
2. hely Záhonyi Árpád Vezér Ált. Iskola
3. hely Várday Kata Református Ált. Iskola
4. hely Kékcsei Arany János Ált. Iskola

Történelem tanulmányi verseny

5. osztály
I. helyezett: Csengeri Ádám Mándoki Ált. Isk.
II. helyezett: Tótik Petra Kékcsei Ált. Isk., Ladányi

Bence Kékcsei Ált. Isk.
III. helyezett: Varga Dávid Tuzséri Lónyai Menyhért,

Papik Balázs István Fényeslitkei Ált. Isk., Ésik Vivien
Mándoki Ált. Isk.

6. osztály
I. helyezett: Miklósi Márton Szent László Kat. Ált.Isk
II. helyezett: Lippai András István Fényeslitkei Ált.Isk.
III. helyezett: Legény Máté Szent László Kat. Ált.Isk
7. osztály
I. helyezett: Orosz Fanni Kékcsei Arany János Ált.

Iskola
II. helyezett: Bernáth Dávid Tiszaszentmártoni Ált.

Iskola
III. helyezett: Dancs Richárd Tuzséri Lónyay M. Ált.

Iskola
8. osztály
I. helyezett: Gerzsenyi Anna Sára Kékcsei Arany Já-

nos Ált. Iskola
II. helyezett: Dancs Bertalan Tuzséri Lónyay M. Ált.

Iskola
III. helyezett: Révész István Tuzséri Lónyay M. Ált.

Iskola

RAJZVERSENY-helyezés

1. osztály
I. helyezett: Varga Jázmin Mándoki Ált.Isk
II. helyezett: Varga Ketrin Virginia Kékcsei Arany

János Ált. Isk.
III. helyezett: Zsell Eszter Pap Kölcsey Ferenc Ált.

Isk.
KÜLÖNDÍJ: Böszörményi Zsófia Teichmann Vilmos

Ált. Isk. Kisvárda
2. osztály
I. helyezett: Orosz Panna Nyírkarászi Váci Mihály

Ált. Isk.
II. helyezett: Hamza Bence Kékcsei Arany János Ált.

Isk.
III. helyezett: Veress Milán Szent György Görögkat.

Ált. Isk. Kisvárda
KÜLÖNDÍJ: Novák Rozi Teichmann Vilmos Ált. Isk.

Kisvárda

3. osztály
I. helyezett: Rabb Boglárka Mándoki Ált. Isk.
II. helyezett: Kozma Ivett Ajaki Tamási Áron Katoli-

kus Ált. Isk.
III. helyezett: Balogh Zoltán Szabolcsveresmarti Ka-

zinczy F. Ált. Isk.
KÜLÖNDÍJ: Ladányi Levente Kékcsei Arany János

Ált. Isk.

4. osztály
I. helyezett: Hajdu Zsófia Alíz Várday Kata ref.

Ált.Isk. Kisv
II. helyezett: Budai Kevin Tiszakanyári Hunyadi

Mátyás Ált. Isk.
III. helyezett: Bunkóczi Fanni Szabolcsveresmarti

Kazinczy F. Ált. Isk.
KÜLÖNDÍJ: Potyók József Sándor Kékcsei Arany Já-

nos Ált. Isk.
5-6. osztály
I. helyezett: Fogelsperger Fanni 6. o. Teichmann Vil-

mos Ált. Isk. Kisvárda
II. helyezett: Bozóki Kata 6. o. Nyírkarászi Váci Mi-

hály Ált. Isk.
III. helyezett: Szabó Petra 5. o. Kékcsei Arany János

Ált. Isk.
KÜLÖNDÍJ: Balogh Hajnalka 6. o. Dombrádi Móra

F. Ált. Isk.
7-8. osztály
I. helyezett: Novák Dominika 8. o. Nyírkarászi Váci

Mihály Ált. Isk.
II. helyezett: Horváth Éva Adrienn 7. o. Kékcsei Arany

János Ált. Isk.
III. helyezett: László Andrea 7. o. Szabolcsveresmarti

Kazinczy F. Ált. Isk.
KÜLÖNDÍJ: Lakó Martin 8. o. Kékcsei Arany János

Ált. Isk.
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100 ÉVES KÖZSÉGÜNK LEGIDÕSEBBJE
2018. január 29-én töltötte be

100. életévét Vincze Lenke.
iskolába, településre látogató, akit
ne látott volna szívesen. Sok-sok
évtizeden át kitartó, szorgalmas
munkájával támogatta a családon
túl a községünket is. Részt vett a
kézimunkaszakkörben, a rendezvé-
nyek (farsangok, színielõadások)
elõkészítésében, lebonyolításában.
Az idõs Gergely házaspár nyugdíj-
ba vonulásával velük
költözött Miskolcra.
1983-ban élete ismét
Kékcsére hozta, a leg-
kedvesebb, legidõ-
sebb Gergely unoka
családjába. Erejével,
szorgalmával tovább
segítette a környeze-
tében élõket. A szom-
szédok, közeli és tá-
voli ismerõsök is kap-
tak a szeretetébõl. Az
évek során sohasem
hagyta el a HITE, egy-
háza iránti hûsége. Rendszeresen
részt vesz a szent miséken, járt a
búcsúkra, egyházi rendezvényekre.
Korához képest jó egészségben töl-
ti napjait Nyírkarászban az Idõsek
Otthonában.

Nagyon várta már a 100. szüle-
tésnapját, amelyet családja körében
ünnepelt január 28-án. Ide meghí-

ÚJABB PÁLYÁZATOT NYERT INTÉZMÉNYÜNK...

Tiszaszentmártonból költözött
Kékcsére az id. Gergely Elemér csa-
ládjához. Itt segített 3 generáción
át a született gyermekek nevelé-
sében, gondozásában, a házi és
ház körüli munkákban. Természe-
tesen finom ételeirõl, süteményei-
rõl sokan, sokfelé emlékeznek rá.
Nem volt olyan ismerõs, vendég,

vott minden õt szeretõ, támogató
rokonait, ismerõseit. A meleg kö-
szöntések után egy finom ebéd mel-
lett töltötték el a délutánt.

Másnap az idõsek otthonában
folytatódott az ünneplése. Itt került
sor Gyetkó László plébános úr kö-
szöntésére. Az otthon lakóin túl a
Nyírkarászi Önkormányzat Polgár-

mestere, Jegyzõ asszonya, az otthon
vezetõi is köszöntötték.

Többször megkérdezték tõle a
hosszú élet titkát. Õ szerényen a
HITET és a SZERETETET emelte ki,
ezt tartja a legfontosabbnak. Egész
életében mindenkihez, mindig sze-
retettel, megértéssel, segíteni aka-
rással közeledett.

Együtt testvérként a Kékcsei Is-
kolával, közel egy éves elõkészítõ
munka eredménye képen a
Kisvárdai Tankerület vezetésével,
irányításával pályázatot nyert isko-
lánk.

A programban mintegy ötven gye-
rek bevonására került sor. A tanu-
lók folyamatosan kapcsolódnak be,
vesznek részt az iskola pedagógu-
sai által vezetett fejlesztõ progra-
mokon, angol nyelvbõl, matemati-
kából, természetismeretbõl. Ezen

kívül tanórán kívüli programok le-
bonyolítására is sor kerül, folyama-
tosan. Intézményünkbe látogatott
Bakos-Kiss Gábor a Nemzeti Szín-
ház színmûvésze. Az egészséges
életmódról tartott elõadást Buga Mi-
hály- rekreációs és társadalomszer-
vezési szakértõ, a futsall-lal ismer-
tette meg a gyerekeket Hódi
Richard.

Az elkövetkezõ hónapokban to-
vábbi rendezvények várják a gye-
rekeket. Újabb színészek, képzõmû-

vészek érkeznek iskolánkba. S ven-
dégül láthatjuk a Kávészünet zene-
kar tagjait is.

A programsorozat, pályázat a kö-
vetkezõ tanévben is folytatódik, sõt
nyári táborozás vár a gyerekekre,
Gyenesdiáson és Balatonszemesen.

A gyerekek számára a pályáza-
tok sok érdekes programot rejtenek,
olyan lehetõségeket biztosítanak,
melyek színesebbé, változatosabbá
teszik tanulásukat.

Nagy Enikõ


