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Rövid hírek képekben

Elsőáldozás a Katólikus Egyházban 

Konformáció a református Egyházban

Start munkaprogram keretein belül idén is 
folytatjuk a mezőgazdasági termelést.
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Önkormányzati hírek

Erről tárgyalt a Képviselő-testület

A Képviselő-testület 2019. április 17-én meg-
tartott ülésének napirendje az alábbi volt:
1. A Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 
igazgatói álláshelyére kiírt pályázatban javaslattétel
2. A Kéki Idősek Otthon szak-
mai dokumentációjának módosítása
3. Segélykérelmek elbírálása
Az első napirendben a településen működő álta-
lános iskola igazgatói álláshelyére kiír pályázat vé-
leményezését tárgyalták a képviselők. Az iskola 
nem az önkormányzat fenntartása alatt működik 
2013 óta, de a vezetői megbízásra kiírt pályázatok 
elbírálása során véleményezési joga van a Képvi-
selő-testületnek. A vezetői megbízás elnyerésére 
egyetlen pályázat érkezett, Hegyes Szilviáé a jelen-
legi igazgatóé. A képviselők elismeréssel szóltak 
az igazgatónő munkájáról, és teljes mértékben tá-
mogatták a intézmény élére történő kinevezését.

A második napirendben az idősek otthona szak-
mai dokumentációjának módosítását tárgyalta a 
Képviselő-testület. Szeretnénk kérni az intézmény 
férőhely számának bővítését az engedélyező ható-
ságtól, ezért volt szükséges a szakmai program, a 
szervezeti és működési szabályzat valamint a házi-
rend módosítása. A nagy érdeklődésre tekintettel 
a jelenleg 20 férőhelyes intézményt szeretnénk 28 
férőhellyel üzemeltetni, az engedélyezési eljárás 
folyamatban van, bízunk benne, hogy a hamaro-
san megkapjuk a módosított működési engedélyt. 
A harmadik napirendben, zárt ülésen, a beér-
kezett kérelmekben döntöttek a képviselők.

A soron következő képviselő-testüle-
ti ülésre 2019. május 30-án került sor.
Az ülés napirendjei az alábbiak voltak:
1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet vég-
rehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
2. A Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat, valamint a jegyzői gyámha-
tóság beszámolója a 2018. évi munkáról
3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója a 
2018. évi munkájáról megtárgyalása, elfogadása 
4. Kéki Közös Önkormányzati hivatal-

ban 2019. évben elrendelt igazgatási szünet-
ről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
5. Segélykérelmek elbírálása  

A 2018. évi költségvetése az önkormányzatunknak 
rekord összeget mutatott, hiszen meghaladta az 1 
milliárd forintot. Az elmúlt évben jelentős beruhá-
zások zajlottak a településen, megépült a bölcső-
de, az idősek otthonának épülete bővült, az óvoda 
energetikai korszerűsítés következtében külsőleg 
teljesen megújult, a konyha és ebédlő belső felújítá-
sa, bútorzat cseréje befejeződött, valamint megépült 
Kék és Demecser között a kerékpárút. Mindeköz-
ben az intézményeink zavartalanul működtek, így 
elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk. A költ-
ségvetés bevételi és kiadási oldala közötti mérleg 
pozitív eredményt mutat, ami annak köszönhető, 
hogy pályázati forrásból elnyert támogatások kiadá-
si oldala ebben az évben fognak realizálódni. A kép-
viselő-testület elfogadta a zárszámadási rendeletet.
A második napirendben a családsegítő és gyermekjó-
léti szolgálat munkájáról számolt be a Kéki Szociális 
Alapszolgáltatási Központ vezetője és családsegítő-
je. A feladatot társulásban látjuk el, Gégény telepü-
léssel, valamint a kéki családgondozó feladatköre 
kiterjed Beszterec és Tiszarád településekre is. A 
legtöbb problémát még mindig az iskolai igazolatlan 
hiányzások okozzák, amelynek akár az is lehet a kö-
vetkezménye, hogy a családi pótlék felfüggesztésre 
kerül. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
A harmadik napirendben a Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság beszámolóját fogadták el 
a képviselők. Tájékoztatást kaphattunk a me-
gyénkben történt eseményekről, amelyekben a 
katasztrófavédelem szakemberei közre működ-
tek, elsősorban balesetek és tűzesetek, valamint 
ipari szennyezések tekintetében. Szerencsére a 
településünk nem szerepelt a beszámolóban. 
A negyedik napirendben a 2019. évi igazgatá-
si szünet elrendeléséről fogadtak el rendeletet 
a képviselő-testület tagjai. Ebben az évben au-
gusztus 12-től szeptember 01. napjáig lesz igaz-
gatási szünet a hivatalban. Ez idő alatt az ügy-
félfogadás szünetel, kivéve a hétfői napokat
A segélykérelmek elbíráslása zárt ülésen történt.



Tisztelt Lakosság!
Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy gon-
dot kell fordítani az emberi egészség megóvása 
érdekében a parlagfű- és egyéb allergén növé-
nyek elleni védekezésre. A parlagfű elleni védeke-
zés elsősorban az ingatlantulajdonosának, illetve 
használójának a kötelezettsége. A hatóságok fel-
adata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz 
eleget a kötelezettségének - a mulasztók költ-
ségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, 
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával 
lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt kö-
vetően belterületen a jegyző, külterületen a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala kö-
teles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, 
akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
ről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) be-
kezdése kimondja: „A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamatosan fenntartani."
A hatóságok június 30-át követően, a parlag-
fű virágbimbó kialakulásától függetlenül kötele-

sek hatósági eljárást kezdeményezni azon föld-
használókkal/tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési köte-
lezettségének a földhasználó nem tesz eleget, 
vagyis az ingatlan legalább virágbimbós feno-
lógiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor kö-
zérdekű védekezést, azaz kényszer kaszálást kell 
elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védeke-
zés végrehajtásának, valamint az állami, illetve 
a közérdekű védekezés költségei megállapításá-
nak és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet rendelkezik.
A közérdekű védekezés végrehajtását követő-
en növényvédelmi bírság kiszabására a növény- 
és talajvédelmi hatóság jogosult, melynek alap-
ja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A 
bírság mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés min-
den állampolgár közös érdeke, és eredményt 
csak összefogással, illetve közös felelősségválla-
lással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fen-
ti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor 
szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem 
elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban mindvégig meg kell őrizni.

Gyermeknap a Törpi-Kék 
Bölcsődében

2019. 05. 31-én igen tartalmas gyermekna-
pot rendeztünk intézményünkben. A vigas-
ságra a szülőket is szeretettel vártuk, fogadtuk.
Kora reggeltől lázasan készülődtek a kisgyermekne-
velők és a dajkák. Előkészítették a különböző moz-
gásos játékokat: trambulin, csúszda, alagút, ugráló 
vár. A gyermekek minden igényét igyekeztek kielé-
gíteni, lufit hajtogattak, csillámtetoválást készítettek. 
A számtalan játék mellett nem maradhatott el a fi-
nomság sem, a dajka nénik ismét egy ínycsiklandozó 
kakaós csigával vendégelték meg a jelen lévőket. Így 
már tele hassal siettünk a Kéki Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola rendészeti 
napjára. Az önkormányzat biztosította az utazásun-
kat, hogy az apró lábak ne fáradjanak el a hosszú sé-
tában. Busszal érkeztünk a rendezvényre, ami hatal

mas élmény volt a gyermekeknek. Az iskola udvarán 
rengeteg látnivaló fogadott minket, az apróságok ki-
próbálhatták az óriás csúszdát és az ugráló várat, a 
legbátrabbak lovagolhattak. Visszaindulás előtt pedig 
a rendőrautóba is beülhettek a vállalkozó kedvűek.
Ezen az igazán mozgalmas délelőttön fel-
nőtt, gyermek, egyaránt kellemesen elfáradt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szer-
vezőknek, hogy gondoltak a „Törpikékre” 
és részt vehettünk ezen az izgalmas napon
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Kirándulás korhatár nélkül

Július 27-re Pápay Gábor Nt. úr kirándulást 
szervetett gyülekeztünk részére. Úti cél Mun-
kács és környéke. Nyolc fő jelezte, hogy szíve-
sen részt vesz venne ezen az ukrajnai körúton.
Első utunk a Feszty körkép kicsinyített másához ve-
zetett, mely egy hegytetőn található. Csodálatos pa-
noráma tárult elénk. Érdekesség volt, hogy a helyszín 
(hegyek és vonulatai) megegyeztek a grafikával. Ez 
igazi Feszty panoráma volt. Folytathattuk utunkat a 
Munkácsi vár látogatásával. Magyarország támoga-
tásával szépen felújított teremben helytörténeti ki-
állításokat láthattunk. Pápay Gábor Nt. úr kalauzolt 
bennünket teremről, teremre. Sok hasznos infor-
mációt, adott át. Érdekes történeteket mesélt. Meg-
mutatta nekünk, melyik kápolnában kötött házassá-
got feleségével. Utunkat folytatva elérkeztünk abba 

a templomba , ahol tiszteletes úr öt évig szolgált. 
Szépen felújított templomot a hívek adakozásával és 
külső segítséggel sikerült restaurálni. Nagyon szép volt.
Tovább haladtunk Palágykamoróc településére. Itt 
van Ukrajna legrégebbi építésű temploma. (1462)
Felújítás során előkerültek a régi idők falképei, me-
lyet eredeti állapotában sikerült megóvni. Kovács 
Attila Nt. lelkész úr a kedvünkért tartott egy rövid 
Istentiszteletet  és elmondta a templom történetét.
Innen  már egyenes út vezetett bennün-
ket a határhoz. A várakozás alatt kis csa-
patunk jó kedve továbbra is megmaradt.
Bízom benne, hogy ezzel a kirándulással elkezdődött 
valami, mely kapcsán kis gyülekezetünk szépen ösz-
szkovácsolódik. Mindnyájan köszönjük Pápay Gábor 
Nt. úrnak, hogy ránk szánta szabad idejét, és gondosan 
megszervezte ezt a napot. Reméljük lesz folytatása.

A nappali  ellátás kirándulása

2019. július 10-én egy gyönyörű nap volt. Kezdetét 
vette a kirándulás a Sóstói Vadasparkban , ahol megis-
merhettük az állatkert lakóit, felfedeztük a természet 
kincseit. A klub tagjai izgatottan várták az autóbusz 
érkezését amit a z önkormányzat biztosított. Az utunk 
során jó hangulat és vidám zene szólt, amit Hegyes 

Balázs bácsinak köszönhettünk és a harmónikájának. 
Séta közben a távoli tájak állatait kerestük fel , akikkel 
a magyarországi erdőkben nem találkozhattunk. Az 
oroszlánokat, zsiráfokat ,majmokat stb. láthattunk 
óriáskígyót is egészen közelről. Az elefántházban 
megcsodáltuk a kiselefántot ahogy békésen szundi-
kál anyja lábainál. A legnagyobb szenzációt a fóka 
show nyújtotta, a fókák, akrobata mutatványokkal 
kápráztatták el a lelkes közönséget. A délelőtt hamar 
elröpült, így egy jó izű ebéd mellett megpihentünk, 
és nem hagyhattunk ki egy jó fagyit sem. Utunkat 
folytatva elsétálgattunk a sóstói tó partján és környé-
kén. Fáradtságunkért kárpótolt az a rengeteg élmény 
amivel gazdagabbak lettünk. Délután értünk vissza. 
-mindenki jól érezte magát és reméljük még egy-
szer visszatérhetünk! Köszönjük szépen a lehetősé-
get a Polgármester útnak és az  önkormányzatnak.
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Óvodai hírek

„Egy Földünk van, vigyázzunk rá!”

Óvodánkban a tavasz utolsó hónapjaiban Kör-
nyezetvédelmi foglalkozásokat szerveztünk. 30 kis 
és középsős korú gyerek  játékosan, személyes ta-
pasztalatszerzések során ismerkedett a természeti 
környezettel, amely körülveszi őket. Az óvoda köz-
vetlen környezetében tett séták, kirándulások so-
rán felhívtuk a figyelmet a természet szépségeire, 
értékeire, védelmére. Tettük mindezt a pedagógiai 
programunkban rögzített elvek figyelembevételével, 
ehhez igazodva alakítottuk ki a tárgyi feltételeket.
A környezetvédelemmel való ismerkedésünk so-
rán az újrahasznosítással készült szelektív szige-
ten kukás játékot játszottunk, megetettük „sze-
metesbarátainkat”, célba dobtunk Kukamanóval.
     A szebb környezetért    virágokat  ültet-
tünk, felhasználva a kiürült PET-palacko-
kat. Locsolófelelős tábla segítségével a nö-
vényekről való gondoskodást gyakoroltuk.
A Föld napjára hangolódva megismerked-
tünk a Földgömbbel, majd közösen, tenyér-
nyomatunkkal megfestettük bolygónkat.
A gyönyörű időjárást kihasználva kutakodtunk az 
óvoda udvarán lakó bogarak után. Megtanultuk, 
hogy miért hasznosak ezek a kis állatok. A bogár-
kereső játék során használtuk a nagyítót, majd 
elkészítettük saját kis bogarainkat, az összegyűj-
tött papírhengerekből. Ezzel is tudatosítva, hogy 
a szemetesbe szánt dolgok újrahasznosíthatóak.
Régészjátékunk során ecsettel kavicsokat keres

tünk a homokban, kavicsképek készítéséhez.
Madarak és fák napján papírhengerekből készült 
távcsövekkel indultunk madárlesre az óvoda mel-
letti fás területre. Előtte megbeszéltük a termé-
szetjárás szabályait: Ne hangoskodj!  Ne bántsd 
az erdő lakóit! Ne szemetelj! A madaras tabló ké-
szítése közben madárhangokkal ismerkedtünk.
A falunkban élő gólya meglátogatá-
sa, távcsöves megfigyelése után, a gyűj-
tött gallyakból gólyafészket készítettünk.
A következő kirándulásunk a fóliákhoz vezetett, 
ahol nagyon sok érdekességet figyelhettek meg a 
gyerekek. A hatalmas, felkötözött uborka és para-
dicsom sorok között a kicsik úgy érezhették ma-
gukat, mintha betévedtek volna egy elvarázsolt 
rengetegbe. A palánta ágyásokat, az öntözőrendsze-
reket fürkésző tekintettel vették körbe az óvodások.
A környezetvédelmi tevékenységek sorából nem 
hiányozhatott egy állatsimogató délelőtt sem. Kö-
szönjük Eszter óvónéninek, hogy megismerhettük 
kisállatait. Az állatok megfigyeltetése, simogatása, 
gondoskodása hasznos ismeretek mellett érzelmi-
leg is gazdagítja, építi a kicsik pozitív tulajdonságait.
A friss levegőn, melengető napsütésben, a ter-
mészet lágy ölén tartott piknikkel zártuk kör-
nyezetünkkel való ismerkedésünket. A népszerű-
ségre való tekintettel szeptemberben folytatjuk.

                                                László Róbertné
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Évzáró és ballagás a Mesekert Óvodában

Igazán eseménydús, tartalmas nap volt az óvodások-
nak és a pedagógusoknak egyaránt május végén és 
június első heteiben.  A kiscsoportosok (maci cso-
port) május 28.-án, a középsősök (mókus csoport) 
június 6.-án, az óvoda tornatermében, a nagyok (süni 
csoport) június 7.-én tartották évzáróval egybekötött 
ballagási ünnepségüket a Művelődési Ház színház-
termében. Az óvodavezető első szavai az ünneplő 
közönséghez a köszöntés szavai voltak:” Szeretet-
tel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlé-
vőt a Mesekert Óvoda nagycsoportosainak évzáró-
val egybekötött ballagási ünnepségén. Köszöntöm 
meghívott vendégeinket, a szülőket, rokonokat, az 
óvoda dolgozóit és titeket kedves gyerekek! Az élet-
ben mindennek van kezdete és vége. Mindannyian 
őrzünk emlékeket az első napokról. Szorongással 
indultatok, megszeppenve jártátok végig az óvoda 
épületét. Kedves szülők! Féltve őrzött kincseteket 
hoztátok el nekünk, köszönjük, hogy bizalmatokkal 
megtiszteltetek bennünket. Az óvodába kerülés iga-
zi nagy próbát jelent gyereknek, szülőnek egyaránt. 
Őszintén igyekeztünk vágyaival, igényeivel együtt 
elfogadni gyermeküket. Külün-külön, de egy cél ér-
dekében igyekeztünk a legjobbat nyújtani. Azt valljuk 
a gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell 
felnevelni, és szabadságban elengedni. Gyermekük-
kel közösen, a szülők is a Mesekert Óvoda közös-
ségének tagjai lettek.  Az óvodás évek azok, amikor 
kinyílik a világ a gyermek számára, rácsodálkoznak 
a nap mint nap változó természet csodájára. Kíván-
csiak, nyitottak, kipróbálnak. Vágynak a társakra, kö-
zösségben szerezhető élményekre. Az óvodában van 
idő ismerkedni a környezet jelenségeivel, megfigyelni 
változásait, nézegetni a természet kincseit. Van idő 

kipróbálni különböző eszközöket, kézműves 
technikákat, ismerkedni a tánc lépéseivel. Van 
idő megélni a közös ünnepi készülődés izgal-
mait, van idő a társakkal való közös játékra és 
tevékenységek során elsajátítani a viselkedés 
alapvető szabályait. Nevelő munkánk során 
azt szeretnénk elérni, hogy minden tekintet-
ben felkészülten léphessetek az iskolába, és a 
szülőkkel közösen boldog, kiegyensúlyozott, 
együttműködő gyerekeket neveljünk. Hűvös 
Éva szavait idézem: „A jó óvoda az, ahol 
nyugalom van, de nem csend és fegyelem. 
A jó óvoda természetes emberi kapcsolato-
kat ajánl.” Mi igyekeztünk ennek megfelelni. 

Nincs meghatóbb érzés egy óvónő számára, mint 
amikor elballagnak a nagycsoportosok. Ezt tesszük 
ma is. Évzáró napján szépen felöltözve, hangos, vi-
dám, énekszóval búcsúztok. Így szeretünk titeket, 
így fogunk rátok emlékezni. Akik ezen az úton segí-
tettek bennünket: Köszönet a fenntartónak, a part-
neri együttműködésért, hogy ilyen környezetben 
járhattok. Óvodánk alig tíz éves múltra tekint visz-
sza, máris megújult külsővel büszkélkedhetünk, amit 
belső folyamatos fejlesztés követ. Mi pedig megtölt-
jük belső tartalommal, eseménydús hétköznapokkal, 
mesés élményekkel. Az EFOP 3.9.2. projekt kereté-
ben zeneovi, néptánc, kézműves foglalkozás, moz-
gáskoordinációs fejlesztés, angol, környezetvédelmi 
foglalkozások zajlanak a mindennapos fejlesztések 
mellett. Korcsoporttól függetlenül rátermettségük, 
érdeklődésük alapján szinte valamennyi gyerek részt 
vesz ezekben. Köszönet a szülői munkaközösség 
minden tagjának, SZMK elnökének a segítségért, 
az élménynyújtásban, a rendezvények lebonyolítá-
sában. Köszönet minden dolgozónak az áldozatos 
munkájáért. Kedves gyerekek! Már megismerkedte-
tek az iskola rejtelmeivel, hiszen jártatok ott külön-
böző rendezvényeken. A Mesekert Óvoda dolgozói 
nevében az alábbi idézettel zárom köszöntőmet. 

„Nőjj, növekedj olyan nagyra
mint kertben a szép olajfa.

Mint a szegfű szépülj szépen,
szállj, mint sólyom száll az égen.

A lábad hasztalan ne járjon,
aki meglát, megcsodáljon.”

Horváth Józsefné
                                              intézményvezető
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Gyereknap az óvodában!

Az idei évben rendhagyó módon ünnepeltük a gye-
reknapot. Az Esélyteremtő Óvoda pályázat kereté-
ben éppen gyermeknapra érkeztek meg azok a já-
tékok amelyek azóta is nagyon népszerűek a kicsik 
körében. 13 futó bicikli, 20 talicska, fiú és lány babák, 
játszószőnyegek, gyerek kesztyű bábok, valamint 
egy többfunkciós mozgásfejlesztő készlet színesíti a 

gyerekek hétköznapjait azóta. Zenés, táncos progra-
mot, arcfestés, kézműves foglalkozások nyújtottak 
örömet a gyerekeinknek miközben a szorgos kezű 
anyukák által sütött barackos és kakaós palacsinták 
szolgáltak ebéd utáni desszertként. A nagy meleg-
ben a napot vízibomba csatázás tette emlékezetessé.
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Iskolai Hírek

Alsós sikerek
Az alsó tagozatos gyerekeink a tanév végén nagyon 
szép eredményeket értek el. A Kisvárdai Tankerü-
leti Központ helyesírási versenyének döntőjében 
Jakab Boglárka 3. osztályos tanulónk III. helye-
zést ért el, Gazsi Alexandra 4. osztályos tanulónk 
pedig a VOKE Vasutas Művelődési Ház pályáza-
tára nyújtotta be alkotását. A rajzversenyen a II. 
helyezést kapta a zsűritől. Orosz Dorina nemcsak 
a karatéban tehetséges, hanem a meseszövésben 
is. A Kisvárdai Bíróság által meghirdetett mese-
író pályázaton III. helyezést ért el. Gratulálunk!

„Az iskola kiváló tanulója”
A 2018/2019. tanévben a tantestület „Az iskola kiváló tanuló-
ja” címet Szabó Dóra és Beri Alex Szabolcs 8. osztályos tanu-
lóknak adományozta. A végzősök kitűnő tanulmányi eredmé-
nyükkel, példamutató magatartásukkal és a versenyeken elért 
kimagasló teljesítményükkel érdemelték ki a Petőfi-plakettet.
Mind a két diákunk az utolsó pillanatig nem ha-
gyott fel a versenyzéssel, és májusban a Litterátum me-
gyei angol nyelvi versenyen Dóra és Alex is I. helye-
zést ért el. Jutalmuk egy ingyenes nyelvvizsgára való 
felkészítés. Gratulálunk! További szép sikereket kívánunk!

Időutazás a zene világában. 
Fantasztikus koncertet adott 

iskolánkban Bánhidi Krisztián.

Gurbán Csaba rendőrszázados, 
a Bűnügyi Főosztály nyomozója 
tartott előadást a gyerekeknek a 

biztonságos internetezésről.

Tarány Tamás, az X-factor élő 
adásában is szereplő énekes 
koncertezett iskolánkban.
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„Ma szárnyat bont egy
 sereg diák…”

Szűcsné Hajdu Márta osztályfőnök 
búcsúszavai
Kedves ballagó diákok!
Az utóbbi időben sokszor gon-
dolkodtam azon, milyen lesz az, 
amikor el kell válnom tőletek. 
Most elérkezett ez a nap is, és sok-
kal nehezebb a búcsú, mint ahogy 
gondoltam. Nehéz elengedni azo-
kat a kezeket, melyek egykor oly 
szorosan fogták meg kezemet, 
utoljára látni a kedves mosolyokat.
Az együtt töltött évek alatt nem 
volt minden zökkenőmentes. Megtapasztal-
tátok az első lelki csüggedést, hitetekben, 
terveitekben való kételkedést, a türelmetlen 
indulatokat. Láttuk egymás fénylő arcát, és kéte-
lyekkel teli napjainkat is megosztottuk egymással.
Láttunk önzetlen segítőkészséget, jelen volt a jó-
akarat, a becsületes viselkedés, de néha belopta 
magát mindennapjainkba a dac, a rosszindulat, 
a gonoszkodás is. Mindezek ellenére az elmúlt 
időszak közös, és csak a miénk. Volt benne köny-
ny, mosoly, öröm, bánat, és megtanultuk, hogy 
együtt élni nem mindig könnyű, de érdemes.
Mindannyian különlegesek vagytok, valameny-
nyien egyediek és megismételhetetlenek. Az 
évek során kedvetek, szorgalmatok, akara-
totok szerint csiszolódtatok, - ki így, ki úgy. 
A végeredmény pedig ti magatok vagytok. 
Útjaink hamarosan elválnak, de hiszek benne, 
hogy valahol ismét keresztezni fogják egymást. 

Egy nagyon szép korszak lezárult, és 
egy új fejezet kezdődik életetekben.
Érzelmeitek vegyesek. Lelketekben jelen van 
a szomorúság, hogy el kell válnotok egy-
mástól, a szabadság öröme, a várakozás szo-
rongása, félelem az elkövetkezendőktől. 
Utatok során ne feledjétek, életeteknek pon-
tos oka, célja és értelme van. A legfontosabb 
feladatotok pedig az, hogy fogadjátok be a vi-
lágból mindazt, amit ad, de ne felejtsétek, a 
világnak vissza kell adni mindent, amit vár.
Legyetek lángoló fáklya - bíztassátok azokat, akik 
elvesztették hitüket. Legyetek hűs forrás azoknak 
- akik belefáradtak az élet nehézségeibe. Legyetek 
csillagfény azoknak, - akik sötétségben járnak.
Céljaitok megvalósulásához kívá-
nok kitartást, erőt és jó egészséget.
Kassák Lajost idézve búcsúzom tőletek: „Aki 
elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, 
az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”

NÉVSOR

Aranyi László,  Beri Alex Szabolcs, Boda Dorina Boglárka,  Furkó Zoltán,  Gazsi Brigitta 
Andrea,  Hajnal Sándor,  Ilcsik Bálint,  Lakatos Henrik László János,  Mikó Fanni,   Minya 
József,  Mondom László,  Nagy Bence János,   Novák Dorina,  Oláh Barbara Erzsébet,   
Papp Bernadett, Pethő Zsófia Eszter,  Rózsa Barnabás Zsolt,  Rózsa Benjámin,  Rózsa 
Gyula,  Szabó Dóra, Szokolán Karolina

Szűcsné Hajdu Márta - osztályfőnök
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LABDARÚGÁS 

A célkitűzés, az előző kudarcos szereplés (15.hely) 
javítása, illetve a lehetőségekhez mérten megfelelő já-
tékoskeret kialakítása volt . A játékoskeret kialakításá-
nál folyamatosan elsőbbséget élveztek a helyben élők 
,de stabilan csak nagyon kevesen tudtak a csapatnak 
segíteni . Az igazolásokat bekorlátozta a megyében 
elburjánzott anyagiasság , ami messze nincs arányban 
a teljesítményekkel . Ennek szellemében kezdtük meg 
a felkészülést ősszel. Egy sikeres pálya rekonstrukciós 
pályázat miatt a sorsolásunk úgy alakult ,hogy kilenc 
mérkőzést sorozatban otthon játszottuk majd a fent 
maradó hatot idegenben vívta meg a csapat  . Meg-
felelő körülmények és minden  feltétel biztosítva volt 
egy jobb szereplés eléréséhez .  A felkészülési mecs-
csek, jól szolgálták a tervezett játékrendszer a 4-4-2 
alkalmazását .Igaz egy edző mérkőzés teljesen más 
mert az nem éles helyzet ami sajnos bebizonyosodott 
a bajnokság kezdetén . Sajnos ami a felkészülés alatt 
belefért ,azt  a bajnokikon az ellenfelek könyörtelenül 
kihasználták . Talán a rutintalanság is közrejátszott 
,de meglátásom szerint a legnagyobb defektünk az 
volt ,hogy nem volt igazi vezére a pályán a csapatnak 
.Ennek tudható be az a három vereség amit 3:2-re 
zsinórban veszítettünk el, de tényező lehetett az is 
,hogy a hazai környezetben a megfelelési kényszer 
nyomta a játékosokat . Itt, jót tett volna ha ki moz-
dulhattunk volna hamarabb de ez már történelem . 
Az első győzelem felszabadította a gátakat és csapat 
megmutatta mire képes , igaz ezek mind hazai pályán .
Az őszi fordulókban:  
15.mérkőzés 5.győzelem 0.döntetlen 10.vereség     22.lőtt 
és 35. kapott találattal 15. ponttal a 11. helyen teleltünk .
A téli felkészülést egy teremtorna és egy műfüves tor-
nára való nevezés tette teljessé . A játékoskeret ismét 

változott hisz voltak akik elhagyták a csapatot (Soós, 
Minyin,Kulcsár) de voltak akik érkeztek  hozzánk 
(Koós,Szabó ,Csombók II ) A Cigándi műfüvön több 
lehetőség jutott az ifi csapatunk néhány ügyes gyere-
kének : Lakatos Erik ,Marsi Sándor,Jámbor Zoltán , 
Simon Zsolt .Nagyon jó benyomást keltettek mind-
annyian sőt Oki több lehetőséget kapott a felnőt-
teknél és látszik lehet építeni rájuk hosszú távon ! A 
rendszer, a 4-4-2 működése köszönhetően az erősíté-
seknek jól működött. Jó látni ,hogy a csapatnak vég-
re van tartása és vesztes helyzetből is képes felállni, 
egymásért küzdeni .A tervezett biztos bent maradást 
sikerült teljesíteni ,a végére egy jól működő egységgé 
kovácsolódott össze a társaság .Hiány érzetem csak 
a kialakított helyzetek kihasználatlansága miatt van , 
mert sokszor döntő szituációkban rossz megoldáso-
kat választottunk, de tudjuk a lónak is négy lába van ...
Az eddig lejátszott: 
29.mérkőzés 8.győzelem 4.döntetlen 17.vereség   48.lőtt 
és 66.kapott találattal 28. ponttal a 11. helyen állunk .
A lejátszott mérkőzéseken begyűjtöttünk 69db sárga 
és 3db piros lapot .Az egész éves teljesítmény alap-
ján Dócs Norbi és Rácz Sanyi nyújtott kiemelkedőt !
Az a megtisztelés érte az egyesületet és vele együtt 
a települést , hogy a Nemzeti Sport rovata a Hát-
só Füves két újságírója ellátogatott hozzánk, ami-
vel öregbítették a település és a csapat hírnevét ! 
Az égészéves támogatásért köszönet a te-
lepülés önkormányzatának és vezetőinek 
,hogy maximálisan kiálltak  a csapat mellett.
Akik nélkül még nem működhetet volna ilyen zök-
kenő mentesen az Nagy Szabi és Hegyes Pisti  

Fabók István 
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MEGYEI BAJNOKSÁGOT NYERT A KÉK SE I. ASZTALITENISZ CSAPATA

Asztalitenisz csapatunk évről évre egyre jobb ered-
ményeket ért el ,de az utolsó három év, az összes töb-
bi közül kiemelkedőnek mondható. Pl. a 2017/18-as 
évben ,kicsi hiányzott a harmadik helyezéshez. Ekkor 
maradt egy kis tüske a csapatban, ugyanis rajtunk kí-
vülálló okok is hatással voltak arra, hogy  lecsúsztunk  a 
dobogóról. Ez azonban később  pozitív hatást váltott 
ki , „ majd mi,azért is megmutatjuk” effektus, szinte 
új lendületet adott a csapatnak a 2018/19 szezonban.
2018. szeptember 23-án rajtolt a bajnokság. Az 
őszi fordulók mérlege 9 győzelem és egy vere-
ség. A december közepe után befejeződött őszi 
fordulók végére, számunkra megnőtt az esély 

a dobogó bármelyik helyének megszerzésére.
A február 17-én folytatódó tavaszi szezon máso-
dik mérkőzésén, sikerült Kisléta csapatát 10:8 –ra 
megverni, akiktől az ősszel az egy vereségünket , 
ugyanilyen arányban szenvedtük el. Ez egy nagy 
jelentőségű és sorsfordító győzelem volt, min-
denki érezte, hogy most már maximálisan oda 
kell tenni magunkat minden meccsen, és lassan 
kezdtük  elhinni , hogy egy álom válhat valóra.
Az ezt követő időszakban  megindult a menetelés, sorra 
jöttek a meccsek, aminek 8 győzelem és 2 döntetlen lett 
a vége. Így végül az összesített eredmény a következő:

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a 
8.-dik helyen végzett Kék II. csapatról sem. Büsz-
kék vagyunk rájuk, hiszen a csapatból három játé-
kosnak is az első éles bajnoki bevetése volt, ahol az 
egész szezont végig kell játszani,  és  a kudarcok és 
sikerek között hétről hétre ide-oda „ pattogni” .
A főleg fiatal játékosokból álló csapat technikai tudása 
jó szinten van, a meccs rutint viszont az évek folyamán 
lehet, és kell megszerezni. Idő pedig van bőven. Gratu-
lálunk a csapatnak. Szépen debütáltak a bajnokságban.
Terveink a jövőben:
A Kék I. Bajnok csapat jogot szerzett az NBIII.-ban 
való induláshoz . A csapat tagjai vállalják a megmé-
rettetést, az egyeztetéseket elindítottuk ezzel kap-
csolatban. Reméljük nem lesz semmilyen akadálya a 
felsőbb osztályban való szereplésnek. Azért, azt már 
látatlanban is ki lehet jelenteni, hogy nem lesz egy 
egyszerű feladat az NBIII. –ban helytállni. A most 
megyei bajnok, hasonló újonc lesz , abban az osztály-

ban mint az idén a Kék II. csapat volt a megyében.
A jövőbeli szerepléstől függetlenül, legyünk büszkék 
arra, hogy kis településünk egy NBIII. –as csapatot 
tud kiállítani, hiszen a régióban is talán az egyetlen lesz. 
Az Észak-Alföldi régióban ismerjék meg a Kék nevet, 
Záhonytól- Kisvárdán keresztül, Mátészalkán át egész 
Debrecenig. Akár hogy is lesz, amit biztosan tudha-
tunk:- Egy teljes szezon megadatott a csapatnak, ami-
nek eredménytől függetlenül nagy hozadéka van. Ez 
pedig nem más mint, az itt szeplő játékosok, akaratla-
nul is rákényszerülnek, hogy magasabb szinten művel-
jék ezt a sportot,hiszen az ellenfeleik ezt ki fogják kény-
szeríteni, ami viszont jó hatással lesz a megyei csapatra 
is, hiszen a rendszeres edzések együtt folynak, a jobb 
pedig akaratlanul is” húzza”magával a gyengébbet.
A továbbiakban szükség lesz a csapatok közöt-
ti személycserékre is, és talán egy-két új igazolásra 
is, de erről majd bővebben a szeptemberi rajt után .

Tóth Tibor



Kéki Körkép XXI. évf. 04-05. szám

13

Balról jobbra: Roskó László, Pásztor Tibor, Tóth Tibor, Csiszár Levente, Szőllősi Balázs

Kék II. EDZÉSBEN
Balról Szűcs László, mellette Hajnal Gábor, László János , Tóth Csaba
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Jótékonysági est képekben

A jótékonysági estet a végzősök keringője nyitotta meg.

Köszönet a Kéki Mesekert Óvoda ovisainak 
és óvónőinek, hogy fellépésükkel 

színesítették műsorunkat.

Kis néptáncosaink gyönyörű új 
ruháikban léptek fel 

László Andrásné tanárnővel.

Macskák. A 3. .osztályosok 
produkciója nagy sikert aratott.
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Kalandra fel! 
 A 4. osztályosok matróztánccal készültek a 

jótékonysági estre.

Az angol és német nyelvet 
tanuló diákjaink közös éneklése.

A 6. osztályos lányok modern 
tánccal léptek fel.

A három pösze
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Május utolsó napja a gyerekekről szólt. Rend-
védelmi napunk egyben gyermeknap is volt, 
mely közös szervezésű programként való-
sult meg Kék Község Önkormányzatával. 
A rendezvény célja: 
kapcsolat erősítése az intézmé-
nyünk és a külső partnerek között
a rendvédelmi szervek, a mentősök és a ka-
tasztrófavédelem munkájának bemutatása
a diákok pályaválasztásának elősegítése
a foglalkozások népszerűsítése, amely    nagyban     hozzá-
járulna a rendvédelmi szervek pozitív megítéléséhez 
a gyerekeknek, szüleiknek és a helyi lakos-
ságnak szabadidős program biztosítása
Programok:
Elkészült az önkormányzat új műfüves pályája, 
melyet labdarúgótornával avattunk fel már reg-
gel 8 órakor. A rendezvényt hivatalosan 10 órakor 
nyitottuk meg, majd éremkiosztással folytattuk. A 
focisok büszkén vették át érmeiket és az oklevelü-
ket. Amíg a bringások összeállították a pályájukat, 
addig több helyszínt is látogathattak a gyerekek. 
Nagy tetszést váltott ki a Bezdédi Hagyományőr-
ző Lovas Sportegyesület íjász bemutatója. Utána a 
gyerekek is íjászkodhattak és lovagolhattak. Köz-
ben arcfestés várt a kicsikre a filagóriában, de ott 
találták meg az ugrálóvárat és az óriáscsúszdát is. 
11 órától a gyermekek megnézhették és kipróbál-
hatták a rendőrautót, Fazekas Zsolt kötözési tech-
nikákat mutatott a diákoknak, a tornateremben a 

Hulladékgazdálkodási Kft játékaival játszhat-
tak az érdeklődők. Hatalmas sikert aratott a 
Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület bemu-
tatója. Délben meglepetés várt a gyerekekre. 
Az ebéd mellé süteményt is kaptak diákjaink. 
A Képviselőtestület Minya Árpádné Kati néni 
finom sütijeivel lepte meg a község gyerkőceit, 
melyet ezúton is köszönünk szépen. Kataszt-
rófavédelmi bemutatóval folytattuk tovább. 
A demecseri önkéntes tűzoltók bemutatták, 
hogyan mentenek ki embereket egy autóból, 
hogyan oltanak el egy kigyulladt gépkocsit. A 
látványos bemutatót kerékpáros ügyességi ve-
télkedő követett, majd népszerűsítettük a két-
kerekűn való közlekedést. A vállalkozó kedvű 
gyermekek, szülők és pedagógusok a Kék-De-

mecser közötti kerékpárúton bicikliztek.  A távot 
teljesítők ajándékokat kaptak. A Lónyai partján sor-
soltunk is. A tanulók izgatottan várták, hogy milyen 
ajándékot kapnak, kihúzzák-e a nevüket a doboz-
ból. Rendezvényünket a katasztrófavédelem zárta. 
A tűzoltási gyakorlatok után habpartyval zártunk. 
Köszönöm Poór Sándor polgármester úrnak, az 
önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, hogy 
segítették, támogatták rendezvényünket, és így 
a község gyermekeinek egy élménydús, prog-
ramokban gazdag napot tudtunk biztosítani.

Rendvédelmi nap
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Budapesten jártunk

2019. május 7-én a Kéki Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola diá
kjaival Budapesten jártunk. A HOMM Kft.-nek kö-
szönhetően ötven gyerek utazhatott el Hegyes Szil-
via igazgatónő, Soós Lászlóné, Vastagné Bacskai 
Anita és Benkő Anett nevelők kíséretében a fővá-
rosba. Színes programok vártak a tanulókra, melyet 
már az utazás előtti napokban is izgalommal vártak. 
Elsőként az újbudai Csodák Palotájába látogattunk 
el, ahol a gyerekek érdekességekkel, tudományos 
kísérletekkel ismerkedtek meg. Ezt követően meg-

tekintettük a Parlementet, majd közösen átsétáltunk 
a Dunát átívelő Lánchídon. Végül megérkeztünk a 
Hősök teréhez, ahol a gyerekek kamatoztathatták 
angol nyelvtudásukat. Az utazás sikerességét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy ötven mosolygós és 
örömteli arccal tértünk haza Kékre. A gyerekek nem 
mindennapi élménnyekkel gazdagodtak, melyet más-
nap örömmel meséltek el társaiknak az iskolában.  

Benkő Anett tanárnő

Játék és tanulás
Iskolánk tanulói az utolsó héten sem maradtak 
vidám, látványos, ugyanakkor hasznos progra-
mok nélkül. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 ”Kö-
zös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben Kemecsén és a környező települé-
seken” című projekt keretében három témába ve-
zették be az előadók az érdeklődő osztályokat. 
A tornateremben óriás társasjáték segítségé-
vel sajátíthatták el a hulladékgyűjtés szabálya-

it. Az izgalmas és szórakoztató feladatok so-
rán megtanulhatták a diákok, miért fontos a 
környezetvédelem, és mit tehetünk a földünk 
és közvetlen élőhelyünk megóvása érdekében. 
Közben az udvaron a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi Karának fizika szakos hallgatói 
mutattak be látványos kísérleteket a levegő egyik 
alkotóeleme, a nitrogén folyékony halmazállapotú tu-
lajdonságait felhasználva. A mínusz 190 Celsiusfok-
ra lehűtött kémiai elemet úgynevezett Dewar-edény-
ben, azaz termoszban hozták az előadók. A 
bemutatót követően a gyerekeknek is lehetőségük 
volt kísérletezni, majd óriás buborékokat fújhattak. 
A program zárásaként Médiadetektív – Buktassuk 
le az álhíreket címmel előadást hallhattak a tanulók 
arról, hogyan szűrhetjük ki a megtévesztő, kevés 
valóságelemeket tartalmazó cikkeket, reklámokat.
A játék és a szórakozás mellett új isme-
reteket gyűjtöttek diákjaink, melyek a ké-
sőbbiekben is hasznukra válhatnak.

Poór Sándorné
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Fúvószenekari Fesztivál és Minősítő 

A szomszédős megyékből is érkeztek fúvós együt-
tesek április 13-án, szombaton a kéki művelődési 
házba, hogy részt vehessenek a Demecseri Fúvó-
szenekari Egyesület által immár nyolcadik alkalom-
mal megszervezett minősítő fesztiválon. A részt 
vevő zenekarok:  Demecseri Fúvószenekar, Kar-
mester: Kasellák Zsolt, Hajdúböszörményi Ifjúsági 
Fúvószenekar, Karmester: Tanyi Zoltán, Miskol-
ci Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar, Karmester: 
Nagy Zoltán, Fiatal Fúvósok Zenekara Nyírbátor, 
Karmester: Fazekas Mihály,  Nyírbátori Koncert 
Fúvószenekar, Karmester: Fazekas Mihály, Vikár 
Fúvószenekar Nyíregyháza, Karmester: Blága Pé-
ter, Szendrői Fúvószenekar, Karmester: Virág Csa-
ba, Kinder Band Tiszavasvári, Hankó László Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola, Karmester: Nagy Dá-
niel, Tiszavasvári Városi Fúvószenekar, Karmester: 
Nagy Dániel, Közreműködött a Nívó-díjas Hajdú-
dorogi Mazsorett Együttes, vezető: Balogh Tóth Zita
Az Önkormányzat kultúrabarát módon hoz-
zájárult a rendezvény sikeréhez. Az egész tele-
pülés megmozdult, szépítették az utcákat, te-
reket. Szerencsére az időjárás is megjavult .
Délelőtt az érdeklődők hallhattak térzenét a Műve-
lődési Ház előtt, miközben bent folyt a versenydara-
bok eladása. A délutáni felvonulás után nagy élmény 
volt amikor az összes zenész részvételével örömzene 

csendült fel. A közel 400 zenész az eredményhirde-
tés előtt közösen játszotta el az ismert zeneszámokat.
A rendezvény színvonalát erősítette, hogy a zsűri tag-
jai országosan elismert minősítő szakemberek voltak:
Szabó Ferenc - Hidas Frigyes díjas karmester, kla-
rinéttanár, a Győri Széchenyi István Egyetem Művé-
szeti Karának tanára, a komáromi Egressy Béni Mű-
vészeti Iskola fúvós tanszak vezetője és az Egressy 
Fúvószenekar karmestere, Tatabánya Város Fesztivál 
fúvószenekarának karmestere, a Győr Symphonic 
Band nevű koncert fúvószenekar alapító karmestere, 
a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke
Dohos László – ezredes, Liszt Ferenc-díjas karnagy, 
Egressy Béni Díjas, nyugalmazott főkarmester, a Ma-
gyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség tiszteletbeli 
elnöke, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar  
főiskolai docense, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjének kitüntetettje, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség Életmű Díjának kitüntetettje
Bekker Gyula – Hidas Frigyes díjas fúvószene-
kari karnagy, kürttanár, a Debreceni Egyetem Ze-
neművészeti Karának oktatója, a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetettje, a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnökségének tagja, Észak-Ke-
let Magyarország fúvószenekari referense, a Bal-
mazújvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószenekar vezetője
Bán László – karnagy, fúvós hangszerelő, Or-
szágos Karmester, a Törökbálinti Fúvószenekar 
művészeti vezetője, karmestere, a Magyar Fúvó-
szenei és Mazsorett Szövetség elnökségének tag-
ja, a Budapesti régió fúvószenekari referense.
A verseny országosan elismert, várt programja a 
fúvószenekari életnek. A település jó hírnevét vit-
ték a résztvevők, köszönve a szíves fogadtatást, 
vendéglátást. Örömmel térnek vissza a jövőben is.

Kiss Gyula Tibor
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Anyák napja a Ficánka csoportban!

2019. május 6-án anyák napi délelőttöt tar-
tottunk a Ficánka csoportban. Ezt a délelőt-
töt a gyermekek az édesanyjukkal töltötték a 
bölcsődében. Egy rövid éneklést követően át-
adták az előre elkészített ajándékot. Vidám na-
pot töltöttünk együtt, ahol a kis „Ficánkák” vi-
rágtartót készítettek az anyukájukkal közösen.
Reméljük, hogy mindenki jól érez-
te magát és élményekkel telve tért haza.

Sipos Józsefné, Kántor Rebeka

Június 21-én tartottuk bölcsődénkben az évzáró 
és ballagási ünnepséget, ahol elbúcsúztunk négy 
kis gyerektől, akik közül hárman a kéki Mesekert 
óvodában, egyikőjük pedig a nyírbogdányi Kazin-
czy Ferenc Baptista óvodában folytatják életútjukat.
Erre az ünnepi alkalomra hetekkel előtte elkezdtünk 
készülni, melynek be is ért a gyümölcse, hiszen a cso-
portok apraja-nagyja nagyon kedves műsort adott. 
Ezt a pénteki napot a  ballagó gyerekek  fa ültetés-
sel kezdték, nyomot hagyva bölcsődénk életében.
A délutáni rendezvényünket a gyerekek mű-
sorával kezdtünk, melyben mutogatós

mondókákat adtak elő. Ezt követte Bilecz Bog-
lárka szavalata és a gyermekek közös tánca.
Műsorunkat az itt eltöltött néhány hó-
nap emlékezete pillanataiból összeállí-
tott fényképek megtekintésével zártuk.
Kedves Ballagó Törpikéink!
Bilecz Boglárka, Neuzer Marcell, Nyíri Iván,  Nyitró Szabolcs. 
Köszönjük, és örülünk, hogy megismerhettünk ben-
neteket és velünk  töltöttétek  az elmúlt  hónapokat.
Kívánunk Nektek jó egészséget, sok örö-
möt és minden jót az óvodai élethez!

Kisgyermeknevelők

Ballagó Bölcsisek

Bölcsőde hírek
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Hagymási Ferencné          élt 79 évet
Gyug Istvánné  élt 88 évet 
Kurucz Mihályné   élt 81 évet 
Dengi Tibor     élt 64 évet

ELHUNYTAK Házasságkötés Újszülöttek

2019.05.11.
Tóth Renáta

Pelsőczi István

2019.05.25.
Tahy Gabriella
Lázár Dávid

2019.05.25.
Maudra Zsanett

Maklári Zsolt

2019.04.26.
Bódi Amira

Anya: Káté Márta 
Apa: Bódi Roland

2019.05.26.
Molnár András
Anya: Szőllősi Kata

    Apa: Molnár András 

2019.06.23.
Lukács Dániel
Anya: Csajbók Éva 
Apa: Lukács Csaba 

2019.06.26.
Janóczki József

Anya: Korfanti Renáta
Apa: Janóczki József

2019.07.13.
Varga Klaudia 
Benda József

Választási tájékoztató!

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára, 
vasárnapra tűzte ki a polgármesterek és a települési 
önkormányzati képviselők választását. Ezzel egyidő-
ben a nemzetiségi választások is fognak zajlani.
A tájékoztatóval az a célunk, hogy felhív-
juk a figyelmet a választási események-
re, és hasznos információt adjunk közre.
Néhány nap múlva mindenki meg fogja kapni 
a Nemzeti Választási Iroda értesítőjét, amely-
ben arról tájékoztatják a választópolgárokat, 
hogy felvételre kerültek a névjegyzékbe, meg-
jelölik benne a szavazás időpontját és helyét.
Jelöltet ajánlani 2019. augusztus 24. napjától, 
2019. szeptember 9. napjáig lehet. Az ajánlóíve
ket 2019. szeptember 9-én 16 óráig lehet leadni 

a hivatalban, a határidő elmulasztása jogvesztő!
Az ajánló íveket a hivatalban lehet igényelni. Az 
ajánláshoz szükséges aláírások számát határozat-
ban kell megállapítani a helyi választási iroda veze-
tőjének. A polgármesteri ajánláshoz a választópol-
gárok számának 3%-ának, a helyi önkormányzati 
képviselők ajánlásának a választópolgárok 1%-ának 
aláírása szükséges.  Számszerűsítve polgármes-
ter esetében 48 db, képviselők esetében 16 db. 
Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de 
egy jelöltet csak egy alkalommal. Kérek minden-
kit, hogy az adatait a jelölteknek pontosan adja 
meg, mert a hiányosan, vagy rosszul megadott 
személyes adatok érvénytelenséghez vezetnek!
Bővebb felvilágosítást az önkormány-
zat vagy a Nemzeti Választási Iroda honlap-
ján (valsztas.hu), vagy a hivatalban kaphat-
nak a további határidőkről, és eseményekről. 



„Manó csoport”

A csoport tagjai

Váradi Gergő

Pálinkás Réka

Nánási Katalin

Nyíri Ivett

Beri Mónika

Pálinkás Réka

Hok Kinga

Molnár Alex

Mitró Szabolcs Tamás Ádám

Örömünkre szolgál beje-
lenteni, hogy a nagy ér-
deklődésre való tekintettel 
2019. 04. 01-én elindult 
bölcsődénkben a második 
csoport. Így már az eddig 
üresen álló csoportszoba is 
megtelt gyerekhanggal és 
vidámsággal. A beiratko-
zók ügyesen birtokba vet-
ték a helyiséget és hamar 
beleszoktak a bölcsis életbe. 

Csoportunk jelenleg 9 fővel 
működik és a „Manó cso-
port” fantázia nevet kapta.
Ezúton kívánunk min-
den kicsi Manónak fel-
hőtlen, vidám, élmények-
kel teli bölcsis éveket.
Pálimkásné Enyedi Mária, 
Szabó Ildikó
            Kisgyermeknevelők



2019-es beruházások

Gyereknap alkalmával birtokba vették a gyerekek az új művüves páylánkat.

Elkészült az Idősek Otthona épületének bővítése


