Téli csend
Jég ül a fákon,
fagy dala cseng.
Csend van a földön.
S csend odafenn.
Hó-puha réten,
roppan az ág,
Büszke agancson
fagy muzsikál.
Tóth Árpád

Tartalomból:
Óvoda jótékonysági estje
Karácsonyi est
Asztali tenisz hírei
Törpi-Kék Bölcsőde hírei

Kéki Körkép XXI. évf. 04-05. szám

2
Mikulás-ház

Mint az elmúlt években idén is ellátogatott községünkbe a Mikulás. A Mesekert Óvoda udvarán feldíszített Mikulás-házban várta a gyerekeket három napon át, akik dalokkal, énekekkel készültek és, mint jó gyerekek szaloncukrot kaptak. Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítségét, mellyel hozzájárultak a legkisebb lakóink boldogságához.
Sarkadi Anna

Jól halad önkormányzatunk épületének felújítása

Közmeghallgatást tartottunk

A képviselő-testület és a presbitérium tagja koszorúztak a Donnál elesett magyar katonák emlékére
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KÖZMEGHALLGATÁS

jelenlévőket a Start munkaprogram folytatásáról;
kiemelt figyelmet kell fordítani a csapadékvíz elA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló vezetésére a település egyes részein. Felsorolta a
törvény előírja a Képviselő-testület számára a köz- már elnyert, 2020-ban megvalósuló beruházásokat:
meghallgatás megtartását évente egy alkalommal. az óvoda épületének belső átalakítása, eszközbeA 2019. évi közmeghallgatás időpontját 2019. no- szerzés, az óvodaudvarra új játszótér kialakítása, a
vember 26. napjára tűzte ki a Képviselő-testület, megvásárolt régi egyházi ingatlan felújítása, szociahol a lakosságnak lehetősége van a polgármester- ális helyiségek kialakítása. Folyamatban van a piac
nek, a jegyzőnek és a képviselőknek önkormány- kialakítására benyújtott pályázatunk elbírálása. A
zati ügyben kérdést feltenni. A fórum 16 órakor lakosság részéről kérdés és észrevétel hangzott el
kezdődött, a lakosság részéről is nagy volt az ér- a hulladékgyűjtéssel, a járdák takarításával, az eldeklődés. Poór Sándor polgármester a 2019. évi hanyagolt ingatlanokkal és a kondipark megvalóbeszámolójában kiemelte az önkormányzat és az sításával kapcsolatban. Sérelmezte a hozzászóló,
intézményeinek működéséhez szükséges forráso- hogy a településen működő pénzintézet több éve
kat, a rendelkezésre álló létszámkeretet, és röviden bezárt, ami a vállalkozásokat hátrányosan érinismertette az intézmények feladatait. Beszámolt a tette, és nincs bankautomata. Felháborodásának
megvalósult beruházásokról és az év eseményeiről adott hangot az egyik hozzászóló, hogy a telepüis. Hangsúlyozta, hogy a település fejlesztése csak lés központjában közterületen folyamatos a szepályázati forrásból valósítható meg, hiszen az ön- szesital-fogyasztás, amely negatív véleményt vált
kormányzat saját bevétele erre nem nyújt fedezetet. ki a településen élőkből is és az átutazókból is.
Ebben az évben is minden jelentős beruházásunk A polgármester válaszában elmondta, hogy a Képa sikeres pályázatoknak köszönhető. Több célra viselő-testület évekkel ezelőtt megalkotta a közteis nyertünk támogatást, ennek eredményeként új rületen történő szeszesital fogyasztásának tiltásáról
műfüves pályával gyarapodott településünk, befe- szóló rendeletet, melynek megszegése szabálysérjeződött az idősek otthona építésének a harmadik tési bírságot vonhat maga után. Bankautomata elüteme, felújításra került a labdarúgópálya, lelátó helyezését több alkalommal is kezdeményeztünk,
került kiépítésre, új orvosi eszközök kerültek be- de a pénzintézetek gazdasági okokra hivatkozva
szerzésre, és megkezdődött hivatal felújítása. A elzárkóznak tőle.
2020. évi tervekkel kapcsolatban tájékoztatta a
ERRŐL TÁRGYALT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A közmeghallgatás megtartása után került sor
a soron következő ülésre 2019. november 26án, melynek a napirendjei az alábbiak voltak:
1.
Kék Község Képviselő-testületének szociális tüzelőtámogatás megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása, elfogadása
2.
Kék Község Képviselő-testületének 2019.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3.
Készpénzben
teljesíthető
kifizetések szabályainak megállapításáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása,
elfogadása
4.
A
Képviselő-testület
adórendeletének
módosítása
5.
Szociális
juttatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
módosítása
6.
Segélykérelmek
elbírálása
Az első napirendben a szociális tüzelőtámoga-

tás kiosztásáról szóló rendelettervezetet tárgyalták a képviselők. Ebben az évben is pályáztunk
a szociális tüzelő támogatására, mely alapján
985 q barnakőszén megvásárlására volt lehetőségünk. A támogatás iránt a kérelmeket december 15. napjáig lehetett benyújtani. A képviselő-testület a rendeletet elfogadta, így 330
család részére került kiosztásra a szociális tüzelő.
A második napirendben a 2019. évi költségvetési
rendeletünk módosítását tárgyalta a Képviselő-testület, amelyet az indokolt, hogy az év folyamán
kapott többlettámogatások és a befolyt többletbevételek miatt meg kellett emelni a költségvetési előirányzatok összegét mind a bevételi, mind a
kiadási oldalon. A módosított bevételi és kiadási
előirányzat összegét 703.875.545 Ft összegben
állapította meg a rendeletben a Képviselő-testület.
A harmadik napirendben a készpénzben teljesíthető kifizetések szabályainak megállapításáról
szóló rendeletet alkotta meg a Képviselő-testü-
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let. A rendelet szabályozza, hogy milyen jogcímen
kerülhetnek összegek kifizetésre az önkormányzatnál és valamennyi intézményénél. Minden más
esetben csak átutalással történhetnek a pénzügyi
teljesítések. A rendelet megalkotásának szükségességét jogszabály írja elő, a képviselők a rendelettervezetnek megfelelően elfogadták az előterjesztést.
A negyedik napirendben az önkormányzat adórendeletének módosítására került sor. Az önkormányzatoknak törekedniük kell a saját bevételeinek növelésére,
ezért a Képviselő-testület az adórendelet módosítása
mellett döntött, mely szerint az építményadó mértéket 80,- Ft/m2, a kommunális adó mértéket 5.000 Ft/
év összegben állapította meg 2020. január 1-jétől.
Ötödik napirendben a szociális juttatásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítását tárgyaltuk. A
Képviselőt-testület saját hatáskörében megállapított
támogatások esetében 2020. január 1-jétől megállapított lakhatási támogatások összegét 4.000 Ft/hó
összegről 4.500 Ft/hó összegre emelte. A támogatás
megállapításának feltételeit is megváltoztatták. Kedvezőbben alakultak az egy főre jutó jövedelmek határai, egyedül élők esetében az egy főre jutó jövedelem
114.000 Ft/fő/hó, a családok esetében 99.750 Ft/hó

összegre emelkedett. Így több személy, illetve család
tudja igénybe venni az önkormányzati támogatást.
A segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt.
Napirend után Poór Sándor polgármester beszámolt a régi konyhai eszközök értékesítéséről és a Kormányhivatal állásfoglalását közreadta, mely szerint Tóth Tiborné képviselővel
szemben felmerült összeférhetetlenség nem áll fenn.
Az utolsó testületi ülést 2019. december 19-én tartottuk, melynek napirendje a Kéki Gyermekjóléti
és Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosítása volt. A
társulásban 5 település vett részt a gyermekjóléti, a családsegítői, a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás feladatok ellátására. A társulás által
alapított Szociális Alapszolgáltatási Központ látja
el a feladatok egy részét továbbra is (a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást), de a családsegítői és gyermekjóléti feladatokat januártól Gégény
település Demecserrel közösen, mi pedig önállóan
végezzük. A családgondozó továbbra is Nánási
Zoltánné lesz, Tóbiásné Tamás Erika Demecserben
folytatja a munkáját.

Tájékoztatás
Az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz
menő lomtalanítás keretében biztosítja.
A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.
.
Miért kedvezőbb ez, mint a régi rendszer?
• A lakosság évente egy alkalommal a felkínált időpontokból választva találhatja meg
a számára ideális lomtalanítási időpontot.
• A lomok nem kerülnek ki a közterületre,
megőrizzük
közterületeink
tisztaságát
•
Elkerüljük
a
lomok
széthúzásából
származó
kellemetlenségeket,
megelőzzük
a
közbiztonsági
problémákat,
• Elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a szolgáltatást (közszolgáltatásba be nem jelentkezettek, más települések
lakosai,
gazdálkodó
szervezetek)

Ki jogosult a szolgáltatás igénybevételére?
A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy
ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe.
A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit
Kft munkatársai az igénylés során ellenőrzik.
Hogyan
igényelhető
a
szolgáltatás?
Lomtalanítási időpontot a naptárban – lila színnel jelölt lomtalanításra való bejelentkezés időszakában,
legalább egy héttel az Ön által kiválasztott időpont
előtt igényelhet az alábbi elérhetőségek egyikén:
•
honlapunkon
www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek
menüpont
alatt
a vevőkód megadását követően a településnél
megjelölt
időpontokra
regisztrálva
• telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás
bejelentő telefonos ügyfélvonalán 06 42 594 531
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• személyesen a 4400 Nyíregyháza, Bokréta
utca 22. szám alatti központi telephelyen, valamint a Kisvárdai Hulladékkezelő Központban
és a Nagyecsedi Hulladékkezelő Központban
•
e-mailben
a
lomtalanitas2020@eakhulladek.hu
címen
A további egyeztetések érdekében saját elérhetőségét kérjük, minden esetben szíveskedjenek megadni!
Hová
helyezhető
a
lombhulladék
és
milyen
formában?
A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán
belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre
hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás
érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy meghatalmazottjának kell átadnia. A
lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik,
de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű
hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra.
Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.
Milyen

mennyiségű

és

minőségű

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső
járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza
a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója
illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja
a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen
tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett
időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az
esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés
nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak
minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett
lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!

hul-

ladék
szállítható
el
az
ingatlanokról?
A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként olyan hulladékok
elszállítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos vegyes hulladék (heti) ürítés során nem
kerülnek elszállításra az edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek a háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydarabos szilárd hulladékok.
Lomtalanításkor
átadható
hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg,
matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban
• műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban
• háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi- , kerékpár-,, illetve motorkerékpár-gumi
A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom
kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt
(többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.
Lomtalanítás
során
nem
kerülnek
elszállításra
az
alábbi
hulladékok:
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Egyházi hírek

Kedves Olvasók!
Sokan
úgy gondolják,
hogy az
idő megállítható
lehetne,
ha már
ennyire
nagy a tudomány.
Mégis
azt ves�szük észre, hogy igen gyorsan szalad az idő. Az óvodás
gyermeknek még lassan telnek a napjai, igen
hosszú egy nap, - bárcsak ne kellene aludni az
óvodában! Az iskolásoknál is hasonló a helyzet, csak az önfeledt játszadozást felváltja a
komoly munka, a tanulás. Természetesen, ha
a szülő is komolyan veszi a gyermeke lelki-érzelmi-értelmi-testi fejlődését, s partner az előre
jutásában. Kedves Szülők! Vegyék komolyabban gyermekeik miatt ezeket a gondolatokat!
Aztán az ifjúkor szépségei, reményteli jövővel,
majd a házasság, családalapítás évei. Ilyenkor
még lassan megy az idő, a kisgyermekek szinte éjjel-nappal lekötik a szülőket a mindennapi munka mellett. Aztán a középkor betöltése
után veszi észre az ember, hogy ’hejde’ gyorsan mennek az évek! Egyre több körülöttünk,
akiktől el kell búcsúznunk, s egyre csak fogyunk. S már 2020-at írunk! Mi a teendőnk?
Emberségesen élni az életünket! Embernek
lenni minden körülmények között: a szeretetben, a megértésben, a megbocsátásban, a türelemben, a munkában, az emberi kapcsolatainkban, nem utolsó sorban pedig embernek
lenni az Istennel való személyes kapcsolatomban.
Megkérdezhetjük önmagunkat: Mennyire tudunk örülni egy ember megszületésének; s az
elmúlás fájdalmában is osztozunk. A kettő között kellene emberibbnek, emberségesebbnek
lenni mindannyiunknak, hogy szebbé tegyük
önmagunk, szeretteink, munkatársaink, sőt az
egész település életét. Ehhez pedig szükséges,

hogy ne önző módon éljünk, hanem igenis vegyük észre, hogy mások is vannak körülöttünk.
Böjte Csaba atya mondta: „Az ember azzá válik,
amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek,
az erények egyre jobbá tesznek, a rossztettek, a
bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tette
ink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk
úgy jók lenni, hogy ezáltal egyre jobbakká ne
váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré.”
Gary Chapman írja: „Csak akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgy döntünk, hogy jobban
szeretjük az embereket, mint megérdemlik.”
Úgy gondolom, nem másoktól függ az emberségünk, az emberi életünk, hanem attól, hogy személy szerint én hogyan akarok ember lenni, jó
ember lenni. Ahogy Arany János megfogalmazta: „Ember lenni mindég, minden körülményben.” Hogy ezt meg tudjuk valósítani, olvassák
el az alábbi tanulságos történetet egy mérlegről:
A jómódú gazda, és a szegény ember üzletet kötött. A gazda minden héten ad két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig viszonzásul két kiló
összegyűjtött mézet ad. Ment az üzlet rendben
jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt,
hogy bizony nem minden ember tisztességes, és
meg kellene mérni, amit kap. Úgyhogy mikor
legközelebb vitte a túrót, és néhány perc múlva megkapta a mézet, azt hazavitte, és a pontos
mérlegén megmérte - hát csak másfél kiló volt!
Felháborodva ment a szegény emberhez és indulatosan a szemére vetette, hogy becsapta őt.
A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt:
- Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény ember vagyok. Egy kétserpenyős
mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már
nem volt pénzem. Így hát, amikor megkaptam
tőled a túrót és kivittem a kamrába, rátettem a
mérleg serpenyőjére, és a másik serpenyőbe kimértem az azonos súlyú mézet. A gazda roppant módon elszégyellte magát és hazament.
Adja Isten, hogy ebben az ősi községben is minél többen, lehetőleg mindenki
éljen
emberséges,
krisztusi
életet.
Szabó Gábor esperes, paróchus
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A magyar kultúra napja a bölcsiben
Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Ezen a napon népviseleti ruhába bújtunk. Hangszerek segítségével próbáltuk közelebb hozni a
magyar kultúrát a gyerekekhez. Meghívásunknak örömmel tett eleget Enyediné Székely Mária
nagymama, aki citeráját szólaltatta meg. Játéka
elnyerte kicsik és nagyok tetszését egyaránt. A
nevelők a furulya hangjával ismertették meg a
gyerekeket. A bölcsődében tanult dalok hangszeren való megszólaltatását kitörő örömmel fogadták a gyermekek. Többen énekelték is. Szeretnénk
megköszönni a Kéki Mesekert Óvodának, Hajnal
Emőkének és Oroszné Farkas Edinának a ruhákat,
mellyel hozzájárultak a rendhagyó nap sikeréhez.
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volt mindenkinek az „előadás”, mi –felnőttek- is
gyerekké váltunk, ahogy megpróbáltunk a különböző állatok hangján megszólalni. A gyerekek pedig különösen élvezték a történetet, és
tátott szájjal figyelték, mi lesz a mese vége.
Az adventi gyertyagyújtások alkalmával az intézmények kézműves termékek árusítására kaptak
lehetőséget. Bölcsődénk dolgozói már több héttel
korábban lázas készülődésbe kezdtek: üveget festettünk, karácsonyfadíszeket készítettünk filcből,
dekorgumiból, fából. Készült többféle asztaldísz,
ajtódísz és adventi koszorú is. Köszönjük mindazoknak, akik vásárlásukkal támogatták bölcsődénket! Tapasztalatokkal telve jövőre is igyekAdventi készülődés
szünk minél színesebb ajándéktárgyakat előállítani.
Az utolsó adventi héten színes progra- Az adventi vásár mellett a harmadik vasárnapon az
mokkal
készültünk
a
közelgő
ünnepre. óvodával karöltve rövid műsort adtunk a megjelent
Egy nap a mézeskalácsról szólt. A dajka néni ünneplőknek. Igyekeztünk a meghittséget és a várabegyúrta a tésztát, a gyerekek pedig a nevelők se- kozás örömét átadni az elénekelt dalokon keresztül.
gítségével kinyújtották, és karácsonyi alakzatokat
szaggattak belőle. A kis sütiket cukorkával feldíszítették, majd sütés után hazavihették a szülőknek.
A következő napon családi barkácsdélutánt szerveztünk, amelyre a szülőket is meghívtuk. A jó hangulatú
délutánon spatulából és színes alakzatokból készítettünk fénykép keretet és karácsonyfadíszt. A gyerekek
nagyon élvezték a szülők jelenlétét. Csillogó szemekkel dolgoztak össze, melynek eredményeként
nagyon szép és kreatív alkotások születtek. Ezúton
szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy részvételükkel színesítették bölcsődénk mindennapjait.
Az utolsó nevelési napon a nevelők bábelőadással kedveskedtek a gyerekeknek. Izgalmas

Mikulás
December elején a két csoport tagjai közösen várták
a Mikulás érkezését. Miközben Mikulásváró dalokat
énekeltünk, halk kopogást hallottunk az erkélyajtón…
megérkezett a Télapó! Néhányan megilletődve bújtak a nevelő nénik mögé, mások barátságosan kínálták hellyel a megfáradt bácsit. A bátrabbak bele is
ültek az ölébe. Oldott hangulatban énekeltünk egy
dalt és ajándékként minden gyermek kapott egy csomagot. Vidáman, integetve búcsúztunk a vendégtől.
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Visszatekintő

Díszpolgárunk emlékére táblát állítottunk

A start munkaprogram keretein
belül zajlott a termelés

Májusban felavattuk az új műfüves pályánkat

Rendész - és gyereknap

Rendész - és gyereknap

Augusztusban falunapot szerveztünk.
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Befejeződött az Idősek Otthona bővítése

Közfoglalkoztatási kiállításon vettünk részt

Szeptemberben az idősek napját ünnepeltük
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Októberben önkormányzati választás volt

A sportpálya felújítása

Közmeghallgatás

Decemberben Mikulás-házat állítottunk a
gyerekeknek

Adventi gyertyagyújtások
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Óvoda jótékonysági est
2019. december 07. nagy nap a Kéki Mesekert
Óvoda életében. Az új óvoda fennállásának 10
éves évfordulója alkalmából jótékonysági estet
szerveztek az óvoda dolgozói és a szülői munkaközösség tagjai. Hónapokkal ezelőtt megkezdődött a lázas készülődés. Szponzorok, támogatók felkutatása, műsor összeállítása. Lázas
izgalommal készültek szülők-gyerekek egyaránt. Két új képviselőnk (Sarkadi Anna, Győri
Attila) személyében is aktív segítőkre találtunk.
Végre elérkezett a nagy nap, Horváth Józsefné
köszöntötte a megjelent kedves vendégeket, és
az alábbi gondolatokkal nyitotta meg az estét.
Jótékonysági estünk mottója, 10 éves a „Mesekert”. 2009 augusztusában került átadásra a két
szakaszban épült óvodánk, ezzel a környék egyik
legszebb, legjobban felszerelt intézményének lehetünk örökösei. 10 év alatt sok minden történt
az épület falai között. Vezetőváltás, nyugdíjazás,
120 éves jubileumi emlékünnepség, intézményvezetői tanfelügyelet, pedagógusminősítések ,
kormányhivatali, államkincstári ellenőrzések. Kiálltuk a próbatételeket, az itt megforduló emberek
elismeréssel nyilatkoztak az intézményben folyó
munkáról, és az óvoda fenntartásáról. Még el sem
használódott az épület, a folyamatos és sikeres
pályázatírás eredményeként nyílászárócsere, az
épület hőszigetelése is megtörtént, ezáltal új arculatot kapott óvodánk. Ami még majd következik,
az intézmény belső felújítása, fűtéskorszerűsítés,
eszközfejlesztés.10 év alatt az udvari játékok elhasználódtak, sajnos az uniós eszközök élettartama is véges. Szintén az önkormányzat sikeres
pályázata eredményeként 5 millió forint értékben
új udvari játékok kerülnek beszerzésre. Óvodánk
játék és eszközállományát igyekszünk folyamatosan bővíteni leginkább pályázati bevételekből.
Kevés intézmény mondhatja el magáról, hogy
alig 10 év alatt ennyi korszerűsítésen, felújításon
megy keresztül, és egy új épületről beszélünk.
Folyamatosan szépülünk, egy valami azonban
nem változik: a dolgozók elhivatottsága, gyermekekbe vetett hite, ami mindenkor a felnövekvő
generáció sikerének alapja. Zajlik a tehetséggondozás, zeneovi, néptánc, mozgásfejlesztés, kézműves műhely, angol. Az óvodai nevelőmunka a
változó világban egyre nagyobb kihívást jelent.

Mivel óvodánk a Mesekert nevet viseli, így engem most is a mesék világa ragadott magával,
folytathatnám ezekkel a gondolatokkal „Egyszer
volt, hol nem volt”. A jótékonysági est körül zajlóesemények mesébe illőek. Vannak itt nagyszerű emberek, akik nagyot álmodtak, felderítő útra
indultak, megbotlottak, újra terveztek, segítő társakra bukkantak, akadályokat győztek le, hogy a
történet végén úgy érezzék magukat, mint a mesék hősei, ahol mindig a jó győzedelmeskedik.
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet.
Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, van úgy, hogy kisebb csoport
akarja megmutatni, mire képes. Mi nem az ország-világ megváltását tűztük ki célul, hanem
közvetlen környezetünknek szeretnénk hasznára
lenni. Óvodánk a szülőkkel való partneri együttműködés kitűnő példájáról tesz ma tanúbizonyságot, hiszen a gyermeknevelés során elsődleges
partnerünk a szülő! Mi megtettük az első lépést,
megéreztük a szeretetet, segítő szándékot. A következő gondolatok a köszönet szavai, hiszen
olyan emberek is fellépnek az est folyamán, akiknek a településhez, óvodához kötődésük nincs.
Köszönöm polgármester úrnak a maximális segítőszándékot, támogatást, mellyel az
est színvonalas lebonyolításához hozzájárult.
A szülői munkaközösség vezetőjének, Sipos Józsefnének a szervezésben való részvételét. Valamennyi szülőnek, nagyszülőnek a finom sütiket, felajánlásokat.
A szülők lelkes időt, fáradságot nem kímélő áldozatos munkáját. Volt munkatársainknak, az intézmények dolgozóinak a részvételét, segítségét.
Kollegáim áldozatos fáradságot nem kímélő munkáját, akik minden követ megmozgattak a szponzorok felkutatása, a gyermekek
felkészítése terén . Minden dolgozó saját képessége szintjén hozzátett egy-egy szeletet
ehhez az esthez. A befolyt összegből gyermekeink óvodai életét kívánjuk gazdagítani.
Böjte Csaba atya gondolataival zárom.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan oda állnak mellé!”
Az est további részében felhőtlen időtöltést
és
jó
szórakozást
kívánok!
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A Kéki Mesekert Óvoda dolgozói nevében hálás szívvel mondok köszönetet valamennyi támogatónak,
akik önzetlen felajánlásukkal, odaadó munkájukkal
segítették a rendezvény színvonalas megvalósítását.
A „Jónak lenni jó” ,
Jó volt látni!
Igazán megható pillanatokat élhettünk át 2019.
december 07-én a Mesekert Óvoda szervezésében lebonyolított jótékonysági rendezvényen.
Az estet az apa-lánya tánc nyitotta meg, melyben a szereplők keringőt adtak elő. A kislányok
szebbnél szebb ruhákban pompáztak, az apukák
alkalomhoz illően kellő komolysággal fekete-fehérben táncolták be a színpadot. A kiscsoporttól
a nagycsoportig minden korosztály képviseltette magát egy-egy szerepléssel. Volt hóemberépítő
tánc, szaloncukortánc, hópihetánc, Mikulás - tánc,
anya-fia tánc. Az iskola részéről a 4. osztályos tanulók a Macskák c. musicelből adtak elő egy
részletet. Az óvónők egy gyertyafény tánccal készültek. Győri Attila énekes produkcióját hallhattuk, amit Balla Réka kísért gitáron, a szülőktől
pedig egy kabaré jelenetet tekinthettünk meg.
Szeretnék minden részvevőnek és szervezőnek
gratulálni a színvonalas műsor lebonyolításához.
Amit azonban a közönség nem láthatott, de én ré-

Kéken is nagyszerűen működött, példás értékű összefogás történt a kéki ovisokért!
Köszönjük
!
Horváth
Józsefné
intézményvezető

szese lehettem annak az önzetlen összefogásnak,
melyet mind a szülők, mind a gyerekek, pedagógusok együtt vittek véghez. Az est előtti hetekben
lázas készülődés és próbák zajlottak. Hangosítóként
én is besegítettem a próbákon. Nehéz volt összehangolni, hogy egy-egy próba alatt ott legyen a felnőtt, az óvodás, az anyuka, az apuka. Szombatokat
és vasárnapokat feláldozva, szabad idejüket nem
kímélve lelkesen gyakoroltak az utolsó pillanatig.
Izgatottan és már egy kicsit feszülten várták a napot, amikor megmutathatták, mit tanultak és mire
képesek a gyerekekért, gyerekeikért. Az ovisok fegyelmezetten és élvezettel táncolták végig az estet.
Fáradtan
tértek
haza, de
mindenki
szívében boldogsággal és örömmel, melyet az adni tudás érzése teremtett.
„A
boldogságot
nem
lehet
kapni. Egyetlen titka adni, mindig csak adni.
Jó
szót,
bátorítást,
mosolyt,
hitet és sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.”
Sarkadi Anna
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Kedves Szülők!
A bölcsődénkbe való beiratkozás
2020. május 04.-08.
8:00-tól – 11:00-ig
személyesen történik.
Akik 2020 szeptemberétől hozzánk kívánják beíratni gyermeküket, hozzák magukkal:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek TAJ kártyáját
a gyermek személyi azonosítóját és lakcím kártyáját
a szülő személyi azonosítóját és lakcím kártyáját
Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
4515 Kék, Petőfi u. 51.
Tel.:30/295-6586

Törpi-Kék Bölcsőde dolgozói

Asztalitenisz hírek

Szeptember 22-én kezdődött és december 05-én
ért véget a 2019/2020-as bajnoki megyei évad
őszi fordulója. Az NBIII. szeptember 8. és december 21. között zajlott le. Nem sikerült igazán
jól az indulás az egyik csoportban sem. Sérülés
, betegség és munkahelyi elfoglaltság miatt folyamatos fejtörést okozott a csapatok legmegfelelőbb
összeállítása. Ebből a kényszerhelyzetből igyekeztünk kihozni mindig a legjobbat.
Amegyei csapatnál hellyel- közzel , a várt eredményt
értük el, ami a hetedik helyet eredményezte. Minden
esély megvan, hogy a tavaszi fordulók végére még
egy-két helyezéssel javuljon a jelenlegi pozíció.
A nemzeti bajnokságban szerepló NBIII.-as csapatunknál a fent említett probléma még erőtelje-

sebben nyomta rá a bélyegét az eredményekre. Természetesen nagy elvárásaink
nem voltak, tudtuk, hogy újoncként nagyon nehéz dolgunk van, és lesz is a jövőben is. Bízunk benne, hogy a jelenlegi,
utolsó előtti 11. helyezéstől van jobb is
számunkra ebben az csoportban. Sajnos
már ebben az osztályban is megjelentek,
a fizetett játokosok, attól függetlenül,
hogy ez még az amatőr osztályú kategória. Ezzel a jelenséggel sem most, sem
pedig a jövőben akarunk lépést tartani. A
cél az osztályban maradni, és önerőből a
jelenlegi állománnyal a legjobbat kihozni.
Tóth Tibor
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Karácsonyi est
Mint eddig minden évben, idén is az ünnepek előtt községünk megjelent lakosaival közösen ünnepelhettük Jézus születését az iskola által szervezett karácsonyi esten. Poór Sándor polgármester úr
köszöntője után óvodásaink, diákjaink és a nyugdíjas egyesület műsorát tekinthettük meg. Az egyházak képviseletében Pápay Gábor tiszteletes úr és Szabó Gábor
atya szavait hallhattuk. Ez az est
felidézte a közelgő szeretet ünnepét, Jézus születésének történetét és annak üzenetét. A Képviselő-testület nevében szeretnék
köszönetet mondani minden közreműködőnek azért az élményért
,amit itt közösen élhettünk át.
Sarkadi Anna
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Újszülöttek
ELHUNYTAK

Kurucz Istvánné
Pethő Dániel Elemér
Simonné Jakab Klára
Szabadhelyi Györgyné
Szűcs István

2019.11.20.
Tamás Eszter

élt 76 évet
élt 75 évet
élt 70 évet
élt 91 évet
élt 70 évet

Házasságkötés

Anya: Regán Ramóna
Apa: Tamás László

2019.08.14.

2020.01.14.

Anya: Tóth Renáta
Apa: Pelsőczi Iatván

Anya: Balogh Ilona
Apa: Milotai Ferenc

Pelsőczi Janka

2019.11.15.

Szabó Brájen Kristóf
Anya: Soós Nelli
Apa: Szabó Milós

2019.11.17.

Barnák Miklós László

2019.11.30.
Horváth Edina
Pap András

2020.01.18.
Czipka Diána
Rózsa Barnabás Kálmán

Anya: Nyirkos Edina Fruzsina
Apa: Barnák Miklós

Milotai Laura

2019.12.14.
Rácz Ervin

Anya: Horvát Boglárka
Apa: Rácz Ervin

2019.12.20.

Farkas Tamás és Farkas Bence
Anya: Dankó Anett
Apa: Farkas Tamás

Községünk 750 éves évfordulójára Bobik
Jánosné által írt könyv
megvásárolható a könyvtárunkban.
Református Egyház
Híreiből

megítélt 2.500.000 Ft-os
támogatásból a padok 1/3át tudtuk ellátni alsó fűA Kéki Református Egy- téssel. Ezáltal többen láházközség temploma eddig togathatják az Isten házát,
az őszi -téli időszakban fű- nem tartva az esetleges
tés nélkül volt. Gyülekeze- megfázás körülményes szötünk tagjai megelégedéssel vődményeitől. A jövőben
fogadták a templom alsó szeretnénk pályázni, hogy
padfűtésének
megvaló- a templomi padfűtés telsulását, melyre 2018-ban jesen megvalósulhasson.

Emlékezzünk egy éve elhunyt Margitka nénire
“Még él bennem az emlék.
Még látom alakját,
Ahogy ott áll a katedrán.
Még hallom csangő szavatit.
Most elment egy más hazába.
De számomra örök tanító.”
Tanítványaid

MEGHÍVÓ Jótékonysági
koncertre
2020. március 29-én 15:00
órára a Kéki Református Egyházközség templomába
Jótékonysági
Koncertre tisztelettel és

szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját. Igét
hírdet: Nt. Csegesi István
Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese.
Szolgálttevő: Szená-TorokA Magyar Orrszággyűlés
képviselőinek
énekkara
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Advent idején vasárnapoknként
Gyertyagyújtásra vártuk községünk lakóit december vasárnapjain. Az első gyertyagyújtás alkalmából a Kék Madár Nyugdíjas Egyesület adventi
dalokkal készült, majd az Idősek Otthona Nappali
Ellátásának képviseletében Szőllősi Balázsnétól
hallgathattunk meg egy gyönyörű verset. Ezt követően Pápay Gábor tiszteletes ünnepi beszédét
hallhattuk. A gyertyaláng fellobbanása után forró
teával és pogácsával vártuk a megjelenteket. A
második gyertyagyújtás a Kéki Petőfi Sándor Iskola Általános Iskola diákjai és pedagógusai készültek ünnepi műsorral, mely alatt fellobbant a
második gyertya lángja. Ezt Nagy Zsolt plébános
olvasott fel egy levelet Jézus születésnapjáról. A
harmadik gyertyagyújtás alkalmából a Mesekert
Óvoda és a Törpi-Kék Bölcsőde gyerekei és dol-

gozói leptek meg minket, majd Szabó Gábor esperes úr vezénylésével közös dalokat énekeltünk
közben fellobbant a 3. gyertya lángja is. A negyedik gyertyagyújtás alkalmából Poór Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Fellobbant
a negyedik gyertya lángja. Nagy Szilárd énekes
sztárfellépő teremtett adventi hangulatot éneklésével, melyet Nagy Dávid gitár kísérletével hallhattunk, amit egy egyedi tűz- és ledshow követett.
Községünk címere is meg-meg villant a ledjáték
közben. Minden alkalommal az ünnepi műsor
után forró teával és pogácsával vártuk a megjelenteket. Lelkileg feltöltődve a falu közössége,
lakói együtt várhatták az év legszebb ünnepét.
Sarkadi Anna

