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Rügyeket vet

az orgona
gallyakban már sűrül az illat
mezők mélységeiben nyílnak
a pipacsok: piros napernyők

halk sárgulás vonja az erdőt
pillanatok oxidja zöldül
délen az ég lagymatag zördül
s fényes zászló lobbant a Nap

világ odvából szél lohol
melengető cirógató
fehér-fekete surranó
felhők közelegnek: a gólyák

csak az marad le valahol
mindig elhull minden megoldás
és folyvást ez a toldás-foldás
csak a kétség a végtelen

Kalász László

A TARTALOMBÓL:

Önkormányzati hírek

Kirándulás Debrecenbe

Csibe-bál

Egyházi hírek

Hétszínvirág Óvoda

Képes mozaik
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ovábbra is igyekszünk e lap segítségével tájékoztatni a tisztelt olvasókat a 
község lakosságát érintő legfontosabb önkormányzati döntésekről, a Képvi-
selő-testület munkájáról.T
Az elmúlt közel három hónapban a Képviselő-testület több nyilvános ülésen 

tárgyalta meg a falu dolgait. Közmeghallgatás keretében lehetőség nyílt a lakosság 
számára a helyi közügyekbe történő közvetlen „beleszólásra” is, sajnos kevesen él-
tek a felkínált lehetőséggel.

A Képviselő-testület február 15-i 
ülésén  első  napirendként  az  önkor-
mányzat  2001.  évi  költségvetését  fo-
gadta el. Kiss Lajos polgármester hoz-
zászólásában elmondta, hogy ez az év 
sem  lesz  könnyebb,  mint  az  előző. 
Fejlesztésre  szinte  semmi  sem  jut, 
örülünk annak,  ha  működőképessé-
günket meg tudjuk őrizni. Sokkal szi-
gorúbb gazdálkodást kell folytatni, ha 
azt akarjuk, hogy ne adósodjunk el, 
és alapfeladatainkat is el tudjuk lát-
ni. Lőrincz Andrásné, mint a Képvise-
lő-testület  Pénzügyi  Bizottságának 
vezetője elmondta, hogy a költségve-
tési terv előkészítése során mind a hi-
vatal dolgozói,  mind a bizottság ala-
pos munkát végzett. E napirend kere-
tében fogadta el a testület az intézmé-
nyi étkeztetés térítési díjával kapcso-
latos, valamint az önkormányzati la-
kások és helyiségek díjairól szóló ren-
deletét is, amely tartalmazza az étke-
zési díjak inflációt követő 8 %-os, il-
letve a lakások és helyiségek díjainak 
10 %-os emelését.

Az „egyebek” napirendi pontban 
a  helyi  kisebbség  helyzetét  elemezte 
Molnár  Balázs  alpolgármester.  Véle-
ménye szerint a cigányság rossz hely-
zete nagy terhet jelent az önkormány-
zatnak. A kivezető utat az jelentené, 
ha saját helyzetén is próbálna változ-

tatni  a  cigányság.  Ehhez  az  ön-
kormányzat megadja a tőle telhető 
segítséget.  Hangász  Izidor  képvi-
selő  szerint  már a  tanácsi  rend-
szerben el lett rontva ez a kérdés. 
Nem  egy  homogén  cigánytelepet 
kellett volna kialakítani, hanem a 
helyi lehetőségeket  kihasználva a 
falu különböző részein kellett vol-
na elhelyezni a cigányságot.

Karakas  Sándor  képviselő 
hozzászólásában  sokallta  a  helyi 
sportegyesület  számára  megsza-
vazott pénzügyi támogatás össze-
gét.  Ilyen  alapon  a  Művelődési 
Házat is fel lehetne újítani, ott is 
jó helye lenne a pénznek. Molnár 
János  örömét  fejezte  ki  a  felett, 
hogy  ez  a  költségvetés  törődik  a 
sporttal.

A március 28-i ülésen szá-
mos fontos  kérdésben  határozott 
a  testület.  Elfogadta  az  önkor-
mányzat 2000. évi gazdálkodásá-
ról  szóló  beszámolót.  Kiss  Lajos 
polgármester  kiegészítőjében  rá-
mutatott  arra,  hogy  a  forráshiá-
nyos gazdálkodás ellenére is sike-
rült az óvodát és egy szolgálati la-
kást rendbe tenni. Sajnos a köz-
ség rendezési terve pénzhiány mi-
att nem készült el.
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Barnóczki Károly jegyző előter-
jesztésében  a  testület  elé  került  a 
környezet  védelméről  szóló  rendelet-
tervezet. A tervezet egy komplex ren-
delet, amely a környezetvédelem szin-
te  minden  területét  átfogja  a  kerti 
hulladék hasznosításán át a rezgés és 
zajvédelem, az állattartás, a parlagfű 
visszaszorítás  helyi  szabályaival 
együtt.

Kiss Lajos polgármester elmon-
dása szerint a kommunális hulladék 
elszállítása  is  e  rendelet  szabályába 
fog illeszkedni, ez cím-, és céltámoga-
tással  fog  megvalósulni.  Molnár  Ba-
lázs alpolgármester szerint a rendelet 
sem anyagi, sem tárgyi feltételei nem 
adottak, ezért javasolta annak egy ké-
sőbbi időpontban történő elfogadását. 
A  Képviselő-testület  a  rendeletterve-
zet elfogadásáról szóló döntését elha-
lasztotta.

Következő napirendként a köz-
terület használatának rendjét szabá-
lyozó rendeletet  vitatta meg a testü-
let. Barnóczki Károly jegyző elmond-
ta, hogy az önkormányzat saját tulaj-
donával szabadon rendelkezik, ebbe a 
körbe tartozik a közterület is. A ren-
delet a közterület használatának sza-
bályát írja le, tekintettel arra, hogy a 
testület rendezni kívánja a közterületi 
árusítással összefüggő kaotikus álla-
potokat.  Kiss  Lajos  polgármester  el-
mondta,  hogy  a  rendelet  részeként 
szabályozni  kell  -  a  szakhatóságok 
bevonásával - az önkormányzati utak 
használatát és az azon történő közle-
kedés  rendjét  is,  ha  nem  akarjuk, 
hogy a nagy súlyú járművek tönkre-
tegyék azokat. A Képviselő-testület el-
fogadta  a  közterület  használatáról 
szóló rendeletet. 

A  legutóbbi  testületi  ülésen  a 
millenniumi  zászló  átadásával  kap-
csolatos  rendezvények,  programok 
tartalmát, előkészítését tárgyalta meg 
a  testület.  Kiss  Lajos  polgármester 

szavai  szerint  a  zászló  a  faluna-
pon július 7-én lesz átadva a köz-
ség részére. 

Sor  kerül  a  „Tiszakesziért” 
kitüntető cím és egy gyémánt dip-
loma átadására is. Molnár Balázs 
alpolgármester  egy  csoport  létre-
hozását  javasolta  a  falunap  ala-
pos,  színvonalas  előkészítése  ér-
dekében. 

A  jegyző  előterjesztésében 
elfogadásra került a Polgármesteri 
Hivatal ügyrendje, amely rögzíti a 
hivatal  jogállását,  szervezetét  és 
működési rendjét. 

A  testületi  ülést  követően 
közmeghallgatásra került sor, me-
lyen  a  testület  a  megjelent  helyi 
lakosok  által  felvetett  közérdekű 
kérdésekre  válaszolt.  Kotta  Ele-
mérné,  Gyurkó István és Sándor 
Béla helyi lakosok jelentek meg a 
közmeghallgatáson.  A polgármes-
ter  köszöntötte  a  megjelenteket, 
majd rövid tájékoztatót adott a la-
kosságot  leginkább  foglalkoztató 
kérdésekről. Ezt követően a meg-
jelent meghívottak mondták el vé-
leményüket  az  őket  leginkább 
érintő közérdekű kérdésekről. Így 
többek között szóba került a bel-
víz elvezetésének a problémája, a 
külterületi  önkormányzati  utak 
rossz  állapota,  a  legeltetéssel,  a 
szarvasmarha ki- és behajtásával 
kapcsolatos  problémák.  Kiss  La-
jos  polgármester  válaszolt  a  kér-
désekre,  elmondta,  hogy  jövőre 
felmérésre  és  kiépítésre  kerül  a 
falu  árokrendszere,  amennyiben 
az anyagi források ezt lehetővé te-
szik. Több olyan községben járt az 
Alföldön, ahol a szarvasmarha ki-
hajtással  nincs gond,  mert a tu-
lajdonos  saját  maga  vezeti  ki  az 
állatot a legelőre és felelős az álta-
la okozott kárért is. A külterületi 
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önkormányzati utak hivatalosan még 
nem kerültek az önkormányzat tulaj-
donába. Amíg a jogi és pénzügyi aka-
dályok el nem hárulnak, az utak álla-
potán  nem  áll  módunkban  javítani. 

Mivel  a  közmeghallgatáson  több 
javaslat,  hozzászólás nem volt,  a 
polgármester  megköszönte  a 
résztvevők  aktivitását,  hasznos 
felvetéseiket és javaslataikat.

Tiszakeszi, 2001. május 14. Barnóczki Károly
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK

2001. 01. 01. – 2001. 05. 15

Születések:

Bartók János és Barna Beáta Patricia
Bogdán János és Fige Mária Nikolett
Balogh János és Drága Nikolett Vanessza Petra
Fussi Joachim Krisztián és Kótai Diána Kevin
Kiss László és Balogh Andrea Andrea
Jurák László és Kormos Gabriella László
Potyka Barnabás és Kassai Beatrix Petronella Klaudia
Glonczi Sándor és Borza Erzsébet Martina Katalin

nevű gyermeke

Házasságkötés:

Borza Tibor és Lovász Zsuzsanna

Elhunytak:

Szabó Tibor
Nagy Gyula

Barna Józsefné
Salamon Lajosné

Fodor Lajos
M. Papp Dániel

Borza István

Pulai Sándorné
aktő
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A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Tisztelt Szülők!

ngedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a Széchenyi István Általá-

nos Iskola tantestülete nevében azért a bizalomért, amiért nagycsopor-

tos óvodás gyermeküket a 2001/2002-es tanévre a mi iskolánkba be-

íratta. 

E
Tájékoztatásul közlöm önökkel, hogy a beíratott 28 gyermeket iskolai előké-

szítésük alapján 2 csoportban kívánjuk oktatni. Azoknak a gyermekek, akik elté-

rő tanterv szerint tanulnak, és akik 7. életévüket betöltötték, de sokat hiányoztak 

– az iskolában előkészítő kiscsoportos foglalkozásokat tartunk. Így kívánunk lehe-

tőséget biztosítani a minél gyorsabb, zökkenőmentes, képességek szerinti hala-

dásnak. 

Remélem, hogy kölcsönösen elégedettek leszünk közös munkánk során, a 

gyermekek nevelésében, oktatásában.

Nagy feladatok várnak még diákra, tanárra egyaránt az elkövetkezendő né-

hány hétben. 

Ezekkel kapcsolatban a következőkre hívom fel szíves figyelmüket:

Angol-német szóbeli vizsga: május. 28. 14 óra 5. osztály

május. 28. 15 óra   7. osztály

Matematika írásbeli: június 6. 14 óra 6., 8. osztály

Történelem szóbeli június 7. 8 órától 6., 8. osztály

Magyar szóbeli június 8. 8 órától 6., 8. osztály

A 2000/2001-es tanév utolsó napja: június 15.
Ballagási ünnepségünket 2001. június 16-án (szombat) 10 órától tartjuk.

Tanévzáró ünnepélyünket június 21-én (csütörtök) 16.30-tól rendezzük meg.

Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk.

Megköszönöm a Kedves Szülők támogató segítségét, jó pihenést kívánok a 

nyárra, hogy megújult erővel kezdhessük a következő tanévet.

Molnár Balázsné
igazgató
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 A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK 
KIRÁNDULÁSA DEBRECENBEN

 Diákönkormányzat jóvoltából a jó magaviseletű és kiemelkedő szorgalmú 
gyerekek ebben a tanévben is jutalomkiránduláson vehettek részt. Az idén 
iskolánk közel egyharmada kirándulhatott. Debrecen volt a célállomás. A

2001.  május  13-án  reggel  fél 
hétkor gyülekeztünk az iskola udva-
rán. Az autóbusz nemsokára megér-
kezett, 7 órakor elindultunk. Két óra 
múlva megérkeztünk úti célunkhoz.

Első állomásunk a patinás re-
formátus  kollégium  volt.  A  tablón 

megtekintettük azoknak a híres em-
bereknek  a  nevét,  akik  a  kollégium 
falai  között  tanultak,  s  mi  is  tanul-
tunk  már  róluk.  Többek  között  ott 
volt  Csokonai  Vitéz  Mihály,  Fazekas 
Mihály, Kölcsey Ferenc neve is.

Ezután meg szerettük volna lá-
togatni  a  Debreceni  Református 
Nagytemplomot, de még zárva volt a 
látogatók elől. Kár, mert érdekes lett 
volna azok között a falak között sétál-
ni, ahol az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc  idején  Kossuth  Lajo-

sék kimondták a Habsburg-ház trón-
fosztását.  Helyette  elmentünk a  Mc-
Donaldsba, ahol a sült krumpli és a 
fagyi volt a sláger. Ezek után vissza-
indultunk a templomba, amely mind-
annyiunknak óriási élményt nyújtott. 
Gyönyörű volt a barna fapadokkal és 

a hófehér magas falakkal. Amikor az 
ámulattól  be  tudtuk csukni  a  szán-
kat, az idegenvezető néni elmondta a 
templom történetét.  Ez  a  csodálatos 
épület  háromszor  égett  le  az  elmúlt 
évszázadok során, de mindig újra fel-
építették.  Nagyon  érdekes  volt  a  to-
ronyba feljutni a 480 lépcsőn. A kilá-
tás mindenkit ámulattal töltött el.

Következő  állomásunk  a  Déri 
Múzeum volt, amit Déri Frigyes alapí-
tott felesége tiszteletére. 
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A  múzeumban  hazánk  egyik 
legismertebb  festőjének,  Munkácsy 
Mihálynak  néhány  híres  alkotását 
csodálhattuk  meg.  A  monumentális 
festmények  közül  legjobban  talán  a 
Krisztus-trilógia tetszett. Munkácsy a 
fehér  színnek mintegy 95 árnyalatát 
ismerte, mégis feketével alapozta mű-
veit.  Ez az oka annak, hogy az idők 
folyamán  egyre  sötétednek  festmé-
nyei. A trilógia első darabja a Krisztus 
Pilátus előtt, amit 1881-ben készített 
a festő. 

A  másik  kép  címe:  Golgota, 
amely  Krisztus  keresztre  feszítését 
ábrázolja. 

A festő 1884-ben készítette. 
A  festménynek  amerikai  tulaj-

donosa  van,  félő,  hogy el  fogja  adni 
egy amerikai aukción, ezért Hajdú-Bi-
har  megye  és  Debrecen  alapítványt 
hozott létre a festmény megvásárlásá-
ra. Tulajdonosa egymillió dollárra (kb. 
kétszázkilencvenmillió  forint)  becsüli 
értékét.  A  harmadik  festmény,  az 
Ecce  homo!  (Íme,  az  ember!)  1896-
ban lett kész, amely a festést illetően 
befejező, de bibliai történésben a kö-
zépső darabja a trilógiának. Munká-
csy a képeken minden kis apró rész-

letet  megfestett,  hihetetlen  pontos-
sággal.

A  következő  program az  állat-
kert megtekintése volt. Óriási élmény 
volt számunkra a sok érdekes állatot 
szemügyre  venni:  vízilovakat,  vad-
disznókat,  az  ezer  színben  pompázó 
pávákat. Az állatkerttől néhány lépés-
nyire volt a vidámpark. Nagy örömmel 
szaladtunk át oda, hogy mindent ki-
próbálhassunk. Legnagyobb sikert az 
Elvarázsolt  kastély  és  a  dodzsem 
aratta. Ezután a csónakázó tónál pró-
bálhattuk ki  ügyességünket,  tanára-
ink nem kis idegeskedésére.

Hazafelé  menet  még megtekin-
tettük  a  hortobágyi  Kilenclyukú  hi-
dat, valamint a híres füves pusztát.

A kalandokban végül is nagyon 
elfáradtunk, de megérte, rengeteg ér-
dekes  élménnyel  lettünk  gazdagab-
bak.  Este  fél  kilencre  értünk  haza. 
Köszönjük ezt a szép napot igazgató-
nőnek,  a  Diákönkormányzatnak,  ta-
nárainknak, reméljük, máskor is mél-
tók leszünk bizalmukra.

Nagy Márta
Karakas Ágnes

7. a
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CSIBE-BÁL

A Széchenyi István Általános Iskola Szülői Szervezete bált rendezett.
A táncos összejövetel jótékonysági céllal szerveződött, gyermekeink életének job-
bá, színesebbé tételére.

Bálunk 2001. április 07-én ke-
rült  megrendezésre  a cipőgyár étter-
mében,  amely  az  alkalomhoz  illően 
tavaszváró dekorációt kapott.

Az est  hangulatát megalapozta 
az ízletes vacsora, a hangulatos mű-
sor, amit a Széchenyi Általános Iskola 
tanulói,  pedagógusai  és  vállalkozó 
kedvű szülői adtak elő. Az éjféli tom-
bolahúzáson  sok  értékes  díj  talált 
gazdára. A talpalávalót ifj. Dósa Ele-
mér és zenekara szolgáltatta.

A  Csibe-bál  bevételéből  támo-
gatni kívánjuk a gyermeknapi rendez-

vényt,  amelyre  egy  egész  délutánt 
igénybevevő felfújható csúszda hasz-
nálatát tesszük lehetővé. Későbbi idő-
pontban kerül támogatásra a Széche-
nyi István Általános Iskola játékpark-
jának további rendezése.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak a segítségét, akik va-
lamilyen  módon  támogatták  rendez-
vényünk sikerét.  A bálról  és a gyer-
meknapról  készült  felvételeket  egy 
tablón megtekintésre is ki fogjuk állí-
tani.

Sepsi Ildikó SzSz elnök

A szervezők
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A legutóbbi számunkból kimaradt a katolikus egyház cikke, ezúton szeretnénk 
pótolni, a teljesség igénye nélkül

A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A nagyböjt és a húsvét

A farsangi mulatságok után következik a nagyböjti időszak. Farsang vasár-
napja ebben az évben február 25-ére esett, ezt követte február 28-án Hamvazó-
szerda, a nagyböjt első napja. Ez a nap szigorú böjtöt kíván a katolikus emberek-
től. A szigorú böjt azt jelenti, hogy ezen a napon 3-szor lehet étkezni, egyszer lehet 
jóllakni, és persze húst nem fogyaszthatunk. Ilyen szigorú böjti nap még a nagy-
péntek: Jézus kereszthalálának napja.

A nagyböjt hamvazószerdától 40 napig tart, de a vasárnapokat nem számol-
juk bele.

Hamvazószerdán a virágvasárnap megszentelt barka hamujával a pap kis 
keresztet rajzol a hívek homlokára, és közben mondja: „Emlékezz ember, hogy por 
vagy és porrá leszel!” (vagy pedig: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”)

A nagyböjt többi péntekén a böjt a hústól való megtartóztatást jelenti. Ter-
mészetesen  a  böjtök alól  felmentést  kapnak a  betegek,  illetve  akik  nem saját 
konyhájukon étkeznek.(A 14 és 60 év közöttieknek kötelező.)

A nagyböjti időszakban tilos a hangos mulatozás, mert ekkor emlékezünk 
Jézus szenvedéseire és halálára. Nem arról van szó, hogy „savanyú képpel” kell 
járnunk az emberek között, de a bűnbánat és a megtérés időszaka megfelelő ko-
molyságot kíván. Ebben az időszakban Jézus szenvedéseiről elmélkedünk, ami-
ben minket a fájdalmas rózsafüzér-imádkozása segít, és ami nagyböjtre speciáli-
san jellemző: a Keresztút- végzése.

A keresztút 14 állomásból áll, minden egyes képnél megállunk elmélkedni 
azon, hogy mi történt a mi Urunkkal, Jézussal, majd magunkra értelmezve kérjük 
az Urat, hogy adjon erőt a rossz legyőzéséhez, a szenvedés elviseléséhez és a jó 
megtételéhez.

A Keresztút állomásai: 1. Pilátus halálra ítéli Jézust; 2. Jézus vállára veszi a 
keresztet; 3. Jézus először esik el a kereszttel; 4. Jézus édesanyjával találkozik; 5. 
Cirenei Simon segít Jézusnak;

 6. Veronika letörli Jézus arcát; 7. Jézus másodszor esik el; 8. Jézus szól a 
síró asszonyokhoz; 9. Jézus harmadszor esik el; 10. Jézust megfosztják ruháitól; 
11. Jézust keresztre szegezik;

12. Jézus meghal a kereszten; 13. Jézust leveszik a keresztről; 14. Jézust a 
sírba teszik; 15 Jézus feltámad.

A legújabb gyakorlat szerint van 15. állomás is, hogy lássuk minden ke-
resztút vége a feltámadás.

Jeruzsálemben, ahol Jézus végigszenvedte ezeket a kínokat végig menve a 
Via Dolorosán - a fájdalmak útján, a mai napig őrzik ezeknek a stációknak a he-
lyét és az oda zarándokló hívek igazi nagy kereszttel a vállukon mennek végig raj-
ta imádkozva, meghatódva átélve Jézus kínjait és persze Szűz Mária lelki küzdel-
meit, aki végigkísérte Fiát ezen az úton.

Mi is lelkileg egyesülünk Jézussal  bánva életünk minden bűnét,  és még 
erősebben elhatározzuk, hogy nem akarjuk megbántani Istent.
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Mindannyian keresztúton vagyunk ebben a földi életben, és mindenkinek 
megvan a személyre szabott egyedi keresztje. Nem nagyobb, nem is kisebb, ha-
nem pontosan olyan, amilyet elbír. Sokszor elfáradunk ezen az úton, és el is bu-
kunk, mint Jézus, de ő felállt és ment tovább, mi se hagyjuk magunkat! Mindig a 
végcél lebegjen előttünk - a Mennyország boldogsága. El kell bírnunk a betegség, 
a megvetettség, a kitaszítottság, a kigúnyolás, az egyedüllét, a szeretteink elvesz-
tésének terheit.

De, ha segítni próbálunk – ahogy Jézusnak is segített, igaz először csak 
kényszerből, Simon – akkor nekünk lesz könnyebb a terhünk! Amit szeretetből te-
szünk, az sohasem lehet nehéz.

Az örök szeretet életét adta értünk, hogy minket az Atyával kibékítsen. Ne-
künk ezt a szeretetet  viszonoznunk kell  azzal,  hogy bűnbánást tartunk, böjtö-
lünk,  lemondunk a saját  kényelmünkről,  saját  akaratunkról  és megbocsátunk 
másoknak.

A nagyböjt központi gondolata:
 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”(Jn 3,16 )
Isten mindent megtesz az em-

berek üdvösségéért: egyszülött Fiát is 
odaadja - a végsőkig kiüresíti magát.

Tőlünk  „csak”  azt  kéri,  hogy 
higgyünk Benne!

Virágvasárnappal  elkezdődik  a 
nagyhét, ezen a napon barkát szente-
lünk a templomban, és arra emléke-
zünk,  hogy  a  tömeg  „Hozsannázva” 
fogadta Jézust, amikor bevonult Je-
ruzsálembe. Ebben az évben a szent-
mise  evangéliuma  a  Passió:  Jézus 
szenvedéstörténete  Lukács  evangéli-
umából.

Nagycsütörtökön az Utolsó va-
csorára  emlékezünk,  ekkor  rendelte 
Jézus  az  Oltáriszentséget:  kezébe 
vette a kenyeret, hálát adott és ezek-
kel a szavakkal adta tanítványainak: 
Ez az én testem, mely értetek adatik. 
Majd fogta a kelyhet, hálát adva oda-
nyújtotta nekik: Ez az én vérem kely-
he, az új és örök szövetségé, mely ér-
tetek és mindenkiért kiontatik a bű-
nök bocsánatára.

Majd hozzátette: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre - ezzel rendelte az 
egyházi rend szentségét – vagyis - a papságot.

Ezután elbúcsúzott: Szeressétek egymást, ahogy én szerettek titeket! Senki 
sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért.

Ezeket a titkokat csak a hit által tudjuk elfogadni, mert emberi ésszel fel-
fogni nem lehet. Ezen a napon elhallgat a harang, az orgona, a csengő.
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Nagypéntek Jézus szenvedésének és halálának napja. Ezen a napon nincs 
Szentmise. Egy csöndes szertatás van az ékeitől, díszeitől megfosztott oltár előtt.

Az oltárfosztás nagycsütörtökön van a Szentmise végén, az Oltáriszentség is 
a mellékoltárra kerül. Ez jelképe a ruháitól, emberi méltóságától megfosztott Jé-
zusnak. Jézus nagypénteken du. 3 órakor halt meg, ekkor Keresztutat végzünk.

Nagyszombatnak nincs szertartása, ez egy csöndes nap, jézus a sírban fek-
szik.

Hajnalban kezdődik a Fény ünneplése:  feltámadt Krisztus! -  ez a húsvét 
üzenete. A keresztények így köszönnek egymásnak:

Feltámadt Krisztus!
Valóban feltámadt!

Fazekas Mónika
Hitoktató

TISZAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
HÍREI

1./  Tisztelettel  tájékoztatjuk  a  község  reformátusságát,  hogy 
2001. június 3-án (pünkösd vasárnapján) 10 órai kezdettel a Refor-
mátus  Templomban  KONFIRMÁCIÓI  ÜNNEPSÉGET tartunk, 
melyre ezúton hívunk mindenkit szeretettel!

2./ Szeretettel tájékoztatjuk a hittanos gyermekeket és szüleiket, 
hogy  2001.  június  17-én  délelőtt  10  órai  kezdettel  a  Református 
Templomban  ÜNNEPÉLYES  TANÉVZÁRÓ  ISTENTISZTELETET 
tartunk. Igét hirdet:  Dr. Horváth Barna Borsod-Gömöri Református 
Egyházmegye esperese.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

3./ Szeretettel értesítjük a település lakosságát, hogy 2001. júli-
us 22-25-ig terjedő időszakban ERDÉLYI KIRÁNDULÁST szerve-
zünk. 

Útvonala: Tiszakeszi – Debrecen – Kolozsvár – Marosvásárhely – 
Szent Anna-tó – Illyefalva – Sepsiszentgyörgy – Tiszakeszi. A fenti 
program teljes költsége (utazás, szállás, étkezés) 10.000 Ft/fő. 

A részletekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a református 
parókián Pál Ferenc református lelkipásztornál kérhető. 

Tisztelettel kérjük az érdeklődőket, hogy 2001. május 31-ig jelez-
zék részvételi szándékukat!  

Pál Ferenc
református lelkipásztor
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A TISZAKESZI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉLETÉBŐL

mai kor követelményeinek megfelelően a nevelési-oktatási intézmények éle-
tét is mozgalmassá teszik a minőségfejlesztés feladatai. Ezek egyénre sza-
bottak, vagyis a helyi sajátosságokra építenek, az itteni elvárásokat tűzik 

ki célul.
A

Az óvodával szembeni elvárásokkal kapcsolatosan a szülők és a gyermekek 
igényeit kell figyelembe vennie az óvoda nevelőtestületének.

Ezért is szorgalmazzuk azokat a közös programokat, amelyek során a szü-
lők betekintést nyerhetnek óvodánk életébe. Ilyen lehetőség volt az anyák napja, 
ahol ünnepi műsorral kedveskedtek a gyerekek – az óvónők irányításával – az 
édesanyáknak és a nagymamáknak.

Következő programunk a gyermeknap lesz június 5-én. Hagyományainkhoz 
híven ilyenkor a testvéreket is szeretettel várjuk. A tervezett programban szerepel 

többek  között  az  óvónők  által 
előadott  bábjáték,  délután  az 
udvaron  felállított  felfújható 
ugráló-vár,  mini  motorok,  ud-
vari  torna-szerek,  versenyfel-
adatok és büfé. Ezen a napon 
mutatja  be  a  Bognár  Imre 
táncoktató  jazz-balett-csoport-
ja is a műsorát.

Év végi rendezvényeink a 
ballagás  és  az  évzáró,  melyek 
szintén  vendégek  részvételével 
zajlik évek óta.

Komjáti Attila Zoltánné
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SPORTROVAT

Az 2000-2001-es megyei II. o. bajnokság középcsoportjának állása 
a 25. forduló után:

1. Muhi 24 19 3 2 67-21 60
2. Hernádkércs 24 18 1 5 70-37 54
3. Tiszakeszi 25 14 3 8 55-37 45
4. Mezőcsát 24 12 5 7 42-31 41
5. Sajószöged 25 12 4 9 51-39 40
6. Bogács 24 9 7 8 39-39 34
7. Harsány 25 9 4 12 40-49 31
8. Mezőkeresztes 25 8 6 11 31-36 30
9. Hejőbába 24 7 8 9 38-44 29
10. Girincs 24 8 4 12 38-45 28
11. Bükkábrány 24 6 7 11 36-37 25
12. Krasznokvajda 24 7 5 12 38-45 25
13. Bükkszentkereszt 24 7 4 13 34-59 25
14. Vatta 24 6 6 12 47-66 24
15. Hernádnémeti 24 4 5 15 43-83 17

 

KÉPES MOZAIK

Jelenet a széchenyis alsós farsangból
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charleston Felsős jelenet

nyitótánc

hullahopp
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