
Ady Endre:
A SZÉP HUSVÉT

Odukat és kriptákat pattant
S bús árokig leér a szava:
Ilyen a Husvét szent tavasza
S ilyen marad.

Miért tudjon ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban,
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, óh, Husvét, 
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.

Krisztus támad és eszmél, 
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?

KK eszieszi Újság
Tiszakeszi Község Lapja

V. évfolyam 2. szám 2003. április

A TARTALOMBÓL:

Önkormányzati oldalak

Anyakönyvi hírek

A Hétszínvirág Óvoda hírei

Iskolai események

Egészségügyi hírek

Sporthírek
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az önkormányzat képviselő-testülete tovább folytatta a lakosság érde-
kében vállalt – felelősségteljes elkötelezett – munkáját, melynek során több, a 
település életét jelentősen befolyásoló döntést – rendeletet, határozatot – ho-
zott az elmúlt negyed év során.

vadnyitó  képviselő-testületi 
ülés volt február 13-án, ahol 
több  jelentős  kérdés  előter-

jesztésére  és  megtárgyalására  ke-
rült sor.

É
A  település  közügyei  intézé-

sét, az intézmények működési szín-
vonalát,  a  lakosság  hangulatát  is 
jelentősen  befolyásoló,  az  önkor-
mányzat gazdálkodását szabályozó, 
2003.  évi  költségvetési  rendeletét 
vitatta  meg  és  fogadta  el  ezen  az 
ülésen.

Abban  a  képviselők  mind-
annyian  egyetértettek,  hogy  to-
vábbra is a jogszabályi előírásokat 
érvényesítő, takarékos, körültekin-
tő, a pénzügyi forrás lehetőségeket 
feltáró gazdálkodásra lesz szükség 
ez évben is. 

Mivel  a  helyi  forrásként  be-
folyt, helyi adók nem képeznek je-
lentős  súlyt  a  költségvetésben, 
ezért az úgynevezett állami norma-
tívaként folyósított  központi  támo-
gatásra épül az önkormányzat gaz-
dálkodása. 

Sajnos  jelentős  költségvetési 
hiánnyal  számol  a  költségvetési 
rendelet,  melynek  negatív  hatását 
takarékos gazdálkodással, pályáza-
tokban történő eredményes részvé-
tellel lehet mérsékelni. 

A  további  napirendi  pontok 
keretében fogadta el a testület, az 
önkormányzat, és a GAMESZ. ala-
pító okiratát. 

Döntött a testület a 2003. év 
első féléves munkatervének elfoga-
dásáról is. 

Az Uniós csatlakozás jelentő-
ségét felismerni, a lakosság hiteles 
tájékoztatása,  felkészítése  érdeké-
ben  uniós  szakértők  lakossági  fó-
rumra történő meghívásáról is ha-
tározott a testület. 

Az önkormányzat szervezetét, 
működésének a rendjét tartalmazó 
szervezeti szabályzatot is elfogadta 
a testület a március 3 -i ülésen. 

Ez  a  dokumentum  részlete-
sen szabályozza a képviselő-testü-
let feladatát, működésének rendjét, 
a képviselők jogait, kötelezettségeit, 
a  lakosságot  érintő  közéleti  fóru-
mok, megrendezésének feltételeit. 

A  jegyző  előterjesztése  alap-
ján megvitatta és elfogadta a testü-
let a polgármesteri hivatal dolgozói 
teljesítményének értékelését képező 
célokat. Ezen célok „rendeltetése” a 
dolgozók  minőségi  munkára  ösz-
tönzése, nyújtott teljesítményük el-
ismerése. 

A legutóbbi – március 31-i – 
ülésen  a  2002.  évi  gazdálkodását 
értékelte  a  képviselő-testület.  En-
nek  során  megállapította,  hogy  a 
település működési feltételei bizto-
sítottak voltak az elmúlt év során. 

Több  pályázat  elnyerésével 
jelentősen fejlődött a község úthá-
lózata, infrastruktúrája. Megállapí-
tást nyert, hogy a szűkös anyagi le-
hetőségek miatt a 2003-as  költség-
vetési évben erősíteni szükséges az 
adózási morált az adófizetők köré-
ben. 
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Karakas  Sándor  képviselő 
előterjesztésében  tájékoztatót  hall-
gatott  meg  a  testület,  az  önkor-
mányzat kezelésében a komp terve-
zett  hasznosításával,  bérbeadásá-
val kapcsolatban. 

A testület eltökélt szándéka –
megfelelő  feltételek  esetén  –  a 
komp esetleges  bérbeadása,  azért, 
hogy a lakossági igények ezen for-
mában  történő  kielégítése,  kisebb 
anyagi  terhet  jelentsen  az  önkor-
mányzat számára. 

Kiss Lajos polgármester tájé-
koztatta a testületet  arról,  hogy a 
község lakossága egészségügyi ellá-
tása szempontjából jelentős kérdés 
a megüresedett háziorvosi állás be-
töltése  rövid  időn  belül  megtörté-
nik. 

Ennek megoldási módja lesz, 
hogy a jelenleg két háziorvosi kör-
zet  összevonásra  kerül,  melynek 
háziorvosa marad Dr. Tirkala Zsolt 
háziorvos. 

A  kialakításra  kerülő  gyer-
mekorvosi  körzetben  Dr.  Szabó 

Maák Margit gyermekorvos fogja el-
látni a gyermek egészségügyi szol-
gáltatásokat. 

A katolikus egyház közösség 
kérelmének  helyt  adva  70000  Ft. 
pénzügyi támogatást szavazott meg 
a testület a felekezet javára. 

Határozatban  döntött  arról, 
hogy Mezőcsát-Tiszakeszit összekö-
tő  közút  helyreállításának érdeké-
ben  hivatalos  levélben  keresi  meg 
az illetékes – nyékládházai – közút 
kezelő KHT-t. 

Az ülés zárásaként arról dön-
tött a testület, hogy falugyűlést tart 
a művelődési házban 2003. április 
10-én 17 órai kezdettel, ahol a la-
kosságot  érintő közügyekről  tarta-
nak tájékoztatást 

Tiszakeszi 2003. április 3. 

Dr. Barnóczki Károly 
jegyző 

ANYAKÖNYVI HÍREK

2003. január 1-től 2003. április 3-ig

Születések:

Dósa Irén és Hangász Lajos Anasztázia
Orosz Ibolya és Gályász Lajos Krisztián
Bartók Georgina és Lázár Gábor Gábor
Hangász Ildikó és Varga Zsolt Nikolett Alexa
Tóth Rita és Tiba Péter Csilla Dominika

nevű gyermeke.

Elhunytak:
Sándor János
Nemes András 
Barna Andrásné
Balogh Lászlóné

Joó György
Fodor Imréné

Pázmándi József
Karakas Gyula

Bajnók Istvánné
Kovács József

Sepsi Zsuzsanna
Bartók Barnabás 
Naszrai Margit 

Balogh János

Pulai Sándorné
Főmunkatárs
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Balogh János
1921-2003

alogh János, Tiszakeszi nyugdíjas ta-
nácselnöke,  a  község  szülötte  volt. 
Paraszti családból származott. Elemi 

iskoláit a helyi református iskolában végez-
te. 

B
Édesapját és testvérét a II. világhábo-

rúban veszítette el.
Már  fiatal  korában  bekapcsolódott  a 

község közéletébe. Mindig érdekelte a keszi 
emberek sorsa és falujának élete.

1962-ben  választották  meg  tanácsel-
nöknek. 1979-ig, nyugdíjba vonulásáig töl-
tötte be ezt a tisztséget. 

Nyugodt, kiegyensúlyozott ember volt, melynek nagy szerepe volt dön-
téseinek meghozatalában.

Szerette, becsülte és támogatta a tiszakeszi fiatalokat, odafigyelt a fia-
tal értelmiségiekre (tanítók, tanárok, mérnökök, orvosok, szakemberek), mert 
belátta, hogy a falu sorsát ők tudják előrevinni. Segítette őket szolgálati férő-
hellyel, lehetővé tette lakáshoz jutásukat, hogy telepedjenek le a községben.

Elnöksége  alatt  épültek fel  a  község oktatási  intézményei:  bölcsőde, 
óvoda, iskola.

Megépült a fogorvosi rendelő szolgálati lakással, a tanácsadó védőnői 
lakással. A tanyasi kollégium létrehozása a Zsóri kastélyban is az ő nevéhez 
fűződik.  Itt  tanulhattak a Tiszakeszi,  Tiszatarján községek tanyavilágában 
élő  családok  gyermekei,  akik  jó  körülmények  között,  komfortos  feltételek 
mellett készülhettek a szakmunkásképző iskolába, gimnáziumba, főiskolára, 
egyetemre, melyet a Tiszakeszi Általános Iskola alapozott meg.

Elnöksége idején javult a község úthálózata, ekkor épült meg a fő utca.
Elkészült a község egészséges ivóvíz hálózata.
Bizalommal fordultak hozzá a falu lakói, mert közülük való volt és a 

legjobb tudása szerint képviselte ügyeiket.
Nyugdíjas  korában is  tett  javaslatokat  a  község  jelenlegi  vezetőinek 

jobbító szándékkal a község fejlesztése érdekében.
Szívesen vette, hogy nem felejtkeztek meg róla. Nagy örömmel fogadta 

a községi önkormányzat meghívásait a rendezvényekre, falunapokra.
Betegségét türelemmel viselte. Váratlanul hunyt el.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. Megrendülve búcsúznak Tőle a közsé-

gi önkormányzat, a GAMESZ dolgozói, a falu lakói.

Kiss Lajos
polgármester
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AKTUÁLIS…

A tudás hatalom?

Mondhatnám igen,  hiszen  rendsze-
rint  a tudatlan népet  a kiművelt  el-
mék irányítják. Persze rögtön adódik 
a kérdés mi is az, hogy tudás?

Végzettség, főiskola, egyetem? - 
meglehet ez is egy ismérv. Mégis hány 
meg hány példa van arra, hogy az ér-
telmiségi réteg vitte nyomorba a tanu-
latlant, akinek csak a becsülete volt 
az összes vagyona. Majd ezt is elve-
szejtve lett a lelkiismeret furdalás kol-
dusa. 

Azok, akik e hatalom birtokosai 
mindig jól kufárkodnak ez eszközzel? 

A  társadalom  sok-sok  apró 
részletből  tevődik  össze:  -  vannak 
mérnökök,  orvosok,  tanárok,  kőmű-
vesek, kereskedők, postások és meg-
annyi  más  foglalkozású  polgár.  Ha 
mindenki szabó lenne, ki sütné a ke-
nyeret,  és ha mindenki  tanár lenne, 
ki  építené  a  házakat?  Valaki  ilyen 
szakmát  (tudást),  valaki  olyan szak-
mát (másik tudást) szerzett. Ki merné 
állítani, hogy aki ”csak boltos” az mű-
veletlen pedig mellesleg civilben mér-
nök? Nem az a műveletlen, aki vég-
zetséghez köti a tudást, a tanulatlan-
ságot? Nem ismer senki sem főiskolás 
tolvajt, vagy egyetemet végzett bajke-
verőt,  aki  a  saját  érdekeinél  kívül 
nem ismer előrébbvalót? 

Úgy érzem, vigyázni kell a sza-
vak súlyával. Azok az „egyszerű” em-
berek családot tartanak el, vállalkoz-
nak, társadalmi munkát végeznek és 
ragaszkodnak a  becsületükhöz.  Szá-
momra világos, tanulni kell! 

Két lányomat már most tanítga-
tom a magam módján. Nem maradhat 
el  a  mindennapi  mese  és  nincsen 
olyan nap, amikor ne gyarapodnának 
mind  lelkileg,  mind  szellemileg.  De 
véletlenül  sem  nevelem  őket  arra, 
hogy bárki felett állnának. Ezt nem is 
nekik  kell  érezniük – vívják ki  ők a 
körülvevő  tiszteletet,  megbecsülést. 
Ennek  a  nyitja  szerintem:  tanulás, 
becsületes  munka,  megértés  mások 
iránt, hitelesség.

Visszacseng fülembe, hogy a je-
lenlegi képviselő testületben sok a ta-
nulatlan. Kihez képest?  Talán Gábor 
Dénes  vagy  Irinyi  János  legyen  az 
etalon.  Megállapíthatom,  nem tudok 
semmit a holográfiáról és nem én ta-
láltam  fel  a  veszélytelenebb  gyufát 
sem.  Mondhatták  volna  az  akkori 
cukrásznak: -  milyen tudatlan. Igaz, 
Ők pedig nem tudtak képviselőfánkot 
sütni…

Zárásként:  én  úgy  gondolom 
nem az a „tanulatlan „akit megbélye-
geznek, hanem az, aki a bilogot a ke-
zében fogja.

Ifj. Gábor Áron
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Tiszakeszi Községi Önkormányzat 
Humán, Szociális és Sport Bizottságának 

tájékoztatója

Tisztelettel tájékoztatjuk a község lakosságát arról, hogy 2003. március 13-án 
tartott bizottsági ülésen döntés született a beérkezett átmeneti szociális segélyek 
iránti kérelmek ügyében, melyen 68 kérelemre 227.500 Ft segély került kiutalás-
ra.

 A Bizottság döntése alapján a 2003. esztendő során összesen 4 alkalommal 
történik  az  átmeneti  szociális  segélykérelmek  elbírálása,  melyek  közül  az  első 
2003. március 13-án történt. A soron következő döntésekhez kapcsolódó beadási 
határidők a következők: 

- 2003. május 23.
- 2003. augusztus 22.
- 2003. december 5.

Szintén a március 13-án tartott bizottsági ülésen született döntés a KESZI 
ÚJSÁG új szerkesztőbizottságának összetételéről. A szerkesztőbizottságban végül 
is 11 személy végzi a jövőben az újságkészítés sok utánajárást kívánó munkáját.

A szerkesztőbizottság tagjai a következők:

- Sípos Imre (Tiszakeszi Községi Önkormányzat)
- Ifj. Gábor Áron (Tiszakeszi Községi Önkormányzat)
- Molnár Balázsné (Széchenyi István Általános Iskola)
- Hajdú József (Széchenyi István Általános Iskola)
- Gombosné Csikós Magdolna (Hétszínvirág Óvoda)
- Mózes Noémi (Lorántffy Zs. Református Ált. Isk.)
- Pálné Lencsés Szilvia (Református Egyház)
- Fazekas Mónika (Római Katolikus Egyház)
- Ifj. Sándor Béla (Sportegyesület)
- Hangász Izidor (Kisebbségi képviselő)
- Vanczák Zsolt (Előző szerkesztőbizottság tagja)

A szerkesztőbizottság munkájához sok kitartást és sikert kívánunk!

Pál Ferenc
humán, szociális, sportbizottsági elnök
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KERESZTÉNY SZIMBÓLUMOK, 
HAGYOMÁNYOK

 tavasz az új élet kezdete. Keresztény 
őseink számára üzenet volt az egész ter-
mészet, mert akkor még a vallási és pro-

fán élet szorosabban összetartozott; egyik segí-
tett a másik jobb megértésében. 

A
A húsvéti bárány
A bárány fontos jelkép a zsidó – keresztény 

vallási hagyományban. E kedves állat fő tulaj-
donsága az ártatlanság, szelídség, a türelem és 
a néma megadás még akkor is,  ha vágóhídra 
vezetik.

A  jeruzsálemi  templomban  több  évszáza-
don keresztül nap, mint nap bárányáldozatokat 
mutattak be.  Az Egyiptomból  való szabadulás 
előtt,  a  zsidóknak  egy  éves  hibátlan hím bá-
rányt  kellett  levágni,  annak vérével  megkenni 
az ajtófélfát és a halál angyala elkerülte a házu-
kat,  majd  megsütve  kovásztalan  kenyérrel 
(pászka) és keserű salátával fogyasztották el. Ez a pászkavacsora a zsidók húsvét-
ja, amit Jézus is az utolsó vacsorán elköltött tanítványaival. A Megváltó ősképe az 
áldozati bárány: Jézus Krisztus éppen abban az órában halt meg, amikor a temp-
lomban leölték a húsvéti bárányokat. Beteljesült Izajás próféta jövendölése: ”Meg-
kínozták és Ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet le-
ölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt. Ő sem nyitotta ki a szá-
ját.” (Iz.53,7)

Keresztelő János Jézus előhírnöke így mutatja be Jézust: „Nézzétek, az Isten 
Báránya!” (Jn.1,29)  A jelenések könyvében: A vértanúk „fehérre mosták ruháju-
kat a Bárány vérében”.

A nagyszombati szertartásban, a húsvéti öröménekben kifejezésre jut a szim-
bólum teljes értelme: „Abban áll a húsvét ünnepe, hogy igazi húsvéti Bárányun-
kat megölték értünk, s Ő vére árán megmenti hívő népe életét.”

A húsvéti gyertya
A nagyszombat és húsvétvasárnap közötti szent éjszaka van a  Fényünnep-

ség. A miséző pap a templom bejáratánál megszenteli a tüzet, az új tűzről meg-
gyújtja a gyertyát. Majd körmenetben viszi be az elsötétített templomba, jelezve, 
hogy Krisztus a Világosság legyőzte a sötétséget. A gyertya lángját tovább terjeszt-
ve meggyújtják a hívek gyertyáit, érzékeltetve ezzel a hit világosságának a terjedé-
sét. 
A húsvéti gyertya tehát Krisztust jelképezi, aki „a világ világossága”. Ez a gyertya 
az oltár közelében külön állványon áll a húsvéti idő végéig, aztán a keresztkútnál 
helyezik el. Húsvéti időben minden Szentmisén, az év folyamán pedig keresztelé-
sek alkalmával gyújtják meg.
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A nagy méretű, díszített gyertyán látható a kereszt, az Alfa és Omega, vala-
mint az aktuális évszám. Miért Alfa és Omega? Ezek a görög ábécé első és utolsó 
betűi. „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, mondja Isten az Úr, aki  
van, volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”(Jel. 1,8)  A gyertyába kereszt alakban 
beleszúrt 5 tömjénszem pedig Krisztus 5 sebét jelképezi. 

A barkaág
A Jeruzsálembe bevonuló Jézust pálmaágakkal köszöntötte a tömeg. 

A pálmaág keleten a győzelem jelképe. Krisztus győzelmét ünnepeljük a halál fe-
lett. A barkaág a megújuló élet, tehát a föltámadás jelképe Közép és Észak-Euró-
pában. A megszentelt barkaágakat a hívek hazaviszik és a feszület, szentkép vagy 
szenteltvíztartó mellé tűzik, amely keresztségünkre és Istennel való szövetségünk-
re emlékeztet.

A tojás
A legrégibb húsvéti ételek közé tartozik. A tojás az életnek, az újjászületés-

nek archaikus képe. Amint a tojás kemény héját áttörve a kiscsibe (vagy kacsa) új 
életre kel, úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megváltására. A festett 
tojás piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. A tojás 
tehát Krisztus – szimbólum, a feltámadt Üdvözítő jelképe.

Amikor még őseink tisztában voltak a húsvéti szokások liturgikus tartalmá-
val, a keresztszülők tojást ajándékoztak a keresztgyermekeiknek, hogy vállalt kö-
telességüket teljesítve, a megváltás kiváltságos örömére emlékeztessék őket.

A nyúl
Szaporasága miatt a termékenység jelképe. A katakombákban talált sírokon 

pedig - gyorsasága miatt - már az örökkévalóság felé igyekvő, rövid emberi élet 
múlandóságát jelképezi. A korakeresztény ábrázoláson a szőlőt fogyasztó nyúlnak 
következő az üzenete: az életen átrohanó ember, aki Krisztus tanításából merített 
erőt, földi pályájának befejezése után az örök élet gyümölcsét élvezi. 

Szent Ambrusnál a feltámadás jelképe, mert évente többször is bundát vált, 
azaz újjászületik.

A Keresztút
Keresztútnak nevezzük azt az ájtatosságot, amelynek keretében imádságos 

lélekkel járjuk végig Jézus szenvedésének – szobrok vagy képek által ábrázolt – ál-
lomásait. Jeruzsálemben a Via dolorosa – Fájdalmak útja - mentén, a nevezete-
sebb állomáshelyeken templomok és kápolnák épültek, hogy emlékeztessenek rá: 
ezen az úton szenvedett értünk és ment föl Jézus a Golgotára keresztjét cipelve. 
Mivel Jeruzsálemben a ferences szerzetesek őrizték a szent helyeket, ők váltak a 
keresztúti ájtatosság terjesztőivé is. Kezdetben emlékkereszteket állítottak az utak 
mellett,  templomok előtt  és temetőkben. Később keresztutakat alakítottak ki a 
templomok kertjében vagy a közelében lévő magaslaton, melyet „kálváriának” hív-
nak. Jézus szenvedésének útját a 17. századtól jelenítették meg a templomok fa-
lán elhelyezett képek, festmények vagy domborművek. Ma sokan úgy vélik, kelle-
ne a keresztút 14 állomásához még egyet állítani: a föltámadás stációját.

Minden  kedves  olvasónak  Istentől  megáldott,  kegyelmekben  gazdag  és 
örömteli húsvéti ünnepet kívánok!  Fazekas Monika

   hitoktató
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„IME, AZ EMBER!”

gyik  legnagyobb  keresztyén 
ünnepünk,  a  húsvét  ünnepe 
előtt  állunk.  Büszkén valljuk 

magunkat  keresztyén  európai  nem-
zetnek  immár  kétezer  éve,  mégis 
bennem sokszor  ott  motoszkál  az a 
nyugtalanító  kérdés,  vajon  tudjuk-e 
egyáltalán  mit  jelent  keresztyénnek 
lenni.  Nem  csak  egy  pozitív  jelző, 
amit  jól  esik  használni,  hiszen  egy 
olyan  kultúrához  kapcsol  minket, 
amelynek  előnyeit,  elsőbbségét  már 
István királyunk is felismerte? 

E

Véleményem szerint  a  keresz-
tyén  nemzetet  keresztyén  emberek 
alkotják. Ez a megál-
lapítás  viszont  azon-
nal  fölveti  azt  a kér-
dést,  hogy  milyen  a 
keresztyén ember? Mi 
azok vagyunk? Egyál-
talán milyen emberek 
vagyunk mi? A válasz 
nem  egyszerű.  Pilá-
tus híressé vált  kije-
lentése  vizsgálatán, 
és a húsvéti  történe-
ten  keresztül  igyek-
szem segítséget nyúj-
tani  ahhoz,  hogy 
mindenki  megvála-
szolja  magának  eze-
ket a kérdéseket.

„Íme,  az  em-
ber!”-  mondta  Pilá-
tus.
Ebbe  a  kijelentésbe 
sok minden bele van sűrítve a legiga-
zabb  ”emberről”,  Jézus  Krisztusról, 
de  a  bukott,  bűnös  emberről  is.  A 
húsvéti  történet  nagyon  világosan 
feltárja, hogy hová juthat és jutott az 
ember,  de  azt  is  bemutatja,  milyen 
volt  Jézus Krisztus,  aki  Isten létére 
emberré lett értünk.

Jól ismerjük a nagyhét esemé-
nyeiből, hogy amikor Jézust elfogták, 
csúfot űztek belőle. Bíborpalástot ad-
tak rá, tövisből font koronát tettek a 
fejére,  leköpték,  csúfolták,  majd  el-
vitték, hogy megfeszítsék.
Ilyen sok ma élő ember is. Semmibe 
nézi azt, aki megvetett, szegény, aki-
től nem kell tartania.
Íme, a nyomorult ember!
Ezzel szemben Jézus Krisztus ember 
volt az embertelenség közepette. Le-
tette Isten-mivoltát, de emberi mivol-
tából a legszörnyűbb helyzetben sem 
vetkőzött ki. Íme, az ember!

A katonák játszottak 
Jézussal, amikor gú-
nyosan  királynak  ti-
tulálták.  Sok  ember 
ma  is  játszik  Isten-
nel, gúnyolja, megve-
ti.
Jézus ezzel  szemben 
türelmes  és  alázatos 
volt.

Pilátus nem ta-
lált  benne  bűnt, 
mégis  átadta  a  zsi-
dóknak,  hiszen  félt, 
hogy  császárral 
szembeni  hűtlenség-
gel  fogják  vádolni. 
Félénk,  gyáva  és 
megalkuvó volt.  Íme, 
a gyáva és megalku-
vó  ember!-  aki  min-
denki előtt jó színben 

akart feltűnni. Gyávaságból minden-
kinek igazat ad, de nem számít neki, 
hogy Isten mit szól eljárásaihoz.
A nagypénteki  tömeg vak volt,  nem 
ismerte fel Krisztusban a Meg váltót. 
Csak azt látták, ami a szemük előtt 
volt, de azt nem, hogy miért történt.
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Az ember ma is csak az orráig lát, és 
ráadásul azt hiszi, hogy felvilágosult, 
bölcs  és  előrelátó.  Közben  még  a 
mindennapi  dolgokban  sem  bölcs: 
tönkreteszi egészségét és tönkreteszi 
környezetét, a mennyei valóságokkal 
pedig nem gondol. Íme, a vak ember!

Ezek  az  emberek  a  kereszt 
alatt tele voltak gyűlölettel és gyilkos 
indulattal,  egy  akarattal  kiáltották, 
hogy: feszítsd meg! Íme, idáig jutott 
az ember!
Ezzel szemben Jézus Krisztus az Élet 
Fejedelme, a Feltámadás és az Élet, 
aki kész volt meghalni, hogy ezek az 
emberek  eljussanak  az  igazi  életre. 
Íme, idáig megy el az igazi ember! 

A  keresztyén  szó  azt  jelenti: 
krisztusi,  krisztust  követő.  Vajon  a 
mi életünk mit tükröz? Ha őszinték 
vagyunk önmagunkhoz, látjuk a hiá-
nyosságainkat. Mégis, az az örömhír 
számunkra,  hogy  éppen  miértünk 
halt  meg  Krisztus  a  kereszten,  ér-
tünk, akik látjuk, hogy nem vagyunk 
tökéletesek.  Bátorodjunk  tehát  és 
emeljük tekintetünket a golgotai ke-
reszten megfeszített és harmadnapon 
feltámadott  Isten Fiára!  Így  fog  raj-
tunk is kiábrázolódni a krisztusi arc, 
így lesz ez a falu, ez a nép valóban 
keresztyénné!

Pálné Lencsés Szilvia

EZ AZ EMBER ISTEN FIA VOLT

A munka kész, a megváltásnak
csodája elvégeztetett.

A Megváltó az átok fáján
nagy kínok közt kiszenvedett.

A gúnyoldók ajka néma,
szemük merően rámered.

Előbb még büszkén gúnyolódtak:
most rémtől gyötört emberek!
A nap eltűnik fájdalmában,
a föld remeg és zeng az ég.
A bátor harcos félelmében

reszket s a szeme tűzben ég.
S a marcona és érzéketlen

katona szíve fellobog:
„Az Isten Fia volt ez az ember!

-Ennél többet nem mondhatok!”
Az Isten Fia volt ez ember!

-száll messze időn, téren át.

Az Isten Fia volt ez ember!
-ki viselt töviskoronát.

Az Isten Fia volt ez ember!
-harsogja tenger és szelek,

ki parancsolt a hullámoknak,
s az orkán néki engedett…
Az Isten Fia volt ez ember!
-kiáltják százan, ezeren,

ki engemet is meggyógyított,
mikor feküdtem betegen.
Az Isten Fia volt ez ember!

-ki az életnek ura volt,
és feltámadván a halálból,
legyőzött Sátánt és pokolt.
Az Isten Fia volt ez ember!

-ki néked bűnös, megbocsát…
Ó, jöjj, s borulj a keresztfához

és ingyen örök üdvöt ád!
Haraszti Sándor
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TOVÁBBTANULÁS  – pályaválasztás
(Quo Vadis nyolcadik osztály?)

an úgy,  amikor  az  ember  életének 
bizonyos szakaszában elérkezik egy 
olyan  állomásra,  ahonnan  tovább 

kell  mennie  valamilyen  irányban,  amikor 
döntenie kell – lehetőleg helyesen – akkor 
szükségesek a jó tanácsok, az együtt érző 
gondolkodás,  az  építkező  elbeszélgetések. 
Mindez nehéz dilemma elé állítja az „utazót 
és a kísérőt” is: gyereket, szülőt egyaránt. 
Mindnyájan  tudjuk,  mert  átéltük ezt,  hi-
szen igen nagy utazás lehetőségét  kínálja 
és rejti magába a továbbtanulás, az új is-
kola, új arcok, új követelmények, új bará-
tok, új szaktanárok és még végeláthatatlan 
sorolhatnánk.

V

A nyolcadikos gyerekek első olyan kite-
kintése a társadalom felé, mely egyfajta kö-
telező én,- illetve kötelező szerepvállalással 
is  együtt  jár.  Hogy gyermekeink hellyel  – 
közzel  jól  válasszanak  iskolát,  fogódzóul 
szolgálhat  a  Tiszakeszi  Széchenyi  István 
Általános Iskolában eltöltött nyolc eszten-
dő, azok a gyermekkort meghatározó évek, 
amelynek  során  gyarapodtak,  erősödtek 
szellemiekben,  épült,  gazdagodott  szemé-
lyiségük, tágult világnézetük, ezáltal is erő-
sítve képességeiket, értelmi erőiket, általá-
ban véve: kreativitásukat.

Széchenyi István a „kiművelt emberfők”-
ről, ezek fontosságáról ír. Nagyon igaz. Ez a 
megfelelés sok-sok tanulással, tapasztalás-
sal,  a régi értékek megtartásával,  az újra 
való  fogékonysággal,  sok-sok szellemi  be-
fektetéssel  érhető  el.  Szeretnénk  elérni  – 
tanárok - szülők, akik neveléssel foglalkoz-
nak – hogy gyerekeink ne buta, önző, mű-
veletlen  emberek  legyenek,  hanem  olya-
nok, akik nemcsak okosak, hanem művel-
tek is.  Hiszen a műveltség sokkal  tágabb 
fogalom, mint egy tantárgyból jól  tudni a 
leckét. A műveltség jelenti továbbá azt is, 
hogy a gyerek-felnőtt hogyan tud beillesz-
kedni a közvetlen és tágabb környezetébe: 
a családba, a társadalomba, helyesen gon-
dolkodni, tettét mérlegelni. Tudja az erköl-
csi  jót  szavaiban és tetteiben egyaránt. A 
fentiek  megvalósulásához  a  szülői  ház 

után, az iskola az az intézmény, amely te-
vékenyen hozzá tud járulni. Ezért nem kö-
zömbös az, hogy milyen középiskolát, gim-
náziumot, szakiskolát választ a gyerek! A 
döntés nehéz, a felelősség nagy. Melyiket 
válasszam? – kérdezi  a gyerek.  Hiszen a 
kínálat óriási. Melyik az az intézmény, kö-
zépiskola, ahol szilárd ismeretet, alapokat 
kaphatunk szakmai,  műveltségbeli-erköl-
csi  kérdésekben.  Amelyekre  majd felnőtt 
korukban is támaszkodhatnak. A mai ma-
gyar középiskolai oktatásunknak sok for-
mája létezik. Az ebben való eligazodáshoz 
adott  segítséget  a  felvételi  tájékoztató  c. 
könyv, a nyílt napok őszintesége, rendezé-
se, az előkészítő foglalkozások rendszeres-
sége.  Ezek mind-mind azt a célt  szolgál-
ták, hogy minél reálisabban válasszon is-
kolát magának a gyerek. Sok-sok összete-
vője  van  a  továbbtanulásnak,  a  felnőtté 
válás  első  állomásának:  elsősorban  egy 
rendkívül erős elhatározás a gyerek részé-
ről  arra,  hogy rendszeresen  és  kitartóan 
akar tanulni, hogy erre vonatkozóan céljai 
vannak, hogy az élet támasztotta – olykor 
nehéz  –  követelményeket  nem  kikerülni 
akarja,  hanem  legjobb  tudása  szerint 
megoldani.  Másodsorban  pedig  a  szülői 
ház védőbástyája, a szülői szeretet, a gon-
doskodás,  biztatás,  ha  ezek  „úgy  együtt 
vannak”,  akkor  jó  prioritásai  vannak  a 
mindenkori  nyolcadikos  generációk  to-
vábbtanulási lehetőségeinek, a középisko-
la elvégzésének. Az biztos, hogy a társada-
lom időről  időre  feladja  a leckét,  hogy a 
mindennapok kihívásainak minden pilla-
natban meg  kell  felelni.  Ehhez  korszerű 
ismeretekkel  kell  rendelkezni.  Korszerű 
nyelvismerettel, kreatív alkotóképességgel. 
Fel kell tudnia mutatni lelki gazdagságot, 
a folyamatos tanulásra való hajlamot. Ez 
lehet a cél, hiszen felemelkedésünk egyik 
útköve  a  művelt  emberfők  kimunkálása. 
Ahogy Mile Lajos versének utolsó soraiban 
újra: „mert a történelem megy itt,\ benne 
az ember váltja meg a világot”

Hajdú József a 8.b osztályfőnöke
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A 8. b osztály

A 8. a osztály

z 1993. évi LXXIX. törvény közoktatásról 
szóló rendelkezése a tankötelezettségről 
így szól: „6 § (3.) A tankötelezettség an-

nak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanu-
ló  a  tizenhatodik életévét  betölti.”  Vagyis,  ha 
14 évesen befejezte általános iskolai tanulmá-
nyait  az  általános iskolában,  még legalább 2 
évig  középfokú  oktatási  intézményben  a  to-
vábbtanulás kötelező.

A

A  továbbtanulási,  pályaválasztási  lehe-
tőségről,  annak módjairól,  eljárásairól  széles-
körű tájékoztatást kaptak a szülők és a diákok 
(fogadóórán, szülői  értekezleten,  családlátoga-
táson, nyílt napokon való részvétel a választott 
iskolákban, pedagógiai szakszolgálatokban).

Évről-évre mindig nagy izgalommal vár-
juk a felvételről szóló leveleket. Bízunk abban, 
hogy gyermekeink és szüleik jól  döntöttek és 
képességünknek,  tanulmányi  teljesítményük-
nek megfelelő oktatási intézmény kiválasztása-
kor.

A 2002/2003-as tanévben a tiszakeszi 
Széchenyi  István  Általános  Iskolában  41 
nyolcadikos tanuló fejezi be általános iskolai 
tanulmányait. Néhány érdekes statisztika: a 
nyolcadikosaink közül 39 tanuló jelentkezett 
középfokú  intézetbe,  24  iskola  került  látó-
szögükbe illetve küldtük el a jelentkezési la-
pot 4 város: Tiszaújváros, Mezőcsát, Miskolc 
és Mezőkövesd középfokú oktatási intézmé-
nyeibe, annak 12 tagozatára. 

Ha  tanulónként  elemzem,  akkor  leg-
kevesebb 1 iskola 1 tagozatát, a legtöbb 5 is-
kola 7 tagozatát jelölte meg.

Igen változó volt az intézmények sor-
rendje, de talán jól választottak, mert a felvé-
teli  sorrend módosítási  lehetőségével  egyet-
len diák sem élt.

Megértették, hogy tovább kell lépniük, 
és ehhez tanulniuk kell.

Molnár Balázsné igazgató
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„TAVASZ VAN, GYÖNYÖRŰ…”

néphagyományok felelevenítése és életben tartása a Hétszínvirág Óvoda kö-

zösségének – kicsiknek és nagyoknak egyaránt – fontos nevelési feladat.A
A téli hagyományok között utolsóként a farsang szerepelt, melyet március 1-én tartot-
tunk meg nyílt ünnepség keretében a kultúrházban.

A legkisebbek egyéni jelmezekkel, a kiscsoportosok kiscsibékként, a középső-
sök macska jelmezbe bújva, a nagy csoportosok nyuszi-bugival, a nagy-középsősök 
cirkusz társulattal készültek. Színvonalas műsorukkal kellemes délutánt szereztek a 
nagy számban megjelent közönségnek.

Ennek a sikernek 150000 Ft bevétel lett az eredménye. Köszönet illeti ezért va-
lamennyi résztvevőt és támogatót, a szülőket és az önkormányzatot.

A tavasz, a megújulás számunkra is új feladatokat hoz. A farsangi rendezvény-
ből származó bevételből, az óvodavezető által megnyert pályázatból, illetve az önkor-
mányzat támogatásával az óvoda első udvarát szeretnénk felújítani.

Rossz idő esetén eddig a levegőztetést csak a teraszon tudtuk megoldani, ami 
125 gyermek számára nagyon kicsi.

Ebből a pénzből kibővítjük a lebetonozott területet, illetve - a hátsó udvarhoz 
hasonlóan - esztétikus, természetes anyagokból készült udvari játékokkal szerelhet-
jük fel ezt a területet is, ami a szabadidő hasznos eltöltését, illetve a testi képességek 
fejlesztését segítené elő játékosan.

A tavaszi néphagyományok közül elsőként a húsvétra készül minden csoport. 
Az ünnepre való készülődés folyamatosan ad feladatokat a napirenden belül. Ilyen 
például a tavaszi nagytakarítás a csoportban és az udvaron, a csoportszobák tavaszi 
díszbe öltöztetése a gyerekek munkáival, tojásfestés, húsvéti versek és dalok tanulá-
sa. A kifújt tojásokból a nagyobb gyerekekkel még süteményt is szoktunk sütni. Az 
ünnepre való érzelmi ráhangolódást elmélyítik a régi néphagyományok locsolásos tör-
ténetei is.
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ISKOLÁNKBAN RENDEZETT

 BIBLIAI TÖRTÉNETMONDÓ 
VERSENYEN ELÉRT EREDMÉ-
NYEK: 

 2-4. osztály: 
   I.   Uherkovich Zsófia 
   II.  Szabó Bence  
   III. Sárosi Gergő
  
 5-7. osztály:
   I.   Csorba Evelin
   II.  Molnár Bettina
   III. Lencsés Noémi

 ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENYEN 
ELÉRT EREDMÉNYEK:

  1-2. osztály
   I.   Uherkovich Zsófia
   II.  Sepsi Julianna
   III. Pál Benjámin
  
  3-4. osztály
   I.   Pál Debóra
   II.  Balázs Kitti
   III. Bagi Norbert

  5-6. osztály
   I.   Pál Eszter
   II.  Sepsi Barbara
   III. Bagi Tamás

MEZŐCSÁTON RENDEZETT MEGYEI:
 BIBLIAI TÖRTÉNETMONDÓ 

VERSENYEN ELÉRT EREDMÉ-
NYEK:

  2. osztály
   II. Szabó Bence                    

   
  5. osztály
   III. Molnár Bettina

  7. osztály
   I.   Csorba Evelin
   III. Berec Enikő

 ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENYEN 
ELÉRT EREDMÉNYEK:

  3-4. osztály
   III. Balázs Kitti

  5-6. osztály
   I. Bagi Tamás

 RAJZVERSENYEN ELÉRT 
EREDMÉNYEK:

  1-2. osztály
   I.  Uherkovich Zsófia
   II. Pál Benjámin

              
Tisztelt Szülők!

 Szeretettel értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Református 
Általános Iskolába történő beiratkozásra  2003. április 24-én és 25-én (csütörtökön és 
pénteken) 730-1700 óráig lesz lehetőség. Minden leendő elsőst és szüleiket nagy örömmel 
várunk! Pál Ferenc (lelkész-igazgató)
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PÁLYÁZAT

A Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti szerződéses 
üzemeltetésre a tulajdonában lévő kompot.
A Pályázat feltételeiről Kiss Lajos polgármester, vagy Karakas Sándor GAMESZ 
vezető ad felvilágosítást.

H ÍREK AZ EGÉSZSÉGÜGYBŐL

Új vérvételi helyszín:
2003. március 1-én községünkben új egészségügyi szolgáltatás indult. A vérvétel-
re váró betegeknek a jövőben nem kell Mezőcsátra utazni, mert az egészségügy 
szakemberei a helyi Orvosi Rendelőben lebonyolítják a vérvételt.
VÉRVÉTEL IDŐPONTJA: hetente 2 alkalommal, miden kedden 630-800 csütörtö-
kön 630-800-ig.
Fekvő vagy mozgásában korlátozott betegekhez a háziorvos házhoz megy!

Betegségmegelőzés:
A tél elmúltával illetve a tavasz kezdetén az emberi szervezet vitaminraktára 

kiürül, közérzetünket a tavaszi fáradtság jellemzi. Ez még nem betegség, de azzá 
válhat, ha nem teszünk ellene. A vitaminbevitel minden ember számára fontos, de 
különösen az a gyermekek és az időskorú szervezet számára.
A legfőbb vitaminforrások:
-elsődlegesen zöldségek, gyümölcsök,
-ezek hiányában vitamintabletták, pl. C vitamin, multivitaminok, Béres-csepp.
Gyakori fejfájás, túlzott fáradékonyság esetén forduljon orvosához, hogy az esetle-
gesen fellépő vérszegénységet időben és helyben kezelni tudja.

Allergiás panaszok:
Összefüggenek a tavaszi virágzással, a virágporok, a pollen megjelenésével a 

levegőben.  Aki  tisztában van a kialakult  betegségével,  vagy allergiás tüneteket 
észlel (könnyezés, orrfolyás, szem- és orrviszketés) panaszával forduljon orvosá-
hoz.

Dr. Hajdú Balázs állatorvos bemutatkozása
iskolci születésű vagyok, és itt Miskolc kertvárosában Miskolc-Perecesen nőttem 
fel. Itt is jártam általános iskolába, majd a Földes Ferenc Gimnáziumban végez-
tem. Már általános iskolás koromban úgy döntöttem, hogy állatorvos szeretnék 

lenni, amikor is gyakran töltöttem időmet nyaranta nagybátyáméknál Hódmezővásárhe-
lyen. A lovardában, szarvasmarha telepen, tanyán volt alkalmam megismerni a legkülön-
félébb állatokat, illetve megtapasztaltam az állattartással járó gondokat, bajokat és örö-
möket. 

M
Édesanyám tanárnő, édesapám 

pedig anyagvizsgáló mérnök. Van egy 
bátyám,  aki  Debrecenben  lakik  és 
dolgozik, mint fizikus. Én tavaly let-
tem állatorvos, egészen friss „kiadás-
ként”.

Kedvenc  szabadidő-töltéseim 
közé tartozik a sportolás, habár mos-
tanában kevés  időm van  erre.  Több 
sportot  kipróbáltam és  jelenleg  Mis-
kolcon focizom egy barátokból verbu-
válódott csapatban. 
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Tiszakeszibe  februárban,  épp 
Balázs  névnapon kerültem.  A Tisza-
menti  Szövetkezet  állategészségügyi 
feladatait,  illetve  amíg  dr.  Pósán 
György egészségügyi okok miatt távol 
volt,  a körzeti  állatorvosi  feladatokat 
is el kellett látnom. Mikor ide érkez-
tem egy idegen környezetbe kerültem, 
de  a  helyiek  közvetlenségének,  nyi-

tottságának  köszönhetően  hamar 
megszerettem ezt a helyet. Emellett a 
táj  szépsége  és  a  Tisza  közelsége  is 
igen vonzóvá teszi  számomra a tele-
pülést.  Most  egyelőre albérletben la-
kom, de hamarosan beköltözhetem a 
szövetkezet  szolgálati  lakásába,  ahol 
remélhetőleg sokáig megtelepedhetek. 

Dr. Hajdú Balázs

SPORTHÍREK

Kitűnően sikerült a labdarúgócsapatunk tavaszi bajnoki rajtja! A téli szünetben 
szinte darabjaira hulló csapat kilenc kezdőjátékosa nem szerepel a klubban kü-
lönböző okok miatt – a ”csereemberek” és az újonnan igazoltak kisebbfajta csodát 
hajtottak végre. Minden mérkőzést nyerve a tabella második helyére küzdötte fel 
magát a csapat.

Egy megalkuvást nem ismerő, egységes, jó szellemű társaságot – egy igazi 
CSAPATOT – láthattunk az elmúlt négy mérkőzésen, ahol bebizonyították, hogy 
az összetartásnak és az elvégzett munkának van és lehet kiemelkedő eredménye.

Az eredmények:
16. forduló Girincs - Tiszakeszi 0:3 (0:0)
17. forduló Tiszakeszi - Mezőcsát 1:0 (0:0)
18. forduló Sajószöged - Tiszakeszi 0:3 (0:1)
19. forduló Tiszakeszi - Bükkszentkereszt 2:0 (1:0)

Ezek után a tabella bennünket érintő része:
2. Tiszakeszi 19 11 3 5 48-28 36
A játékosoknak köszönöm az eddigi hozzáállást, a sportszerető emberektől 

pedig azt kérem, jöjjenek ki mind többen a hazai mérkőzésekre – ha tehetik, az 
idegenbeliekre is – biztassuk (ne szidjuk) együtt őket! Ifj. Sándor Béla

Tiszakeszi-rallye

Április  12-én  44  versenyző  állt 
rajthoz az autós szakosztály által rende-
zett I. Tiszakeszi kupa pályaavató verse-
nyén. 

A következő verseny megrende-zé-
sét  június  hónapra  tervezi  a  szakosz-
tály.
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