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Petőfi Sándor:
A TISZA
(részlet)
Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.
A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába'.
Síma tükrén a piros sugárok
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.
Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

A TARTALOMBÓL:
Önkormányzati oldalak
Anyakönyvi hírek
A Hétszínvirág Óvoda hírei
Iskolai események

Túl a réten néma méltóságban
Magas erdő: benne már homály van,
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.
Másfelől, a Tisza tulsó partján,
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
Köztök egy csak a nyilás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.
Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz. -

Sporthírek
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A lap legutóbbi megjelenését követően – a lakosság érdeklődését is kiváltó –
több jelentős esemény, rendezvény történt illetve került megrendezésre községünkben.
Ezek közül is kiemelt jelentőségűnek számító testületi ülések és az ott hozott döntések dióhéjban történő ismertetésére kerül sor a alábbiakban.

A

képviselő-testület április 28-i ülésén - ifj Sándor Béla helyi SE elnök előterjesztésében – tartalmas
tájékoztatót hallgatott meg a községi
sportegyesület életéről, mindennapi tevékenységéről, működésüket befolyásoló
körülményekről.
Az SE elnöke elmondta, hogy az
egyesület vezetősége január hónapban
tartott vezetőség- választáson szinte teljesen kicserélődött.
Ezt megelőzően, illetve ezt követően
a játékosok nagy része is elhagyta az
egyesületet, így szinte teljesen új alapokról kellett kezdeni a „csapatépítést”.
Önkormányzati illetve magánszemélyek támogatásával tovább folytatják
az öltöző építését. A polgármestert az önkormányzat költségvetésében betervezett
pénzösszeg rendszeres folyósítására kérte,
a zavartalan működés és az építkezés mielőbbi befejezése érdekében.
Új szakosztály alakult, amely tovább színesíti a község sport életét.
Következő napirend keretében Kiss
Lajos polgármester ismertette a község
közvilágítása modernizálásának lehetőséget.
HOLUX világítástechnikai cégtől
kért ajánlatot, amely kedvező részletfizetési feltételek mellett a nyár végére kivitelezné az új közvilágítási rendszert.
A testület határozatban bízta meg a
polgármestert a kivitelezéssel összefüggő
eljárások lefolytatására.
Döntött a testület egy un. kikötői
pályázat beadásáról, melynek elnyerése
esetén hajó kikötőhely épülne ki, a jelenlegi „monitor ház” melletti partszakaszon.
Molnár Balázsné igazgatónő előterjesztése nyomán a Kjt. alapján adható címek pénzügyi fedezetének biztosításáról
is döntött a testület ezen az ülésen.

Kiss Lajos polgármester képviselői
kérdésekre is választ adva, tájékoztatta a
testületet a közkutak túlfogyasztása miatt, ezek vízkibocsátásának csökkentéséről, az iskolamúzeum pályázati pénzből
történő felújításáról és a HACCP minőségbiztosítási rendszernek a napközi konyhájára beveztéséről.
Gábor Áron képviselő javaslatára
fogadta el a képviselő-testület a bizottságok elnökeinek tisztelet díja összegét megemelő rendeletet is.
A májusi testületi ülés a Mezőcsáti
Rendőrörs Parancsnokának a község közrendjét, illetve közbiztonságának helyzetét
értékelő beszámolójával kezdődött.
Az elhangzottak szerint a település
bűnügyi szempontból nem „fertőzött”, de
a tulajdon elleni bűncselekmények, szabálysértések megelőzése érdekében tovább szükséges differenciálni a rendőrségi
járőrözési rendszert.
Érdemes lenne elgondolkozni megfelelő
személyi feltételek esetén a polgárőrség
létrehozásáról is.
Soltész Jánosné előadásában tájékoztatót hallgatott meg a testület a települési rendezési terv készenléti állapotáról, annak község arculatára kifejtett várható hatásáról.
Előre láthatólag még ez évben lép
hatályba a rendezési terv, amely 15-20
évig meghatározó jelentőséggel bír majd a
község további fejlődése, fejlesztése szempontjából.
A környezet védelméről szóló rendeletet vitatta meg és fogadta el a testület
Dr. Barnóczki Károly jegyző előterjesztésében. A várható uniós rendelkezések, és
közvetlen környezetünk védelmének igénye tette szükségessé a rendelet megalkotását.
A fiatal házaspárok lakhatási feltételének könnyítése, a lakáshoz jutásának
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elősegítése céljából alkotta meg a képviselő-testület a lakáscélú támogatásokról
szóló rendeletet, amit szintén ezen az ülésen fogadott el. Ebben a rendeletben szabályozásra került a támogatás feltételi
mértéke, a támogatás odaítélésének eljárási rendje.
Több képviselő szóvá tette a háziorvosi ellátás, és a rendelési idők körül kialakult problémákat. Javasolták ezek mielőbbi megszüntetését a lakosság jobb

színvonalú egészségügyi ellátásának érdekében.
Ezt követően az un. egyebek napirendi
pont keretében több magán és jogi személy kérelmét bírálta el a testület.
Tiszakeszi 2003. április 3.

Dr. Barnóczki Károly
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések :
Kolompár Lídia
Barna Beáta
Burai Mónika
Horváth Szilvia
Zombor Erzsébet
Gyöngyösi Mária

és
és
és
és
és
és

Lukács Géza
Bartók János
Csendi István
Burai Norbert
Kostyánszki Péter
Tolmács József

Házasságkötések:
Szabó Sándor és Zsípi Mária
Kostyánszki Péter és Zombor Erzsébet
Bodnár Zoltán és Ladányi Mónika

Tiszakeszi, 2003.június 12.

Natália
Milán
Rita
Norbert
Julianna, Mária
József, Ákos nevű gyermeke.
Elhunytak:
Ifj Sepsi Imre
Sepsi Imréné
Tóth Jenő
Sepsi Lajos
Törő Gyuláné
Zombor Pál
Mihály Andrásné
Lőrincz István
id. Szabó Sándor
Pulai Sándorné Főmunkatárs

Falunap
2003. augusztus 16-17.
A tervezett program:
Szombat: horgászverseny, halászléfőző verseny, sportversenyek (foci, sakk, asztalitenisz)
Vasárnap: habparti, óriás csúszda, Csodamalom Bábszínház előadása, bohóc zenés műsora, ebéd 1500 főre, ovisok néphagyományt felelevenítő műsora, BonBon együttes.
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Mese az igazságosságról

R

éges-régen az állatok összegyűltek az erdőben, és az öreg
tölgyfa köré sereglettek.
Nagy gondban voltak, mert dönteni
kellett ki legyen a királyuk, aki majd
vezeti őket.
Az állatdemokráciában sok-sok
állat volt már vezető, de a vörös róka
megbetegedése miatt új vezérre volt
szükség.
Lett is három jelölt, a betegeskedő vörös róka, a bölcs bagoly és az
oroszlán.
De mi alapján döntsék el, hogy
ki a nyertes? Természetesen úgy
mint eddig, pályázatot írnak ki, és
aki arra a legalkalmasabb, az fog
nyerni.
Felállították a döntőbizottságot
is, ügyelve az állatdemokrácia szabályaira.
Beérkeztek a pályázatok, majd
egyéni elbeszélgetésekre is sor került.
A vörös róka, aki még betegeskedett,
azzal érvelt, hogy az eddigi tapasztalata, illetve munkássága igen hasznos volt, és úgy gondolja, még ilyen
állapotban is képes ezt a munkakört
ellátni.
A bölcs bagoly, megfontoltan,
tisztán, felkészülten érvelt, a hallgatóság nagy örömére.
Végül az oroszlán következett.
A kérdésekre mindig csak így felelt:
”- mert én vagyok az erősebb”.
A szokatlan válaszok megdöbbentették a bizottság tagjait, de a demokráciában nincsen helye az erőszaknak, az övön aluli ütéseknek.

Különben is a rátermettség alapján születik meg a döntés.
Eközben az állatok között megkezdődtek a találgatások. Ki lehet majd a
nyertes?
Mit és kit veszíthetek el az új király
„hatalma alatt”. A süni is felvetette, kihez
dörgölődjek ezek után, pedig azt tőle igazán nem várja senki, meg különben a róka
eddig is a húsára pályázott. A kígyónak
nem voltak ilyen problémái, neki eddig is
jól ment a lavírozás, igaz néha belemart
valakibe.
Ám ekkor megszólaltak a fanfárok,
és a győztest pillanatok alatt kihirdették.
A bizottság képviseletében - az alábbi pályázatokat elbírálva, új királyunkká, a
bölcs baglyot választottuk. Helyettesének
pedig az oroszlánt. A rókának jobbulást kívánunk. Megjegyezzük záradékban, ha a
bagoly nem tudná ellátni feladatát, úgy
helyettese veszi át ideiglenesen a trónt.
E rendelet a kihirdetés pillanatától
érvényes.
A bagoly már éppen el akarta kezdeni székfoglaló beszédét, amikor az oroszlán
ott termett, és felfalta. Ezzel a tettével
gyorsan hatályba léptette a záradékot.
Ahogy a bagoly csontjait ropogtatta,
megdöbbenés lett úrrá az állatseregleten.
Az oroszlán mindeközben azt bömbölte: „mert én vagyok az erősebb”.
Még szerencse, hogy az emberek világában ilyen nincs, hiszen ez csak egy
mese.

Ifj. Gábor Áron
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G YEREKNAP

AZ ÓVODÁBAN

A

Hétszínvirág Óvoda életében szép hagyomány a Gyereknap megünneplése. Ebben
az évben június 10-én tartottuk meg, a gyerekek nagy örömére. Hiszen ez a nap
csak értük van, és róluk szól.
A délelőtt folyamán ugrálóvár és kismotorok várták az óvodásokat. Kipróbálták, és
birtokba vették az új játékokat, amit az önkormányzatnak köszönhetünk.

Külön köszönetet szeretnénk mondani ifj. Gábor Áron képviselőnek, akinek kezdeményezésére nagyon sokan támogatták óvodánkat. Ebből a pénzből már régen vágyott
tornaeszközöket tudtunk vásárolni. Minden támogatónak szeretnénk a magunk és a
gyermekek nevében megköszönni a hozzájárulásukat ezekhez a számunkra nagyon fontos eszközökhöz.
Az ünnepi ebéd elfogyasztása után minden gyerek fagyit kapott, amit Nagy János
vállalkozó ajánlott fel. Ezúton is szeretnénk megköszönni kedvességét.
Délután rendőrségi bemutatót tekinthettek meg a gyerekek, ami újdonság volt számukra. Különösen a kisfiúk élvezték, hogy a kezükbe vehették a bemutatott eszközöket.
Köszönetet szeretnénk mondani a Rendőrség támogatásáért is.
A délután további részében ügyességi vetélkedő, Pünkösdi király és királyné választás színesítette a programot. A Gyereknapot közös játék zárta le, ami reményeink szerint emlékezetes marad minden óvodásunk számára.
Gombosné Csikós Magdolna

N YÍLT

NAP AZ ÓVODÁBAN

2

003. június 18-án nyílt napot tartottunk a Hétszínvirág Óvodában. Erre a napra hívtuk és vártuk a kedves szülőket, a kisebb és nagyobb testvéreket.
Az óvodában gyülekeztünk, majd együtt átvonultunk a napközibe. Közös tornával indult
a nap, amibe a szülők is bekapcsolódtak. Majd a jóleső mozgás után együtt tízóraiztunk.
Ezután pihenésként csákót hajtogattak a gyerekek, illetve elrejtett „kincseket” kerestek.
Ezt követően a minisek és a kiscsoportosok vetélkedője következett. Majd a nagycsoportosok és a középsősök mérték össze ügyességüket.
A napot lovaskocsikázás és a szülők által készített finom ebéd elfogyasztása zárta
le. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szülői Szervezet segítségét, támogatását.
Gombosné Csikós Magdolna
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P EDAGÓGUS

NAP

H

álásak vagyunk a szülőknek, hogy megszervezték és megemlékeztek a pedagógusnapról. Köszönjük a gyerekeknek, hogy szép műsort adtak nekünk, köszöntve
azokat, akik napról napra gondoskodnak róluk, nevelik, fejlesztik őket.
Molnár Balázs képviselő úr és Dr. Barnóczki Károly jegyző úr elismerő szavai jó ér zéssel hatották át az óvoda dolgozóit. Jó dolog, hogy az intézményben folyó pedagógiaiszakmai-emberi munkát nagyra értékeli a fenntartó önkormányzat, a polgármester úr, a
szülők. Megelégedéssel és örömmel hozzák a gyerekeket szülők az oviba. A pedagógus
napi megemlékezés öröm az óvodában dolgozóknak, hiszen elismeréssel szólnak fáradságos, lelkiismeretes, türelmes, gyermekszerető munkánkról. Nagy örömmel gratuláltunk
Molnár Istvánné és Fodor Istvánné óvodapedagógusoknak, akik 25. jubileumi évüket ünnepelték. Nagyon szép dolog, hogy 25 éve óvónőként dolgoznak sok kisgyermek, szülő,
óvodai dolgozó megelégedésére.
A kolléganőknek és az óvodai dolgozóknak további kitartó, türelmes munkát kívánok, jó egészségben.
Vas Éva óvodavezető

Ó VODAI

BALLAGÁS

„Egyszer régen édesanyám
megfogta a kezemet.
Kicsit féltem amikor
Az óvodába vezetett.”
az óvodai szokásokkal, illemszabályokkal, a
gyermekek többsége három évesen
játékeszközök használatával, valamint a rajjön először óvodába. Az anyától való
zolás, festés, gyurmázás eszközeivel. A sok
elválás néhány kisgyereknél zökkenőegyütt töltött kellemes napok hatására, a
mentesen történik, de akad olyan kisgyerek,
rendszeres napi kezdeményezések elősegítetakinek ez hosszabb ideig tart. A sok törődés,
ték a gyermekek harmonikus fejlődését.
türelem eredményeként minden kisgyermek
A középső csoportban a hosszabb verörömmel és boldogan lépi át az óvoda kapusek, mondókák, körjátékok, szabályjátékok,
ját.
dalok fogó- és futójátékok tették még vonzóbA gyermekek óvodai életét ebben az
bá mindennapi életüket. Ebben az időszakidőszakban rövid mondókák, versek dalok,
ban ismerkedtek a matematika világával. A
gyermekjátékok, utánzómozgások tették vonsok érzékelőjáték, az eszközökkel való ismerzóvá. Ekkor ismerték meg jelüket, társaikat,
kedés, a környezetük minél pontosabb megóvónénijeik, dajkanénik nevét. Ismerkedtek
ismerése, a tárgyak és a környező világ felfe-

A
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dezése új ismeretek, tapasztalatok beépülését
tette lehetővé. Sok-sok anyanyelvi játék beszédkészségüket, szókincsüket, tiszta hangképzésüket segítette elő. A bábozás, dramatizálás fejlesztette fantáziájukat, képzeletüket,
esztétikai érzéküket. A mindennapi rajzolás,
színezés, a festés, gyurmázás, a ragasztás,
nyírás a kézügyességük fejlődésében játszottak nagy szerepet. Kialakultak az egymás
mellett játszás után a kis baráti csoportok,
amelyekben a felnőttek világából megismert
szerepeket, viselkedéseket játszottak el a szerepjátékok során.
Nagycsoportban egyre hosszabb lélegzetű versek, folytatásos mesék, képzelt szereplőket tartalmazó történetek, népmesék, a
saját maguk által kitalált történetek, az ujjés kesztyűbábokkal megelevenített darabok
felejthetetlen élményt jelentettek gyermek és
felnőtt számára egyaránt. A naposi munka, a
kisebb megbízatások elősegítették feladattudatuk, kitartásuk, az egymáshoz való viszonyuk, közösségi érzésük alakulását. A testnevelési játékok során kialakult, fejlődött a szabálytudatuk; állóképességük, kudarctűrő képességük, fejlődött szervezetük, ellenálló képességük, finomodott mozgáskoordinációjuk,
összerendezetté vált mozgásuk. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy nem csak testileg, fizikailag, hanem rendszeres, tudatos fejlesztés

hatására ezek a gyerekek testileg, szellemileg,
értelmileg, érzelmileg iskolaéretté váltak.
Az előző évek hagyománya alapján eljött az óvodai ballagás ideje: 2003. június 5én pénteken. Hagyományainkhoz híven délelőtt búcsúztak el a nagycsoportosok a kisebb óvodás társaktól. Ünnepélyes keretek
között került sor a tarisznyák és az ajándékok átadására. Ezt követően énekelve utoljára körbejárták az óvodát. Az ünnepség végén
a vezető óvónő megvendégelte a ballagó gyerekeket piskótatekerccsel és ivólével. Szombaton délután a hozzátartozók és meghívottak jelenlétében mindkét csoport tartott egy
évzáró ünnepséget. Ennek első részében a
nagycsoport az évszakokat dolgozta fel verssel, dallal. A nagy-középső csoport a hagyományápoláshoz kapcsolódóan egy falusi család egy napját elevenítette fel. Az ünnepség
második részében a nagycsoportos gyerekek
versekkel, énekekkel búcsúztak el az óvodától.
A színvonalas műsorok örömet és
könnyet csaltak a hozzátartozók, az óvónénik
dajkanénik szemébe. Kölcsönösen elismertük
és megköszöntük a szülőkkel a gyermekek
érdekében végzett lelkiismeretes munkát.
Mindenkinek kívánunk a nyárra jó pihenést,
az iskolában pedig eredményes munkát!
Fodor Istvánné, Perge Jánosné óvoda
pedagógusok
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L EGDRÁGÁBB G YÖNGYSZEMEINK

K

edves Olvasóm! Az alábbi sorokat gyakorló szülő- és pedagógusként írom. Nem úgy, mintha birtokolnám a mindent, de sokkal inkább úgy, mint aki önhöz hasonlóan napról napra
igyekszem helytállni a gyermeknevelés kanyargós, mégis oly sok apró csodát rejtő útján.
Hálás vagyok azért, mert ha elbukom is néha, újra felállhatok, s újból kezdhetem a türelem, szeretet, megértés… gyakorlását. Bizony, néha legszívesebben letennénk a finom csiszolópapírt, és
durvábbra cserélnénk. Vagy éppen azt sem tudjuk, mihez kezdjünk a kis „Gyöngyszemmel”. Bátorításképpen gyakran kell arra gondolnunk, hogy minden egyes lelkiismeretes, őszinte tettünk segít
ennek a ránk bízott drágakőnek önmaga szépségét kibontakoztatni. Tiszta csillogása visszatükrözi
majd a nevelés során arcunkon végiggördülő könnyeket, mosolyainkat, s az embert a maga képmására formáló Mennyei Atyából valamit.
Gyermekvárásunk idején Isten többször is elém hozta a 127. Zsoltár itt soron következő
gondolatát: „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Ajándékot pedig
attól szoktunk kapni, aki szeret bennünket, és képesnek lát arra, hogy a nekünk adott értéket
meg is becsüljük. Ezért kérhetjük az Ajándékozó segítségét, akár egy-egy konkrét nevelési helyzetben is. Talán többször éltünk már ezzel a lehetőséggel a különleges alkalmakon (szülőszobában,
születésnapokon, óvodába és iskolába indítva gyermekeinket), de ne mulasszuk el naponta megragadni a felénk nyúló kezet!
Szülői hivatásom eddigi rövid két éve alatt még egy nagyon fontos dolgot kellett megtanulnom. Egyik napon, éppen egy szigorú fenyítés után a kisfiam szomorúan, lefelé görbülő ajakkal
állt előttem. Hirtelen úgy éreztem, mintha ezt akarná mondani: „Anya, kérlek ne haragudj rám tovább, mert akkor ki fog engem szeretni!?” Azt gondoltam, helyes volt megfenyítenem, de ez után
rögtön magamhoz öleltem, hogy érezze, nem hagytam magára. Nagyon megdöbbentett és csodálattal töltött el az a tudat, hogy valakinek ennyire nagy szüksége van rám. Erikson amerikai pszichológus az énfejlődés ezen igen korai szakaszát így nevezte el: „Bizalom-az ősbizalmatlansággal
szemben”. Azóta is megdorgálom, ha szükséges, de haragomnak igyekszem minél hamarabb véget
vetni, mert azt szeretném, ha a gyermekem mindig bízni tudna bennem. Ez a bizalom segíthet abban, hogy életének következő szakaszaiban is boldog legyen, s a majd éppen soron levő problémákat közösen, sikeresen oldjuk meg.
Befejezésként, de nem utolsó sorban szeretnék még szót emelni a házastársak kapcsolatának harmóniája mellett. Ebben is –ahogy a nevelés területén- vannak árnyékos völgyek, de vannak napfényes fennsíkok. A hegycsúcsról való szép kilátás pedig nincs a kitartást igénylő hegymászás nélkül. Ezért a párunkkal való kapcsolatunk folyamatos ápolásra, s imádságban való hordozásra szorul. Ez a családi fészek ugyanis gyermekeinknek biztonságot jelent, és melegségét akkor
is érzik majd, amikor ők már kiröpülnek.
Királyné Salap Anita, tanítónő
Mosolygó gyermek
A nyári busz fullasztó melegében,
Kék-bóbitás sapkája keretében,
Anyja mellére békén odabújva,
Szemben velem egy esztendős fiúcska.

Egy új emberke, ki nem is beszél még,
Hogyan érti meg mosolyom beszédét?
Hogy érzi meg, -hisz csak egy éve ember!Hogy a szeretet szólítja szememben!

Szeme azúrját kerekíti tágra,
Úgy néz a furcsa idegen világra,
Ami én vagyok, aki mostan boldog
Gyönyörűséggel arcába mosolygok.

Ó milyen titok, milyen csodaszép ez!
Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes,
A szeretetet már fel tudja fogni
S a mosolyra vissza tud mosolyogni!

Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig,
Míg szirom arca gömbölyűre válik,
Ahogy a bimbó feslik szét a bokrán,
És édesdeden visszamosolyog rám.

Ó, ha lehetne, hogy az, aki Atyja
Minden mosolynak, nekem is megadja,
Olyannak lennem, mint ez a csöpp gyermek:
Friss antennája minden szeretetnek.
Sík Sándor
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- A REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA -

„E

me tény mélyen megvisel bennünket” – hangzott a vélemény. Mit érezhetnek akkor a tanári
kar egyes tagjai?:)
Komolyabbra fordítva a szót: már 7 év az, amit magunk mögött tudhatunk. Büszkék vagyunk rá,
és tudjuk mindaz, amit egy ilyen iskolában többletként kapunk talán még jobban felkészít az életre, hiszen megismerteti és megszeretteti velünk Isten t, aki mindig minden körülményben biztos
alapunk és várunk. Erről beszélgettünk, és hallottunk igei útmutatást minden reggel azokon az
áhítatokon, amelyet az iskolánk tanulói és tanárai együtt szerveztek. Jó abban a biztos tudatban
felnőni, hogy tudjuk, tartozunk valakihez, aki nagyon szeret! És még jobb az, amikor ezt a szeretetet őszintén viszonozzuk is egy-egy énekkel vagy imádsággal Isten felé. Sok ehhez hasonló és más
jellegű programunk is volt még az elmúlt tanévben. Egy kicsit bővebben az utolsó hét eseményeiről!
A keddi napunk egy természetismeret - versennyel kezdődött, amit az iskolánk udvarán szerveztünk meg. Rengeteg érdekes feladat segítségével érthettük meg azt, hogy milyen fontos
és valójában minden ember érdeke, hogy óvjuk a környezetünkben élő növényeket és állatokat.
Szerdán került sor iskolánkban a fordított nap megrendezésére, amelyen a diákok vehették át
az iskolai élet irányítását. A reggeli hatalomátvétel után számos érdekes órára került sor. Iskolánk
vezetését FÖLDES ATTILA lázas munkában végezte egész nap, hiszen 83 gyerekről és egy „rakoncátlan” tanári karról kellett gondoskodnia.
Csütörtökön, gyermeknapon tanulóink és szüleik egy-egy csokor virággal, és egy kedves
műsorral köszöntötték a pedagógusokat, melyben megemlékeztek az oktató-nevelő munka eredményeiről. Nagyon hálásak vagyunk ezért, KÖSZÖNJÜK!
A továbbiakban egy nemes cél eredményéről hallhattunk beszámolót Gábor Áron képviselő úrtól
személyesen. Az ő kezdeményezésére kaphattak a mi iskolánkba járó diákok is sportfelszerelést,
pontosabban egy pingpongasztalt és egy röplabdahálót, amit ezen a reggelen adott át nekünk. KÖSZÖNJÜK ezt képviselő úrnak és mindazoknak, akik ezt adományaikkal lehetővé tették.
Ezután útnak indultunk egy akadályversenyre, amit a tanáraink és szüleink készítettek
számunkra falunkban. A hosszú, kimerítő út után egy nagy medence víz várt iskolánk udvarán,
amiben jót lubickolhattunk. Mindezt koronázta még egy nagyon finom ebéd, ami bográcsban készült, szintén szüleink segítségével. KÖSZÖNET érte! Ebéd után egy kellemes fagyizásban volt részünk, amelyet Nagy János vállalkozó biztosított számunkra.
Utolsó napunk, péntek, a sportnap elnevezést kapta, amelyen tornabemutatókat, sorversenyt, focit, kosárlabdázást, tanár-diák meccset rendeztünk.
Tanévzáró istentiszteletünket vasárnap tartottuk meg templomunkban, amelyen iskolánk
büszkeségei könyvjutalomban részesülhettek. Jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen nagy örömet okoz, ha valaki eredményesen tud lezárni egy tanévet.
Kívánok a továbbiakban is minden diáknak sikerekben gazdag, sok áldott tanévet
ezentúl is, és mindenekelőtt KELLEMES PIHENÉST A NYÁRI SZÜNETRE!!!
Mózes Noémi
Balogh Miklós: Mai gyermekek hálája
Mi csak a mesékből tudjuk, mi a szükség,
mert a valóságban sohasem éheztünk még.
Ruhánk, cipőnk mindig volt, amennyi kellett,
sosem fagyoskodtunk hideg kályha mellett.

no meg játékokra és meséskönyvekre!”
Elhisszük, hogy jó ez, szükség van minderre.
Mégis jobban tudnánk örülni mi annak,
amikor szüleink nekünk időt adnak.

De jó, hogy ez így van! Legyen hála érte
korunknak, mely a jót ránk ily bőven mérte!
Mégis akkor lennénk igazán hálásak,
ha sosem éreznénk magunkat árváknak.

Időt az övékből és türelmet hozzánk.
Jobb ez nekünk, mintha a pénzüket hozzák.
Akkor lennénk tehát igazán hálásak,
ha ilyen alapja lehetne hálánknak.

Szüleinktől csak ezt halljuk, mi gyerekek:
„Megint nem érünk rá játszani veletek,
mert pénzt kell keresnünk autóra, lakásra,
új bútorra, tengerparti utazásra,

Jobban felfigyelnénk akkor az Istenre,
akinek Jézusban ránk is volt ideje.
Jobban hinnénk akkor, hogy nagy jövő vár ránk,
s mindezért akkor lesz igazi a hálánk!
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S PORTSZEREK

GYERMEKNAPRA

Akciót szerveztünk községünk három nevelési intézménye részére, mégpedig a célból, hogy
gyermeknapra valami hasznos sportszert kapjanak.
A három intézmény a következő: Hétszínvirág Óvoda
Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Széchenyi István Általános Iskola
Összesen 104.000 Ft gyűlt össze, amely egyenlő részben lett elosztva, így a Hétszínvirág
Óvoda mozgáskoordináló- és fejlesztőjátékot, a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola ping-pong
asztalt, tollaslabdahálót, míg a Széchenyi István Általános Iskola szintén ping-pong asztalt, és még
Adidas kosárlabdát, Adidas futball-labdát kapott.
Véletlenül sem szeretnék senkit sem megbántani, - mert itt az összefogás volt a cél - azzal,
hogy közlöm a felajánlók nevét, hiszen én csak így tudom megköszönni felajánlásukat. Többen
csak azért maradhattak ki, mert már nem tudtam felkeresni őket, ezektől az emberektől elnézést kérek, és ígérem jövőre számítok rájuk.
A felajánlók névsora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Baranyi és Tsa Bt
Baranyi András
B és B TOP 99 Bt
Bölker Kft
Bogdán Vince
Bencsik Mihály
dr. Barnóczki Károly
Faragó Zoltán
Farkas Józsefné
Farkas Barnabás
ifj. Gábor Áron
Gáborné Tátrai Tímea
Gályász Lajosné
Gályász Lajos
Hangász Izidor
Hajdúné Négyesi Edit
Hajdú József
Hunkó György
Horváth István
Horváth Gusztáv
Jurák László
Karakas Sándor
Kiss Lajos
Kökény József
Kálmán István
Krujné Juhász Éva

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.

Lovászné Sepsi Edit
Lőrincz Andrea
Molnár Balázs
Molnár Balázsné
dr. Maák Margit
Molnár Istvánné
Nagy János
Nagy István
Pál Ferenc
Pálné Lencsés Szilvia
Salap Gyuláné
Sárosi Ferenc
Sepsi Imre
Sándor Béla
Sándorné Czigány Gabriella
Sepsiné Györki Erzsébet
Sípos Imre
Sólyomné Sipos Beáta
Szilágyi Béláné
Tóth János
Tisza presszó
dr. Tirkala Zsolt
Széchenyi Ált. Isk. Szülői Szervezet
Tegzes Miklós
Vas Éva
Vándor Patika

Szeretném meg köszönni, Vas Éva vezető óvónőnek, és Pál Ferenc intézményvezetőnek abbéli segítségét, hogy a sportszereket segítettek megvásárolni és saját járművükkel ide is szállították.
Köszönettel: ifj. Gábor Áron
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A HIVATÁS

M

indannyiunknak van egy Isten által előre elgondolt, elképzelt hivatásunk, aki ezt
megtalálja élete folyamán, az boldog ember lesz! Vannak, akik mindig csak keresni fogják, és úgy érzik, hogy sohasem találják meg.
Az életben - mindenki életében - az elsődleges hivatás, a szolgálat! Mindenki szolgálat által lesz teljes emberré. Vannak, akik a házastársukat szolgálják, vannak, akik a
testvéreiket, barátaikat. A szülők, a pedagógusok a gyermekekért élnek, az ápolók az
idős, beteg emberekért. A szolgálat lelkülete összefügg az alázat erényével. Alázatos az az
ember, aki tud másokért tenni, másoknak valamit adni, de az is, aki tud elfogadni. Alázatos, aki el tudja fogadni mások akaratát, döntését, tanácsát. (Nem csak a maga feje
után megy.)
Mária Jézus édesanyja, - az Úr alázatos szolgáló leánya - ő példakép nekünk ebben
az Isten felé megnyilvánuló alázatban. Ő teljesen le tudott mondani a saját akaratáról,
döntéseiről. Az ilyen emberre azt mondjuk: teljesen rá tud hagyatkozik Istenre, bízik a
Gondviselésben. Tehát a ráhagyatkozás művészetét tanulhatjuk meg Máriától. Ez a ráhagyatkozás mutatkozik meg azoknak az életében, akik olyan hivatást választanak, amely ben teljesen Isten szolgálatának szentelik magukat. Ilyen hivatás: a papság, a szerzetesség. De nem csak ez. Lehetünk mi „világiak” is Isten szolgái. Sőt kell, hogy azok legyünk.
Aki Istent szolgálja, az az embereket is szolgálja, mert: aki Istent szereti, a felebarátait is
szeretnie kell! Hiszen ez a kettő nem állhat fönn egymás nélkül. Tehát minden embernek
az az alapvető hivatása, hogy szolgálja embertársait, és ezáltal szolgálja Istent!
Azokat a testvéreinket pedig, akik teljesen odaadják magukat a szolgálatnak nekünk is kell segítenünk, melléjük kell állnunk, támogatnunk kell őket hivatásuk teljesítésében. Így ajánlom mindenki imádságába és szeretetébe kedves testvéreinket: Mondel
Józsefet és Szabó Lászlót. Akiket az egri bazilikában június 21.- én 10 órakor ál dozópappá szentelt dr. Seregély István egri érsek . Újmiséjüket a mezőcsáti Szent
István templomban mutatták be: Szabó László június 21.-én 17 órakor; Mondel József
június 22.-én ugyancsak 17 órakor.

Legyünk hálásak a jó Istennek, hogy őket kiválasztotta és meghívta erre a szent
szolgálatra; és legyünk hálásak nekik is, hogy elfogadták ezt a meghívást, a „nagy feladatot”, ezt a gyönyörű hivatást.
Fazekas Monika hitoktató
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KI VAN JELÖLVE A HELYED

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak más vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd:
mennyi szeretet van benned.
Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?
Ott is, hol eddig minden tiszta volt?
Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled.
Csak ott leszel az, aminek
rendeltettél. - Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
mit soh'se kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, amiben nincsen virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.
Bódás János

Mondel József Újmiséje július 6-án délelőtt fél 10-kor lesz a tiszakeszi Katolikus Kápolnában.
Szabó László Újmiséje július 20-án 11 órakor lesz.
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S PORTHÍREK

A

Az Autós Szakosztály hírei

szakosztály megalakulása óta 22 fővel működik.
A tagság egy részének
aktív részvételével, valamint
Kotta Elemér és Karakas József
segítségével, illetve Tiszamenti
Szövetkezet földgyalujával sikerült a község külterületén kialakítani egy versenypályát.
A pálya kialakítása, illetve
karbantartása Mondel Csaba,
illetve Karakas Károly szervezésében zajlik.
Június 15-n, vasárnap,
esős, borongós időjárás mellett rendezte a szakosztály I. Ben-Ross kupa néven
idei második amatőr autóversenyét.
Az eredmények:
I. kategória 1100 alatt
1. Pándi Gábor
2. Sólyom Zoltán
3. Siska Gábor

2:09:90 Miskolc
2:10:43 Mezőcsát
2:11:93 Mezőcsát

Fiat Punto
VW Polo
Trabant

II. kategória 1100-1500
1. Molnár József
2. Fejes László
3. Simon Sándor

2:02:37 Tiszakeszi
2:09:33 Miskolc
2:10:60 Tiszakeszi

Toyota Corolla
Renault
Toyota Corolla

III. kategória 1500 fölött
1. Zakar Péter
1:58:06 Mezőcsát
VW Golf I
2. Dienes Attila
2:01:20 Mezőcsát
VW Golf II
3. Takács László
2:03:71 Hernádszentandrás Alfa Romeo
IV. kategória LADA
1. Kriston Viktor
2. Bütösi Zsolt
3. Kocsis Lajos
V. kategória 4x4, Turbo,
1. Csáji Csaba
2. Takács László
3. Buza Csaba

2:04:06 Mezőcsát
2:04:21 Tiszaújváros
2:09:14 Mezőcsát

Lada
Lada
Lada

épített
2:01:84 Abaújszántó
BMW 4x4
2:02:60 Hernádszentandrás Alfa Romeo
2:05:84 Mezőnyárád
Fiat Croma Turbo

A helyezetteken kívül, a versenyen további résztvevői:
Bertók Csaba, Simon Krisztián, Mondel Csaba, Bartha Csaba, Papp Zsolt, Szapu Andrea,
Nagy Ferenc, Majoros Péter, Tóth Sándor, Kotta Elemér, Kotta Elemérné, Szabó József,
Balog László, Molnár Tamás, Simon Sándor, Szabó László, Nagy Gábor, Nagy János , Ve-
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res Gábor, Szabó Sándor, Kovács Zsolt, Török Zoltán, Bartha Nándor, Szijjártó József,
Molnár Ede, Lukács László,
Nagy Zsolt, Bottyán Gusztáv,
Bottyán Zsolt

A verseny két futamból állt.
A mért idők közül a jobbik
számított a végső értékelésnél. A futamok között a nevezett versenyzők, rendezők
számára felejthetetlenül finom gulyást tálalt a szakosztály,
amelyet
Jurák
László készített el.
A megoldandó feladatok
közé tartozik a pályán, a verseny közben keletkező szemét tárolása illetve és el szállítása.

A díjakat Bencsik Mihály főtámogató adta át a dobogós helyezést elért versenyzőknek, valamint különdíjasoknak
(legeredményesebb
női versenyző: Szapu Andrea;
legfiatalabb versenyző: Balog
László)
A következő versenyt
augusztus közepén rendezi a
szakosztály a Siba-mix Kft.
támogatásával, melynek tulajdonosa Sípos Imre.
A nézők által tanúsított
kulturált magatartást és támogatók segítségét ezúton is szeretné megköszönni a
szakosztály nevében: Simon Sándor szakosztály vezető.
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B ALLAGÓ

IDŐ …

A boldogság színeiben lépett elénk iskolánk, amikor oly sokan eljöttek ünnepelni minket, emlékezetessé téve számunkra a ballagásunkat. Azt a napot,
amelyen utoljára jártuk végig iskolánk udvarát, hogy végleg búcsút vegyünk a
nyolc évig otthont adó épületektől, kedves termektől.
Amikor nyolc évvel ezelőtt mentünk az évnyitóra, az igalomtól remegő hangon, de a kisiskolás büszkeségével mondtuk társainkkal a jól ismert verssorokat:
„Első nap az iskolában, padban ülök, figyelek,
nem mozdítom, fejem lábam, nagy dolog ez gyerekek.”
Akkor még Szalayné – Katika, és Tőzsérné – Gabika tanító nénik tekintetét
figyeltük, akik kézen fogtak bennünket, és türelemmel neveltek, tanítottak a segítőkészség emberi gesztusaira, az igazság megkeresésére, a felemelkedés vágyára
négy illetve nyolc éven át. Ők vezettek be először az ismeretek rejtelmeibe. Az ő
munkájuk, szüleink védő karja és akaraterőnk segítségével egyre többet és többet
merítettünk a tudás kútjából.
Közben észre sem vettük és eltelt néhány év. Felnőttünk. Felnőttünk? A félénk, tanító néni mellé húzódó gyermekekből olykor féktelen kamaszokká váltunk.
Maradjanak meg emlékezetünkben a kellemesen együtt töltött, jó hangulatú órák és napok, a sok-sok farsangi szereplés, gyermeknapok, kirándulások,
sportküzdelmek és egyéb versenyek felejthetetlen élményei. Már emlékkép csupán
az igazságtalannak érzett osztályzat, mint ahogy emlékkép a diákszerelem is,
mely egy-egy pillanatra összezavarta körülöttünk az egész világot, feledtetve velünk majdnem a kötelességünket is.
Köszönet a tanárok munkájáért és azért az odaadásért, amelyet emberré
válásunk érdekében tettek. Köszönet Tőzsérné Papp Gabriella és Hajdú József
osztályfőnökeinknek, akik a felső tagozatban is mindent megtettek azért, hogy közösséggé formálódjunk. Köszönet nekik azért, hogy sokszor saját gyermekeikként
védtek és szerettek minket, kitartó hittel álltak ki mellettünk. Köszönet a figyelmeztető, megrovó szavakért is, mert ezek is a mi épülésünket és érdekeinket szolgálták, - még ha időnként rosszul is estek.
Köszönet illeti szüleinket, amelyet szavakkal ki nem fejezhetünk, mert
nincs rá megfelelő szó. Köszönjük, hogy neveltetek, biztattatok, hisz a családi otthon mindig a legfőbb támaszt, biztonságot jelenti számunkra.
Szeptembertől elhagyjuk a családi házat, de gyakran hazatérünk, mert
szükségünk lesz még a jó tanácsokra, olykor az aggódó figyelmeztetésre.
Nem tudjuk mit hoz a jövő, mennyit kell küzdenünk azért, hogy emberül
megálljunk Isten és ember előtt, hogy megtaláljuk helyünk a világban.
„Ha találsz az életben utat akadályok nélkül, az biztosan sehová sem vezet.”
Nem ígérem, hogy mindig valamennyien jók leszünk, de ha hibázunk, jóvá
tesszük és megpróbálunk igaz emberré válni, olyan úton haladni, amelyen mindig
emelt fővel járhatunk.
„Ha zúg az orkán, csendben várj,
villámok közt se reszkess: csak, aki emberül megáll,
az hasonlít Istenhez.”
Kovács Edina 8.b osztályos tanuló
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A ballagók

A tornaünnepély

FIGYELEM!
Lehetőség nyílik a Keszi Újságban aktuális cikkek és hirdetések megjelenttetésére
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