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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
.

R

endes soros ülés keretében tárgyalta meg a képviselő-testület
- június 30-án – a Széchenyi
István Általános Iskola 2002/2003.
tanítási év tapasztalatait és a
2003/2004. tanítási év fő feladatát
Molnár Balázsné előterjesztésében.
Ennek alapján megállapítható, hogy
kiegyensúlyozott, nevelési-oktatási feladatokban bővelkedő évet zárt az intézmény. Több pedagógus szerzett
újabb szakképesítést, ami a nevelőmunka színvonalát fogja emelni a jövőben. Sajnálatos módon jelentősen
emelkedett az igazolatlan órák száma,
aminek egyrészt a járványos megbetegedések, másrészt a szülői felügyelet
elhanyagolása az oka. Kiemelt feladataként vázolta fel a 2003/2004. tanévre a hiányzások csökkentését, a képesség kibontakoztató képzés biztosítását, a közoktatási törvény módosításából eredő tennivalók megszervezését, színvonalas érvényesítését a nevelőmunka során.
További napirend keretében
döntött a falunapon átadásra kerülő
címek odaítéléséről. Ez évben a díszpolgári címet Gál Balázs nyugdíjas pedagógusnak, a Tiszakesziért kitüntető
címet Bencsik Mihály ügyvezető igazgatónak adományozta a testület.
A tanintézmény, a jövő generációja oktatása-nevelése tekintetében is
jelentős döntést hozott a képviselőtestület július 31.-én megtartott zárt
ülésén. Ezen az ülésen bírálta el az általános iskola igazgatói állására kiírt
pályázatokat. Hajduné Négyessy Edit
és Molnár Balázsné pályázott az igazgatói munkakör elnyerésére. A képviselő-testület minősített többségi szavazattal Hajdúné Négyessy Editet nevezte ki ötéves időtartamra a Széche-

nyi István Általános Iskola igazgatójává.
Az augusztusi ülésen a Tiszakeszi Csatorna Beruházó Víziközmű Társulat 2002. évi munkájáról készült beszámolót hallgatta meg a képviselőtestület. A beszámolóban részletes tájékoztatót kapott a testület a községben kiépült ivóvíz és csatorna bekötések állapotáról, a társulat elmúlt évi
működéséről. A beszámolóhoz fűzött
kiegészítésében Kiss Lajos polgármester ismertette a társulatnál végzett
ÁSZ ellenőrzés tapasztalatát.
Sor került az ifjú házasok lakásvásárlási és lakásépítési kérelmének
elbírálására, a beadott 13 db kérelemből 9 db részesült 100.000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban. A négy
kérelmet a helyi rendeletben előírt előírásoknak történő meg nem felelése
miatt utasította el a testület.
A kerékpárút tovább építése érdekében döntött a testület az ÉVIZIGgel közösen beadott kerékpárúti pályázatról. A pályázat elnyerése esetén
a 2002. évben kiépített kerékpárút
még 4030 m pályaszakasszal egészülne ki, amelyhez szükséges 1.551.767
Ft önerőt is megszavazta a testület.
A falusi turizmus, az idegenforgalom fejlesztésének elősegítése érdekében további un. kikötő pályázatot is
beadott elbírálásra az önkormányzat.
A tervezet szerint a Tisza parton (a
Monitor ház mellett) épülne ki a hajókikötő, ennek összköltsége 13 millió
Ft, 20 % saját forrással kell hozzájárulni a kiépítéshez.
.Az őszi ülések első napirendi
pontja a B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási
Hivatal levelének megtárgyalása volt.
A hivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva indítványozta az iskolaigazgatói pályázati kiírás során be-
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következett jogsértés orvoslását, a pályázati eljárás megismétlését. A testület a hivatal indítványát nem fogadta
el, ezzel a további eljárás lefolytatását
a Közigazgatási Hivatal hatáskörébe
visszautalta.
Megvitatta és elfogadta a testület – a 13/2003.-as számú – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
szóló rendeletét. Ebben az 1993. évi
III. tv. és módosításai alapján egységes szerkezetben szabályozásra kerültek a helyi szociális ellátási formák,
azok igénybevételének rendje.

Sikeres pályáztatás eredményeként a képviselő-testület kinevezte
szeptember 1-től Elek Orsolya Varbó
községből származó védőnőt az 1. számú körzet gyermek egészségügyi szolgáltatás feladatának az ellátására.
Többfordulós vita után, a kiegészítő indítványokkal együtt fogadta el
a képviselő-testület az önkormányzat
költségvetésének féléves beszámolóját,
amely részletesen tartalmazza az önkormányzat 2003. évi pénzügyi forrásai felhasználásának ütemét, a hátra
lévő költségvetési év gazdálkodási lehetőségeit.
Tiszakeszi, 2003. 09. 16.
Dr. Barnóczki Károly
jegyző

BEMUTATKOZOM…
Elek Orsolya vagyok, Miskolcon születtem 1981-ben.
1989-ig Miskolcon laktam, ugyanis ezután kiköltöztünk Varbóra, ami egy csodálatos kis
falu, a Bükk erdő közelében. Az általános iskola első két osztályát Miskolcon végeztem el.
Ezután Varbón, majd Parasznyán jártam iskolába. A Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában érettségiztem, pedagógia szakon. A tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folytattam, védőnő szakon. 2003. júniusában
szereztem meg a diplomámat. Imádom a gyerekeket,
nagyon szeretek velük foglalkozni, ezért választottam
ezt a szakmát, amit nagyon szeretek.
Édesanyám gondozónőként dolgozott egy miskolci bölcsődében. Édesapám Lyukóbányában dolgozott, mint
gép-és készülékszerkesztő technikus. Van egy öcsém,
aki 17 éves, és a miskolci nyolcosztályos Herman Ottó
Gimnáziumban tanul.
Nagyon szeretem a természetet, sokat járok sétálni, kirándulni. A természet mellett még a kutyákat szeretem
nagyon. Tiszakeszi csodálatos helyen – a Tisza mellett –
fekszik. Sokat sétálok a partján, és gyönyörködöm a
természetben.
A keszi emberek nagyon kedvesek, barátságosak és segítőkészek, ezért úgy gondolom nem lesz nehéz megszokni ezt az alföldi községet. Kolléganőm – Tóth Imréné Marika – sokat segít nekem, mindig ellát hasznos tanácsokkal, infor mációkkal. Olyan, mint egy anyuka, aki a legjobbat szeretné gyermekének.
2003 tavaszán az Egészségügyi Közlönyben olvastam, hogy Tiszakeszibe védőnőt
keresnek. Beadtam a pályázatot, amit sikerült is megnyernem. Azért választottam ezt a
települést, mert lakhelyemhez nincs túlzottan messze, és kedves ismerőseim is laknak
itt, akik segítettek a beilleszkedésben.
Remélem sikerül minél hamarabb megszeretnem ezt a helyet, és megpróbálom a
gondozottakat legjobb tudásom szerint ellátni, mindenben segíteni.
Elek Orsolya
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2003. 07.01-től 2003. 09.17-ig
Születések :
Zombor Tibor
Sárkány István
Sepsi József

és
és
és

Zakar Henriett
Váradi Katalin
Dudás Julianna

Dávid
Boglárka
Regina nevű gyermeke.

Házasságkötések:

Elhunytak:

Lukács Géza és Kolompár Lídia
Bóta István és Fakó Andrea
Tamás László és Kópé Mária
Zsípi János és Oláh Mária
Oreskó Gábor és Szapu Zsuzsanna

Tóth Lajos
Balogh Dániel
Sipos András
Hangász Győző
Magyar Józsefné

Tiszakeszi, 2003. szeptember 17.

Szőke Zoltánné
ig. főea.

Óvodások fonózása a Falunapon

A

„ A gyökerek persze
nem látszanak,
de tudod, azok tartják a fát.”

mi csoportunk képviselte a Hétszínvirág óvodát a Falunapon, ahol az évzárós műsorunkat mutattuk be. A régi fonók hangulatát elevenítettük fel.
Óvodánkban már évek óta foglakozunk a néphagyományok ápolásával.
Csoportjaink már nagyon sok népszokást bemutattak az évzáró ünnepségeinken.
Pl.: vásározás, fonózás, lakodalmas, falusi életkép stb. az évek során számtalan
népköltészeti alkotással megismerkedtünk, ami tovább színesítette mindennapjainkat és ünnepeinket is. Ilyenek a mondókák, gyermekjáték dalok, népdalok, népmesék, találós kérdések, szólásmondások, rigmusok stb.
Intézményünkben néphagyományőrző munkaközösség is működik. Fontos
feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekeket is megismertessük a régi hagyományokkal, szokásokkal, használati tárgyakkal, kézművességgel, hiszen napjainkban a
hagyományok kezdenek feledésbe merülni. Csak kevés idős ember él már közöttünk, aki emlékszik a régi szokásokra. Az ő elbeszéléseikből és az összegyűjtött leírásokból ismerhetjük meg elődeink, hagyományait, szokásait és az ezekkel összekapcsolódó mindennapi életüket.
A régi embereket sokkal szorosabb kapcsolat fűzte össze a természettel és
egymással, mint bennünket. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat a fennmaradásuk
érdekében összegyűjtötték, és átadták egymásnak.
Csak akkor őrizhetjük meg azt a rengeteg tudást, tapasztalatot, amelyet
őseink felhalmoztak, ha ápoljuk a hagyományokat. Népünk, szülőföldünk szeretetéhez is nagyon fontos a hagyományok ismerete és ápolása.
Gombosné Csikós Magdolna
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Óvodai hírek

zeretettel köszöntöm Tiszakeszi lakóit a Hétszínvirág Óvoda kis óvodásai és
dolgozói nevében. 2003/2004-es óvodai nevelési évet szeptember 1-től beindítottuk. A nyáron átalakítás történt az előmelegítő konyhán az előírásoknak megfelelően, és a kötelező fertőtlenítő meszelésen kívül két csoportszoba festésére és parketta csiszolására került sor, amit köszönünk Kiss Lajos polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, a GAMESZ dolgozóinak és az óvodai dajka néniknek, konyhás néninek.
Tiszta, szép környezetben kezdtük az évet, ahol célunk a családokkal közösen, tevékenykedtetés által a szabad udvari tevékenység még tágabbá és tartalmasabbá tétele, értelmi fejlesztés differenciáltan, játékos kereteken belül. Szolgáltatásként logopédia, néptánc, fejlesztő pedagógia, hitoktatások fognak működni.
Még szebbé szeretnénk tenni óvodánkat az első udvarrész lebetonozásával,
amely kiegészítené a 125 kisgyermek mozgáslehetőségét sáros időben is, illetve a
vas mászókák helyett fa játékokat szeretnénk, amihez kérnénk tisztelettel a szülők, szponzorok támogatását. Szintén összefogással, ugyanezen területen fedett
teraszt szeretnénk kialakítani.
A szakmaiság és a helyi program szem előtt tartásával magas színvonalú
fejlesztő tevékenység közepette hívjuk és várjuk ebbe a szép Hétszínvirág óvodába
a gyerekeket és a szülők, ahol kreatív, türelmes, munkájukat szerető, gyermekcentrikus óvó nénik és technikai dolgozók várják a gyerekeket. Nagyon jó együttműködést és minden olvasónak jó egészséget kívánok!
Vas Éva vezető óvónő
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KEGYHELYEK I.

K

LOURDES

egyhelynek nevezhetjük azokat a városokat, helyeket, ahol bővebben árad
az Isten kegyelme, kézzelfoghatóan érezhető Isten ajándéka, általában valamilyen isteni csoda is történt, történik ezeken a helyeken.

Lourdes (ejtsd: Lurd) egy kis
város a Pireneusok lábánál, Franciaországban.
Miért nevezhetjük kegyhelynek Lourdes-t? Ahogy meglátjuk a templomot, az előtte lévő térrel, rengeteg
beteget hoznak, visznek önkéntes
ápolók és nővérek tolókocsiban,
hordágyon. De nem csak betegek tömegeit látjuk, hanem „egészséges”
emberek: öregek, felnőttek, fiatalok,
gyermekek ezreit. Miért jöttek, jönnek ide a katolikus és más vallású
emberek? Mi történhetett itt?
1858. február 11-én Soubiros Bernadettnek megjelent a
Szűzanya, Jézus Krisztus édesanyja. Ez így elsőnek hihetetlennek tűnik. Azoknak az emberek is így fogadták, akik akkor itt éltek. Bernadették nagyon szegények és nagyon
sok bajon, betegségen, csalódáson
kell - az akkor még 6 tagú családnak
túljutnia. Hittek az isteni gondviselésben, ezért nem keseredtek el, nem
adták fel a küzdelmet sohasem.
Bernadett épp fát gyűjtött két kis
társával együtt a Gave folyó partján,
a disznók itatójánál, hogy azt eladják
és az árából kenyeret tudjanak venni. A folyó vize nagyon hideg volt és át akartak rajta
menni. Bernadett kereste, hogy hol tudna átkelni a folyón, a köveken egyszer csak szélzúgást hallott, de a fák levelei meg sem mozdultak, aztán a szemközti barlangra szegeződött a tekintete. Egy Hölgyet látott fehérbe öltözve, kék övvel a derekán, a lábain egy-egy
sárga rózsa, a kezében ugyanolyan színű rózsafüzér. Bernadett megdörzsölte a szemeit,
mert azt hitte rosszul lát. Elővette a rózsafüzért és keresztet akart vetni, de nem tudta
felemelni a karját. A látomás keresztet vetett, ezután már neki is sikerült, elkezdte imádkozni a rózsafüzért. Amikor befejezte az imádságot a látomás eltűnt. A két kislány, akik
vele voltak nem láttak semmit.
Február 14.-én egy ellenállhatatlan erő a massabielle-i barlanghoz hívja, el is
megy, és mély eksztázisba kerül. Édesanyja meghallja, hogy mi történt, és azt mondja a
lányának: „Érzéki csalódás, ne menj többet a barlanghoz.”
Február 18. a tilalom ellenére Bernadett újra kimegy a barlanghoz Milhet asszonynyal, aki az édesanyja munkaadója. Peyret kisasszony a bírósági végrehajtó leánya is ott
van; hozott tintát, tollat, hogy Bernadett le tudja írni a Hölgy nevét. (De hisz Bernadett
nem is tud írni, nem járhatott iskolába.) A Hölgy mosolyogva így szól: „Amit én magának
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mondok, azt nem szükséges leírni”, de hozzáfűzi az első üzenetet is: „Lenne olyan ked ves ide jönni tizenöt napon át. Nem ígérek magának földi boldogságot, de az
örökkévalókat igen.”
Február 19.- én, a negyedik jelenésnél nyolc személy van jelen, másnap már harmincan mennek a jelenés helyére. Mindannyiuknak a béke és öröm nem mindennapi
megtapasztalásában van részük. Február 21.-én, vasárnap több mint száz ember van jelen. A csendőrfelügyelő hívatja Bernadettet, kihallgatja, és megfenyíti, majd az édesapját
megfenyegeti, hogy börtönbe záratja, ha a leánya továbbra is kijár a barlanghoz.
Február 23.-án, nem törődve a fenyítésekkel újra a barlanghoz megy Bernadett. Ez
a 7. jelenés, amikor már egész tömeg várja, néhány hivatalnok is jelen van megfigyelőként. A Bernadettből kiáradó áhítat hívőket és tanukat formál a jelenlévőkből.
Február 24.-én 250 ember próbál elhelyezkedni a barlang és a Gave folyó közötti keskeny földsávon, mindenki Bernadett közelében akar lenni.
Bernadett ismétli az üzenetet: „Bűnbánat”, „Imádkozzatok a bűnösök megtérésé ért”. Az emberek egyre korábban jönnek imádkozni a barlanghoz, virrasztanak; itt boldogok.
Február 25-én 350 ember várja Bernadettet. Amikor megérkezik leveszi kendőjét,
odaadja gyertyáját a mellette lévőnek és elkezd négykézláb a barlangba mászni. Amikor
vége lett a jelenésnek, visszamegy az emberek közé, az arca felismerhetetlenségig csupa
piszok, sár. Az emberek csalódottak, azt gondolják megbolondult a leány, fel vannak háborodva. Ezek után kihallgatják Bernadettet: Ő elmeséli, hogy a Hölgy a következőket
mondta: „Vajon a bűnösök megtéréséért nem kell megcsókolni a földet? Vagy
térde csúszni értük? A bűnösök megtéréséért nem lehetne akár füvet is
enni? Menjen a forráshoz, igyon belőle és mosakodjon meg benne” Odament,
ahová a Hölgy mutatott, ott kevés piszkos vizet látott, undorodott tőle, de megtette, amit
a látomás kért. A Hölgy hozzátette, hogy sokat kell imádkoznia a bűnösökért.
Február 27.-én a tizedik jelenéskor nyolcszáz embert számolnak meg.
Másnap a tömeg tovább növekszik, ezer ember van a barlangnál összezsúfolódva. A vizsgálóbíró kéri Bernadettet, hogy ne menjen a barlanghoz, de ő már „megígérte a Hölgynek
hogy tizenöt nap múlva ott lesz”.
Március 1.-én, újra tömegesen jönnek az emberek, de ugyanaz a nyugalom. Összeköti őket az együtt imádkozás, az elmélkedés a bűnbánat. Csak később drült ki, hogy
ugyanezen a napon hajnalban Catherine Latapie asszony (várandós, a kilencedik hónapban) egy megmagyarázhatatlan indíttatásra kimegy a barlanghoz, ami falujuktól 9 km-re
van. Bénult karját megmossa a (tiszta) forrás vizében, gyógyultan hazamegy, és világra
hozza harmadik gyermekét, akit Jean-Babtiste-nak (Keresztelő Jánosnak) neveznek el.
Ez a hirtelen gyógyulás lesz Lourdes első csodája.
Március 2. a tizenharmadik jelenés. A Hölgy ezt mondta: „Menjen és mondja
meg a papoknak, hogy építsenek ide egy kápolnát, és körmenetbe jöjjenek”
Elmegy tehát a plébánosához, aki meg sem hallgatta a kislányt, elzavarta. Este visszahívatja a plébános, akkor átadja az üzenetet. A plébános ezeket a feltételeket szabja: Ha a
Hölgy kápolnát akar, mondja meg a nevét, aztán virágoztassa ki a rózsát a barlang lábá nál.
Március 4.-én több mint tízezer ember van a jelenési barlangnál. Bernadett elragadtatásba esik, ami több mint egy óráig tart. Csend és elmélyedt imádság veszi körül.
Három hét telik el teljes csendben, a barlang viszont vonzza az embereket - azóta
is!
Ezen a csodálatos helyen töltöttünk el két napot és három éjszakát. Minket is vonzott a barlang, éjszaka is mentünk imádkozni. Ugyanazt érezhettük, mint annak idején
Bernadett kortársai: béke, nyugalom, imádságos légkör, a kegyelem áradása. Megmosakodtunk a forrásban és ittunk belőle!
Fazekas Monika Hitoktató
(Folytatás a következő számban)
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Beszámoló a falunap kapcsán szervezett
sportrendezvényekről
Horgászverseny
A falunap rendezvénysorozatának részeként a Százdi Sporthorgász Egyesület első
alkalommal rendezte meg házi horgászversenyét. A versenyt a Tisza hajókikötő szakaszán
kialakított horgászhelyeken bonyolítottuk le.
Versenyzők létszáma: 28 fő.
A verseny 8 h-12 h-ig tartott. Mérlegelés után az alábbi eredmények születtek:
Felnőtt kategória:
1. ifj. Molnár Sándor
16 db
4250 gr
2. Deák Zsolt
6 db
2000 gr
3. Zsófi Péter
15 db
1550 gr
4. Gombos Károly
78 db
1500 gr
5. Gál Attila
12 db
1450 gr
Gyermek és ifjúsági kategória:
1. Kovács Krisztina
74 db
2. Emekandokó Alfonz
3 db
3. Fülöp Csaba
7 db

1700 gr
496 gr
280 gr

Különdíjak:
A legkisebb hal kifogója:
Simon Ibolya
5,5 gr
A legnagyobb hal kifogója:
Ifj. Molnár Sándor
822 gr
Legtöbb halat fogta:
Gombos Károly
78 db
Különdíjat kapott még:
A legfiatalabb hölgy horgász:
Kovács Krisztina
A legfiatalabb férfi horgász:
Hatranics Marcell
A legidősebb hölgy horgász:
Bogdánné Emődi Erzsébet
A legidősebb férfi horgász:
Bartók János
Hogy versenyzőinknek értékes
ajándékokat tudtunk nyereményként átadni külön megköszönjük az alábbi támogatóink
segítségét:
Hangász Izidor
Ifj. Molnár János
Bottyán Gusztáv
Barta Gyula, Bogdán Vince, Gábor Áron, Tegzes Miklós, Baranyi Csaba,
Polgármesteri Hivatal
Egyesület Vezetősége
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SAKKVERSENY
Szintén a falunap kapcsán került megrendezésre 2003. augusztus 16-án a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolában az I. Keszi kupáért folytatott sakkverseny.
A helyi és a környező településekről is érkező versenyzők küzdelmének a következő
lett a végeredménye:
Egyéni vándorserleg
1. Hegedűs Rafael (Mezőkövesd)
Csapat vándorserleg
Mezőkövesd 1. Sallai János
Hegedűs Rafael
Póta Lajos
Legjobb női versenyző
1. Kiss Ágnes
(Igrici)
14 év alatti
1. Bodnár Ákos

(Tiszakeszi)

Legidősebb versenyző
1. Varga László
(Miskolc)
Legfiatalabb versenyző
1. Mészáros István

(Tiszakeszi)

Legjobb „keszi” csapat
Hunkó György
Szabó László
Ifj. Gábor Áron
Legjobb „keszi” versenyző
Gábor Áron
Hunkó György
18 év alatti vándorserleg
Balogh Péter
(Tiszakeszi)
18 év alatti fiú
ifj. Földesi András
(Igrici)

K eszi Újság V./4.
10

Asztalitenisz verseny
A falunap keretében rendezett KESZI KUPÁÉRT folyó asztalitenisz verseny
szintén 2003. augusztus 16-án került megrendezésre a Széchenyi István Általános Iskola tornatermében. A következő versenyeredmények születtek:
Lányok:
1. Ganyi Szimonetta (Tiszakeszi)
2. Nagy Erika (Tiszakeszi)
3. Kiss Ágnes (Igrici)
Fiúk:
1. Nagy Sándor (Tiszakeszi)
2. Spisák Zsolt (Tiszakeszi)
3. Barnóczki Gergely (Tiszakeszi)

Női:
1. Dienes Enikő (Tiszakeszi)
2. Faragóné Szendrák Zsuzsanna (Tiszakeszi)
3. Barnóczki Károlyné (Tiszakeszi)
Férfi:
1. Kántor József (Mezőcsát)
2. Gábor Áron (Tiszakeszi)
3. Borsos József (Tiszakeszi)

Az 1. helyezettek férfi-női kategóriákban vándorserleget kaptak.
A 2-3. helyezettek férfi-női kategóriákban éremjutalomban részesültek.
Fiú-lány kategóriában éremjutalom kiosztására került sor.
A versenyek előkészítésében és lebonyolításában végzett munkájáért köszönet illeti:
Tóth Imrét a Százdi Sporthorgász Egyesület elnökét,
Hunkó Györgyöt a sakkverseny szervezéséért,
Csapó Tamást az asztalitenisz verseny vezetéséért,
valamint
Tiszakeszi Község Önkormányzatát a serlegek, érmek és jutalmak adományozásáért.
Összállította:
Pál Ferenc
Humán, sport és szociális
bizottság elnöke
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TANÉVKEZDÉS A LORÁNTFFY ZSUZSANNA
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
„Intésemet fogadjátok el, ne az
ezüstöt, inkább a tudást, mint a
színaranyat! Mert értékesebb a
bölcsesség az igazgyöngynél és
nem fogható hozzá semmiféle
drágaság.”
(Példabeszédek 8:10-11.)

Ö

römmel és reménységgel indul
az idei évünk, hiszen iskolánk a
2003/2004-es tanévben elnyeri
a teljes kiépülés arculatát. A nyolc éve
elkezdett nehéz, de kitartó munka
gyümölcsei látszanak érlelődni. Imádkoztunk és dolgoztunk, most pedig bízunk abban, hogy a kiröppenni készülődő „legnagyobbjaink” megállják majd a helyüket a próbák idején.
Látásunk évről-évre csiszolódott a tapasztalatok folytán, de alapkoncepciónk a nevelés és az oktatás terén még mindig változatlan. Nem titkolt célunk ebben az állandóan
változó, ingadozó értékeket felmutató világunkban valami biztos, állandó alapra építeni.
Még mindig azt valljuk, - amit már Pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk hogy nincs értékesebb és nagyobb dolog annál, mint gyermekeinket örökkévaló, el nem
veszíthető kincshez juttatni. Olyan kincshez, amit sem rozsda, sem idő nem őröl fel, nem
veszít erejéből, hanem napról-napra fényesebb lesz. Ezt a szent feladatot bízta Isten ránk.
Az iskolánk tudatosan vállalja a keresztyén és a humanista értékek közvetítését és
ehhez szeretetteljes légkör megteremtésére törekszik. Ez a szempont elsődleges a pedagógusok megválasztásánál is, akik kellő szakmai felkészültséggel és keresztyénségük hiteles megélésével formálják a rájuk bízott gyermekeket.
De kérdezhetné valaki: Honnan veszi egy pedagógus azt a vakmerőséget, hogy beleszól egy bontakozó élet formálásába? Erre a kérdésre sokan úgy válaszolnak, hogy ez
valóban jogtalanság, az iskola csak oktasson, nehogy megsértse a gyermekek személyisé gi jogait, szabadságát.
Hitünk más választ ad erre a kérdésre. Mi attól az Istentől kérünk segítséget peda gógusi munkánkhoz, aki szabadságunk ajándékozója. Őt kérjük, hogy adjon nekünk
tisztánlátást, türelmet, szeretetet, hogy a ránk bízottakban minél tökéletesebben megvalósulhassanak az- ő minden emberi elképzelést meghaladó- tervei. Hisszük, hogy ennek
az isteni elgondolásnak megvalósulása színaranynál értékesebb kincset jelenthet mind a
felnövekvő gyermekek, mind családjaik és végső soron egész nemzetünk számára!
Ez a legfőbb vágyunk, hogy ebben az áldásban minél több gyermek, rajtuk keresz tül minél több család részesüljön. Reménységünk szerint iskolánk által a falu is olyan
kincset nyer, amit senki és semmi nem vehet el tőle, amikor látjuk gyermekeinkben kibontakozni Isten szeretetét, amikor látjuk hogyan határozza meg életüket az igaz hit, a
szeretet, a tisztesség, a tisztelet, az egymásra figyelés.
Pálné L. Szilvia
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TEMPLOM ÉS ISKOLA
Ti nem akartatok semmi rosszat.
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott

Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a párjának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Reményik Sándor

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szeretettel adjuk közre rendkívüli ill.
Hétszínvirág Óvoda: szerda és csütörtök
rendszeres gyülekezeti alkalmaink rendSzéchenyi István Általános Iskola:
jét:
Hétfő: 3. és 5. osztály
Örömmel tájékoztatjuk a falu lakosságát,
Szerda: 1., 8. és 6. osztály
hogy az óvodában és az önkormányzati
Csütörtök: 2. és 7. osztály
iskolában megkezdődött a református
Péntek: 4. osztály
hitoktatás. Időpontjai a következők:
Hittanórákra a beiratkozás folyamatosan történik, így mindenkit szeretettel kérünk, éljen
a lehetőségekkel!








Szeptember 22.-től minden hétfőn 18 órai kezdettel NŐSZÖVETSÉGI alkalmakat
tartunk a református iskola épületében.
Minden szerdán 18 órai kezdettel GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁT tartunk.
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ alkalmaink péntekenként ill. szombatonként lesznek.
Október 4-től, szombatonként IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁT tartunk a református iskola
épületében.
Vasárnapi ISTENTISZTELETEINK időpontja: 10 óra ill. 14.30.
Szeptember 27-én (szombaton) GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁST szervezünk Budapestre. A kirándulás során megtekintjük a Parlament épületét , a Terror Háza múzeumot és sétát tervezünk a Budai Várban.

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK MIND A RENDSZERES,
MIND A RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAINKRA!
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Olvasói levél
Egy iskolaigazgató választás margójára, avagy hogyan ette meg az
oroszlán a bölcs baglyot

M

anapság a falu közvéleményét egyik leginkább foglalkoztató közérdekű téma a
közelmúltban lezajlott iskolaigazgató választás. Sajnos csak néhány éve vagyok
tiszakeszi lakos, de talán elnézik nekem, hogy emiatt csekélynek mondható
személyes tapasztalataimra támaszkodva véleményt formáljak ebben a kérdésben.
Szerencsémnek tartom, hogy nem is olyan régen nem csak a feleségem révén, de
személyesen is megismerhettem az általános iskola pedagógusait, dolgozóit. Akkor a
hivatásukat nagyon komolyan vevő, jó kedélyű, vidám társaságnak ismertem meg Őket.
Az igazgatóválasztás óta a hivatástudatuk mit sem változott, talán a jókedvük kopott
csak meg, hiszen azóta kiderült ebben a témában nem számít(ott) a véleményük. Sokan
közülük évek, évtizedek óta teszik a dolgukat becsülettel, generációkat nevelnek,
tanítanak. Tényleg nem számít, hogy Ők mit szeretnének? Ha felelős döntést akar hozni
ebben a kérdésben a döntésre hivatott képviselő testület, figyelmen kívül hagyhatja a
szakmát valóban értő pedagógusi véleményeket? Nos a válasz egyéb esetben önmagától
fogalmazódna: nem. Esetünkben azonban a válasz: természetesen.
De hogyan is követték egymást az események:
1. A meghirdetett iskolaigazgatói állás betöltésére két pályázat érkezik, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a döntést a képviselő testület hivatott meghozni.
2. A tantestület elsöprő többséggel a később meg nem választott jelölt pályázatát, szemé lyét támogatja.
3. Az iskola teljes munkaközössége hasonló többséggel szintén a később meg nem válasz tott pályázót támogatja.
4. A kijelölt szakértő, aki kizárólag objektív szakmai szempontok alapján véleményezi a
beérkezett pályázatokat, messzemenően annak a jelöltnek a pályázatát tartja jónak,
szakmailag megalapozottnak, akit a T. testület ennek ellenére sem támogat.
Pedig ezen tények ismeretében a kívülálló csak legyintene: ugyan már, hisz ez egy
lefutott, egyértelmű dolog. Már csak az a kérdés, hogy miért mégsem az? Mik azok az
érvek, amelyek alapján semmibe lehet venni a pedagógusok véleményét, a szakértői
véleményt, egyáltalán az iskolában tanuló gyerekek érdekeit? Mert annak eldöntésére,
hogy az Ő hosszú távú érdeküket mi szolgálná inkább, mégis csak a pedagógusok a
leghivatottabbak.
A fenti kérdésekre a választ nem ismerem, a találgatásaimat engedelmükkel inkább megtartanám magamnak.
A helyi lapot rendszeresen olvasók nyílván emlékeznek arra, hogy az egyik előző
lapszámban egy tanulságos tanmese látott napvilágot a képviselő testület egyik tagjának
tollából. A szerzőtől elnézést kérek, hogy szavait nem szó szerint idézem, a mondanivalóm
lényegét tekintve azonban ennek nincs is jelentősége. A lényeg az, hogy a fenti írás
mintegy előre vetítette, hogy hogyan, milyen elvek mentén zajlik majd hetekkel később az
iskolaigazgató választás. A tanmese szerint az állatok vezetőt választanak maguknak. A
jelöltek a bölcs bagoly és az oroszlán. A többség a bölcs baglyot szeretné vezetőnek,
hiszen szerintük ő a rátermettebb, alkalmasabb. Az oroszlán azonban rövidre zárja a
dolgot, felfalja a bölcs baglyot és megmutatja, hogy az történik, amit az erősebb akar és
mégis ő áll az állatok élére. Kétlem, hogy a szerző a későbbi igazgató választás jegyében
ragadott volna tollat, nem is sejtve milyen találó képet fest a témáról, de a fenti fabula
sztorija tökéletesen fedi a történteket.
Elnézést a kis kitérőért, hiszen a történet még nem ért véget, sőt talán már a
bohózat műfajának határát kezdi súrolni:
Miután néhány nap leforgása alatt az iskola túl van egy erőltetett menetben
végrehajtott igazgatóváltáson, egy hevenyészett forgatókönyvű tanévnyitó ünnepségen, a
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tantestület tagjai néhány fegyelmin (majd később azok visszavonásán), a feleségem
néhány nem fogadott köszönésen, kiderül, hogy a fent vázolt módon megválasztott
igazgató nem rendelkezik a pályázati kiírásban meghatározott vezetői végzettséggel, ergo
a pályázatát érdemben nem is lehetett volna elbírálni.
Hát ez ciki. Irodalmibb stílusban: meglehetősen kellemetlen. A B-A-Z Megyei
Közigazgatási Hivatal természetesen új választás kiírását rendeli el.
Úgy tűnik egyelőre emészthetetlen falat a bölcs bagoly az oroszlán számára. A
hangsúly sajnos azon van, hogy egyelőre. Tudják, ez most nem a bölcs baglyok, hanem
az oroszlánok kora.
Tisztelettel:
Tamás Lajos
egy potenciális szülő

K

A tiszta természet

ellemes idő volt, a meteorológusok 50-50 % -ra jósolták a vihar kitörését. Sétáltam, élveztem az életet. Elgondolkoztam a fákról, a természetről. Lenge szellő simította végig arcom, amelyre ezzel mosolyt csalt.
Gondolataimban elmélyedve észre sem vettem a közelgő vészt. A fák elkezdtek sustorogni, már tudom figyelmeztetni akartak valamire. Később, szólongattak, majd türelmetlenül üvölteni kezdtek,….. csend lett. Felsóhajtottam. Mint a lelkemből felszakadó
hang úgy szabadult el a vihar. Minden elsöpörve, nem kímélvén semmit. A fák hajladoztak, dacoltak a természet erejével.
Az idő múlásával nem csendesedett a szél. Hajtotta, szinte már űzte mi elé került.
Próbáltam meghúzni magam, és szánakozva figyeltem az erdőt. A sziklaszilárdnak hitt
nemes fákat csavarta ki tövestül, majd a fák egymásra dűlve okozták saját halálukat.
Kényszeredett mosolyomat az váltotta ki, hogy az esőcseppek homályában feltűnt jó pár
fa, amely állta a harcot, tán még meg sem hajlott ez iszonyatos teher alatt.
Én csak álltam ott, megbabonázott a pusztítás és a túlélés látványa.
Ruhámon éreztem az esőcseppek halkuló kopogását, majd a nap sugarát, melyet
feltartoztatott más égi képződmény. Nem tudtam betelni a friss levegővel, de ahogy áthatolt minden zsigeremen, próbáltam az új helyzethez alkalmazkodni. Haza mentem, elmeséltem lányaimnak megrázó élményem. Aggódva kérdezték, - mi lesz most?
- Gyertek, mondtam- majd elindultunk. Visszamentünk az erdőbe, de nem üres
kézzel. 10 szál csemetefa volt nálunk, és a magunk módján elültettük a jövőt.
Így próbáltuk hirdetni, hogy a vihar csak a gyenge, esetlen fákkal tud elbánni és a
megmaradtak mellé minden segítő kéz odaültet még egyet.
Ifj. Gábor Áron

Választás vagy válasz adás

A

közelmúltban lezajlott igazgatóválasztás ugyancsak borzolta a falu lakosságának kedélyeit. Kiét így, kiét úgy!
Az érintettek nagy része már többször nyilatkozott ez ügyben, ilyen vagy olyan nyilvános fórumot keresve. Elhangzott többféle vélemény pedagógusok részéről, szülők részéről. Olvashattunk tanmesét képviselő-testületi tag jóvoltából, de az ügy központi érintettje még nem nyilat kozott. Nem azért nem tettem meg, mert nem lenne mondanivalóm, hanem azért mert próbáltam reálisan értékelni a történteket, és próbáltam tudomásul venni, hogy nézetek és érdekek
különbözőek.
Most mégis úgy érzem – mint érintettnek – jogom van véleményemet és elszenvedett
sérelmemet a falu lakosainak tudomására hozni. Ezáltal bizonyára összeáll a teljes kép a történtekről, és ki-ki alakíthatja, formálhatja tovább a saját véleményét ennek birtokában.
Talán, ha egészen a legelején kezdeném, akkor a pályázati kiírásról kell szót ejtenem,
amely valahogyan megtörtént ugyan, de nem a dolgok rendje-módja szerint. Tudomásom szerint nem a Képviselő-testület hozott határozatot ez ügyben, csak úgy „belekerült” valahogyan
az Oktatási Közlönybe a pályázati kiírás, egy személyre szóló feltételekkel.
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Akadtak itt kisebb-nagyobb problémák a pályázati eljárás lefolytatása során is. Például
az előkészítő bizottság tagjait nem éppen „szabályszerűen” jelölte ki valaki, siettében elfelejtve
kijelölni a bizottság vezetőjét is.
A véleménykérések körül is akad egy-két sötét folt. Azóta is sokszor hangoztatják a pedagógusok véleményét. Tény, hogy a szavazatukkal többségükben nem támogattak, de én ezt
nem saját vereségemként éltem meg.
Valamiféle erőteljesebb tavaszi szél okozhatta, hogy a fejekben megváltozhattak a gon dolatok. Azok a kollégák, akik korábban biztattak arra, hogy pályázzak, valahogyan egyszerre
kialudták a gondolataikat, és más álláspontra helyezkedtek.
Aztán jött a Diákönkormányzat véleménye, amelynek lejegyezett formája sehogyan sem
egyezett meg a tanulók elmondásával. Igaz egy ilyen „hiteles” jegyzőkönyvet, név és dátum
nélkül bárki írhatott.
A sorban a következő a szülői vélemény lett volna. Már meghallgatásra sem találtak, illetve kellőképpen sikerült távol tartani őket a gyűlésről (sok fáradságos bicikliútba került néhány kollégának). Mindent romba döntött volna, ha a szülők nem az előzőekkel egybehangzó
véleményt formáltak volna.
Mindezeket tetézte annak a sokat emlegetett, „független” szakértőnek a véleménye, aki
kb. 30 éves ismeretséget tudhat magáénak bizonyos tantestületi körökben. (Nem az enyémben.) Ennek ellenére pályázatomról a következőket nyilatkozta: „A pályázó képesítése, szak mai gyakorlata, felkészültsége és ambíciója biztosítéka lehet az eredményes vezetői munkának. A pályázatból tükröződik az oktatáspolitikai affinitás, az iskola iránti elkötelezettség és a
menedzsment szemlélet.”
Ez még mindig nem volt elég, mindehhez még kapcsolódott egy-két korholt rágalom,
hogy a csattanó még nagyobb legyen, amit nem igen volt szükség ezek után fokozni. Igaz ezek
nem is ellenem szóltak, hanem – kollégáim szerint – az igazságtalanság ellen. Arról azonban
sehol sem szólt a fáma, hogy a Képviselő-testület Humán Bizottságának tagjai egy tartózkodás mellett, teljes létszámmal az én pályázatomat minősítették jobbnak.
A „nagy nap” után vártam, hogy megnyugszanak a kedélyek, hiszen a munkának folytatódnia kell. Ha az iskola működik, végeznünk kell a feladatainkat a gyerekek érdekében.
Igen, de nem mindegy, hogy milyen hangulatban.
Előfordul, mint a viccben, hogy a „nyúl viszi a puskát”. A beosztott árgus szemekkel figyeli a vezetőt, hogy elvégzi-e a munkáját, és törvényes-e, amit csinál. Ráfogják, hogy nem
elég humánus és pozitív gondolkodású. Bizonyára azért, mert nem küldtem el az iskola egyetlen dolgozóját sem, még akkor sem, ha korábban nem a végzettségüknek megfelelő munka körben voltak foglalkoztatva. Közben pedig néhány kolléga sértődöttségében megfeledkezik
néhány alapvető kötelességéről, elvállalt feladatról, az órakezdés időpontjáról, vagy esetleg az
óra megtartásáról, sőt olykor még a gyerekek okítása is túl heves vérmérséklettel történik.
Erkölcsi rosszallásomat jobb, ha a véka alá rejtem, mert a pedagógusok szerint ezzel
próbálom megtörni a tantestületi egységet, ami szerencsére nem teljes.
Megkérdezem a tisztelt olvasót, ki tevékenykedik célravezetőbben?
Aki dolgozni szeretne, tenni a keszi gyerekekért és szülőkért? Vagy aki folyton-folyvást
bizonyítani akarja, hogy erre egy új vezető nem lehet képes? Sorolhatjuk az előző igazgató ér demeit, méltathatjuk is, de összehasonlítani az én munkavégzésemmel csak 10 év eltelte
után lehet joga bárkinek is.
Ha lesz módom, bizonyítani fogom, hogy a jó képességekkel megáldott, érzékeny keszi
gyermek nemcsak a tudás kútjából meríthet kellőképpen a vezetésem ideje alatt, hanem emberi méltóságot, tiszteletet, a kimondott szó becsületét is megtanulhatja az élet iskolája szá mára.
Hajduné Négyessy Edit

a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója
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SZÜRETI FELVONULÁS

iszakesziben a hagyományoknak megfelelően október 4.-én 13 órai kezdettel szüreti felvonulás megrendezésére kerül sor, majd ezt követően szüreti bál lesz a Művelődési Házban, melyre mindenkit szeretettel vár a Tiszakeszi Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete.
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HIRDETÉS
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ájékoztatom a község lakosságát, hogy tiszatarjáni székhellyel megalakult a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja, Tiszakeszi és Mezőcsát községek bevonásával. A tiszakeszi képviselő Fazekas Monika. Az MMSz tiszatarjáni helyi csoportjának vezetője Losonci László.
Ezúton tájékoztatom a tiszakeszi lakosságot, hogy csoportunk a kárpátaljai gyermekek számára – iskolába járásuk könnyítése érdekében – (még használható) kerékpár
gyűjtését szervezi. Továbbá nagycsaládosok megsegítésére – tiszta, jó állapotban lévő ruhaneműt, játékot és egyéb tárgyat, adományt várunk.
Tájékoztatást Fazekas Monikától lehet kérni az adományok átadásával kapcsolatban.
Segítségüket megköszönve: Losonci László
helyi csoportvezető

A

SPORTHÍREK
helyi sportegyesület autós szakosztálya 2003. szeptember 13-án rendezte az
I. SIBA-MIX kupa elnevezésű amatőr autóversenyét, melyen a következő eredmények születtek:

1.
2.
3.

1300 ccm alatt
Molnár József 2:08:31
Mondel Csaba 2:14:74
Demjén Martin 2:15:11

1.
2.
3.

4x4, turbo
Dienes Attila
2:01:68
Magyari Tamás 2:03:33
Zakhar Péter 2:04:69

1.
2.
3.

1300 ccm
Dienes Attila
Zakhar Péter
Nagy Gyula

1.
2.
3.

Trabant
Kriston Tamás 2:35:02
Bartha Csaba 2:45:53
Fróna János
3:02:63

fölött
2:02:76
2:06:28
2:08:76

1.
2.
3.

Lada
Kriston Viktor 2:35:02
Kocsis Lajos
2:45:53
Csapó László 3:02:63

További résztvevők: Balog
Gyula, Bartha Nándor, Fróna Lajos, Kotta Elemérné,
Lovász Antal, Majoros Péter, Nagy Ferenc, Nagy
Gyula, Pávási Zoltán, Simon Krisztián, Simon Sándor, Szabó József, Tóth
Sándor.

Simon Sándor szakosztály
vezető
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