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ADY ENDRE
AZ ÚR ÉRKEZÉSE
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

A TARTALOMBÓL:
Önkormányzati oldalak
Anyakönyvi hírek
Egyházi hírek

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes hajnalon,
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom.
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

A Hétszínvirág Óvoda hírei
Olvasói levél
Sporthírek
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
.

A

lakosság bizalmából megválasztott képviselő-testület – az
elmúlt ¼ éves időszakban – tovább folytatta a lakosság érdekeit érvényesítő, építő, települést fejlesztő
munkáját.
A testületi üléseken érvek, ellenérvek ütköztetésével kristályosodtak ki a községet érintő legfontosabb
döntések, amelyekről röviden szeretnék tájékoztatást adni.
A testület a szeptember 29.-i
ülésen – a Megyei Közigazgatási Hivatal indítványára is figyelemmel – megbízta Hajduné Négyessy Edit tanárnőt
2004. július 31-ig az iskola igazgatói
feladatok ellátásával, ezzel egyidejűleg
döntött a vezetői pályázat 2004. február 28-ig történő kiírásáról.
A GAMESZ vezetője Karakas
Sándor képviselő beszámolójával kezdődött meg a következő ülés, amelyen
értékelte a szervezet 2003. évi tevékenységét. Kiemelte, hogy az önkormányzatot és a község egészét érintő
karbantartási, kiszolgálói tevékenységet végeztek, munkájukkal elősegítették az intézmények zavartalan működését is. Számviteli, pénzügyi eljárási
mulasztás miatt kezdeményezte a testület, az intézmény működésének,
egész tevékenységének az átvilágítását. Ezzel a feladattal a szikszói telephelyű Győrffi Kft.-t bízta meg a testület, amely december közepéig teljesíti
ezt a megbízatását, annak végeztével
számot ad a vizsgálat tapasztalatairól.
A novemberi üléseken az önkormányzat gazdálkodását szabályozó
rendelet, határozat született. Elfogad-

ta a testület vagyongazdálkodási és a
közbeszerzési rendeletét, a szabályzók
érvényesítése biztosítja a gazdálkodás
jogszerűségét, a közbeszerzési eljárások szabályozottságát, átláthatóságát.
A
lakosság
megélhetésének
megkönnyítését célozta az állattartásról, a környezetvédelemről szóló rendelet módosítása.
A háziállatok tartását korlátozó
rendelkezéseket a testület hatályon kívül helyezte, ezzel módosítással – az
uniós szabályok hatályba lépéséig –
helyi szinten nem állít korlátot ezen
tevékenységet folytató családok számára.
A polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy az önkormányzat elnyerte a 4030 m hosszú
kerékpárúti és a belterületi csapadékvíz elvezető címzett pályázatot.
Döntöttek a mikuláscsomagok
szétosztásáról a gyermekek részére,
elfogadásra került a Széchenyi István
Általános Iskola alapító okirata és
SzMSz-e.
A november végi – 27.-i ülésen –
kritikus légkörben fogadta el a testület
az önkormányzat gazdálkodásának ¾
éves beszámolóját és a 2004. évi költségvetési koncepciót.
Elbírálta a beadott lakásépítési
és lakásvásárlási kérelmeket, módosította az önkormányzat SzMSz-ét és
szociális rendeletét is.
Tiszakeszi, 2003. december 12.
Dr. Barnóczki Károly
jegyző
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2003. 09. 18-től 2003. 12. 12-ig
Születések :
Ladányi Tibor
Dudás Zsolt
Lakatos Péter
Tóth Róbert
Rácz József
Burai István
Terbócs István
Orosz Imre

és
és
és
és
és
és
és
és

Nagy Andrea
Szabó Ágnes
Balogh Irén
Németh Gabriella
Kópé Emma
Balogh Katalin
Salamon Katalin
Borza Ilona

Házasságkötés:

Martina
Zsolt Ármin
Krisztián
Tamás
Kevin
Máté
István Gergely
Mónika nevű gyermeke.
Balogh Sándorné
Horváth Istvánné
Tóth János
Ifj. Csanálosi Ferenc
Sipos János
Pázmándi Józsefné
Id. Nagy István
Báder Lajosné
V. Sepsi Ferencné

Nem volt.
Elhunytak:
Id. Sepsi Imre
Tompa Sándor
Id. Rácz Lajos
Tiszakeszi, 2003. december 12.

Szőke Zoltánné
anyakönyvvezető.

Adventi fények

A

dvent – várakozás. Sok minden eszünkbe jut e szó hallatán, de bizonyára
elsőként jön elénk a feldíszített koszorú, négy szál gyertyával, viasz illatú
fellobbanó fénysugár fényében. Várakozunk. Jeleket kapunk és adunk,
amelyek évezredek óta velünk vannak, úton tartanak, fényt nyújtanak, ha kell
szívünkben és értelmünkben egyaránt.
Így karácsony előtt a várakozás útját igyekszünk – mi emberek is – minél
több fénnyel megtölteni, ellensúlyozva a rövid, sötét téli napokat. Ki-ki feldíszíti
házát, udvara fáit fénylő égőkkel. Valahol így szól a verssor is: „napot hoztam,
csillagot”.
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Jó az, ha az emberek is felvállalják jelképesen a csillaghozást, amely akár
fényreklám formájában is megjelenhet a többi ember előtt. Természetesen most
nem az öncélú, haszonszerző fényreklámra gondolok, hanem épp az ellenkezőjére.
Arra, ami néhány nap óta betölti Tiszakeszi főutcáját is, és amely csillogó, színes
fényével inkább adni akar az embereknek, mintsem kapni tőlük.
Ez a fény nem csak egyszerűen a sötétség elűzése céljából világít, hanem az
emberek lelkébe próbál fényt vinni. Örülhetünk, mert azok az emberek – a képviselők egy maroknyi csoportja – akik ezt megvalósították, mindannyiunkra gondoltak ezáltal. Ez kifejezheti a karácsony előtti jókívánságaikat is a falu lakossága
felé. Köszönet nekik azért, hogy a fejlődés lépcsőfokán kis településünk eggyel ismét feljebb léphetett, és nem csak a gazdasági úton, hanem az érzelem útján is.
Köszönet jár nekik, mert az ötlet kivitelezéséhez saját tiszteletdíjukat ajánlották
fel, hogy a falu minden lakosa, apraja-nagyja részese legyen a jónak. Ezzel ismét
bizonyították – mint már több esetben is -, hogy ők ténylegesen az itt élő emberekért akarnak tevékenykedni, teljesen önzetlenül.
Végezetül Márai Sándor verssoraival mondok köszönetet a község lakosai
nevében a következő képviselőknek: Sepsiné Györki Erzsébet, Jurák László, Gályász Lajos, Faragó Zoltán, ifj. Gábor Áron, Sípos Imre.
„Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról,
Angyal, te beszélj a csodáról.”
Hajdúné Négyessy Edit

KARÁCSONY UTÁN
Nem gyújtottunk gyertyát karácsonykor,
fát sem állítottunk.
Az éjszaka csendje áradt szét,
és a csendben Isten beszélt.
Kérdezett:
Van-e szívetekben igazi szeretet,
vagy csak szeretet-csomag?
Van-e szívetekben igazi világosság,
vagy csak gyertyafény?
Csak hallgattam a csendből
kizengő szózatot,
ahogy repült a világ fölött
s újra és újra kérdezett.
Sok fénylő gyertya közt
szórakoztak az emberek.
Nem hallották.
És az Úr, Akit ünnepeltek,
elhúzódott az ablak mögül
(kívül volt),
majd halkan távozott,
mert Ő, a Világosság,
a gyertyafényben
magára maradt.
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Szüreti mulatság

N

em gondolom, hogy Tiszakeszi igazán nagy borvidék lenne, de mégis tartottunk szüreti mulatságot. Az idő igaz nem kedvezett, sajnos esett az eső.
Persze ennek a táncosok látták előnyét, legalább nem izzadtak meg.
A képviselő testület felkérte Jurák Lászlót képviselő urat, hogy szervezze
meg az eseményt. Mivel jó idő volt a nyáron, a szőlőt már rég leszedték, talán már
ki is forrt, így az sem volt kis feladat- szőlőt kellett beszerezni – vásárolni.
Na de Laci bátyánkat nem abból a fából faragták, hogy ilyen kis ügy megállítaná, cirka 100 km-t kocsikázott szőlőért.
Szerencsére akadtak segítőtársai is, pl: Vas Éva vezető óvónő, aki
az óvodásokat, vagy Pál Ferenc, aki
a Református Iskola táncosait, vagy
Hajdúné Négyessi Edit, aki az Általános Iskola nebulóit, vagy Kálmán
István, aki a főlovászt szervezte be.
A sportpályán volt a gyülekező, majd Dr. Barnóczki Károly és
Molnár István üdvözlő szavai után
elindult a lovas menet. Ott volt a
falu apraja- nagyja, volt ostorcsattogtatás, lónyerítés, táncbemutató,
persze aki tehette, itta a tavalyi nedűt.
Mint az, ahogy lenni szokott, a
felvonulás vége felé az eső is elállt,
jelezvén nincs még vége a napnak, a
mulatásnak.
Később vacsorára volt hivatalos a falu lakossága, ahol ifj. Dósa
Elemér és Hangácz Izidor zenekarai
játszották a talpalávalót. Volt itt dínom-dánom, szőlőlopás, csirkelopás - no senki se féljen, - a szőlő édes volt, akit
elkaptak annak meg keserű. A csirkét már annak előtt megsütötték, de bíz igen
gyengén őrizték, hisz még én is ettem belőle.
Feltehetjük a kérdést, jövőre szervezzünk–e ilyen eseményt? A választ azoktól fogjuk megkapni, akik jól érezték magukat, hiszen a szervezőket az ott látott
hangulat meggyőzte, jövőre ugyan itt, Önökkel, veletek.
Ezúton szeretném megköszönni a segítséget: Tiszakeszi Önkormányzat Képviselő Testületének, Vas Évának, Hajdúné Négyessi Editnek, Pál Ferencnek, Kálmán Istvánnak, és mindazoknak, akik segítették a rendezvény lebonyolítását.
Ifj. Gábor Áron

K eszi Újság V./5.
6

KARÁCSONYRA KÉSZÜLŐDIK AZ ÓVODA

A

Tiszakeszi Hétszínvirág Óvodában karácsonyra készülnek a gyerekek, az
óvoda dolgozói és a szülők. December 18-ára tervezzük az ünnepséget,
melyre szeretettel hívunk délután fél 4-től minden kedves szülőt a gyermeke csoportjába.
Minden csoportban életkori sajátosságaiknak megfelelő kis köszöntéssel készülnek a gyerekek. A készülődés már hamarabb elkezdődik: verseket, énekeket
tanulnak. Közösen sütnek süteményt a gyerekek. Nagyon szeretnek gyúrni a gyerekeink. Előkerülnek a
szép asztali díszek, az
ünnepi
asztalterítők.
Szépen,
hangulatosan
feldíszítik a csoportszobákat. Ünnepi hangulat
árad az óvodából. Majd
eljön a várva várt nap,
amikor a fenyőfát közösen feldíszítjük és, mint
egy nagy család együtt
ünnepelünk. A legnagyobb öröm mégis az,
amit a fa alatt találnak
játékot, amit a költségvetésből vásárolunk és támogatásból, de a szülők
ajándéka is nagy öröm
lesz a gyerekeknek.
Ismét közösen összefogtunk, hogy széppé és meghitté tegyük a karácsonyt
az oviban. Ezt a nagycsoportosok Betlehemes játéka is színesíti.
Megköszönöm minden ember jóindulatát az óvoda irányába, a szeretetet és
az önzetlen támogatást. Kívánok minden olyan embernek kellemes karácsonyt,
aki odafigyel a gyerekekre
és segít, hogy nekik még
jobb
legyen.
Kívánok
minden keszi kis ovisnak
kellemes karácsonyt és
sok meglepetést, játékot a
fa alá. Kívánok minden
óvodai dolgozónak, kedves Szülőnek, az óvoda
fenntartó képviselőtestületének kellemes karácsonyt és még boldogabb
új évet!
Vas Éva vezető óvónő
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„Kipp-kopp kopogás,
Itt van, itt a Mikulás!”

A

gyerekek már napok óta számolgatták: mennyit kell még aludni, amíg megérkezik a Mikulás. December 5-én, pénteken végre elérkezett a várva várt
nap az óvodában.
Először a Széchenyi István Általános Iskola néhány diákja kedveskedett kis
műsorral a gyerekeknek Tóth Mária tanárnő vezetésével. Télapós dalokat adtak
elő hangszeres kísérettel.
Majd az óvó nénik bábelőadása következett, ami már hagyománnyá vált
ezen a napon. A télapóra várva közösen énekelt az óvoda apraja-nagyja. Sok kisgyermek szeme csillant fel, amikor megérkezett a Mikulás, akinek minden csoport
elszavalta az erre a napra tanult versét. Minden gyermek boldogan vette át a csomagját, csak néhányan szeppentek meg a „jó öregtől”. Szeretnénk megköszönni a
Szülői Szervezet támogatását, akik az óvodával közösen megvették az anyagot és
megvarrták belőle a mutatós zsákocskákat.
Ebben az évben is
sok kisgyermeknek szerzett örömet a házhoz járó
Mikulás. Ez a szolgáltatás, amit a szülők rendelhettek meg, immár szép
hagyománnyá vált az
óvoda életében. Az idén
is sok szülő szerette volna meglepni gyermekét.
Ezért most is két télapó
indult
útnak
egy-egy
krampuszával és kísérőivel. Szeretnénk megköszönni Fazekas Jánosnak és Balogh János a
segítségét, hogy felajánlották a lovaskocsijukat, valamint Simonné Nagy Irénnek, hogy feldíszítette azokat. Az óvoda dolgozói, hozzátartozóik (Molnár István, Gombos Gábor), a Szülői
Szervezet, volt óvodásaink (Karakas Éva, Sípos Anita, Gyenge Gergő, Földes Gábor) fogtak össze, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a napot a gyerekek számára.
Reméljük jövőre is sikerül közösen boldoggá tenni a gyermekeket!
Gombosné Csikós Magdolna

Tisztelt óvodás szülők, tiszakeszi emberek, óvodai dolgozók!
A SZEMÜNKFÉNYE ALAPÍTVÁNY A TISZAKESZI ÓVODÁÉRT Kuratórium elnöke ezúton
mondok köszönetet azoknak az embereknek, akik adójuk 1 %-ával támogatták az óvodát
és annak céljait:
1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
a.
A gyerekek értelmi fejlődéséhez és nevelésükhöz szükséges eszközök, felszerelések beszerzése.
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b.

A tiszakeszi óvoda nevelés korszerűsítését, hatékonyságát szolgáló tárgyi
feltételek biztosítása.
c.
Nevelést, oktatást elősegítő képzési folyamatok anyagi támogatása.
2. Egészséges életmódra nevelés biztosítása.
3. Kulturális tevékenység.
4. Természetvédelem, állatvédelem.
5. Környezetvédelem.
6. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Az 1 %-ból befolyt összeg: 56.542 Ft, melynek felhasználásáról a kuratórium dönt.
Tagjai: elnök: Vas Éva óvodavezető
Elnökhelyettes: Sándorné Czigány Gabriella
Tagok: Bencsik Mihály
Dr. Győri Csilla
Dr. Tirkala Zsolt
Bízunk abban, hogy még több adózó állampolgár ajánlja fel adójának 1 %-át az óvodás
gyereknek! Számlaszámunk: 18429086105
Köszönettel: Vas Éva a kuratórium elnöke

A

JÁTÉK KORHATÁR NÉLKÜL
mezőcsáti Általános Iskola tornatermében került megrendezésre a tél-

após sportvetélkedő a KÖZOKTATÁSI KÖRZETKÖZPONTHOZ tartozó
óvodáknak 2003. december 6-án, melyhez 23 település tartozik. Tiszakeszi is képviseltette magát 8 óvodás kisgyerekkel 1 óvónővel és 1 képviselővel,
Gábor Áron képviselő úr személyében.
Tiszakesziből szinte minden óvodai dolgozó részt vett, mert mi szerveztük a
rendezvényt. A közös játék, a mozgás összekovácsolja gyereket és felnőttet egyaránt. Nagyon jó volt látni a 200 óvodás gyerek mosolyát, különösen akkor, amikor a Télapó is eljött hozzájuk. A felnőttek versenye is izgalmas volt. Igaz itt csak
győztesek vannak, de Tiszakeszi győzött a kötélhúzásban is Sajószöged ellen.
Jó
hangulatban, sok nevetéssel
telt el a szombat délelőtt, amit nagyon köszönök az óvoda dolgozóinak, mert sokat
dolgoztak azért, hogy
jól érezzék magukat
kicsik és nagyok.
Reméljük jövőre
is lesz lehetőség ilyen
rendezvényre!
Vas Éva óvodavezető
körzeti óvodai szaktanácsadó
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KEGYHELYEK II.

A

hogyan megígértem előző számunkban a kedves olvasóknak, most folytatom a lourdes-i kegyhely történetét, az ott történt eseményeket.
A csendes hetekben Bernadett tanul
írni, olvasni és a katekizmust próbálja bevésni emlékezetébe, mert szeretne elsőáldozó lenni.
Miközben egyre többen „azonosítják”
a Hölgyet a Szűzanyával.
1858. Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, - amikor
Názáretben Gábriel angyal hírül adta
Máriának, hogy mi az Isten akarata.
Az angyal köszöntése: „Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes” – ezen a
napon történt a tizenötödik jelenés.
Bernadett meg szerette volna tudni a
hölgy nevét, ezért 4-szer is megkérdezte: „Kisasszony lenne olyan
szíves
nekem
megmondani,
hogy Ön kicsoda és mi a neve?”
Negyedik alkalommal a Hölgy nem
mosolygott, fölemelte a rózsafüzérét,
kitárt karral, szemét az égre szegezve
mondta: „ÉN VAGYOK A SZEP LŐTELEN FOGANTATÁS”.
Bernadett ott hagyja égő gyertyáját, ami tovább folytatta imáját - és elfut
a plébánoshoz, hogy elmondja, amit
hallott. Bernadett nem tudja mit jelentenek ezek a szavak csak Estrade
úr (az adóbank hivatalnoka) magyarázza el neki, hogy mit hordoz ez a
név: magát a Szent Szüzet. Bernadettet az öröm kimondhatatlan hálával
tölti el. A plébános ezt írja este a
püspökének: „Ez a leány semmiképp
sem tudta kitalálni ezt a nevet.”
A következő jelenés április 7.én történt. Bernadett egy hosszú
gyertyát tart a kezében, elragadtatásba esik. Douzous doktor figyeli a látnokot, egyszer csak kicsúszik a gyertya a kezéből, a lángok az ujjait nyaldossák, - az orvosi jelentés szerint -

10 percig, minden károsodás nélkül. Az
elragadtatás után az orvos közelíti Bernadett kezéhez az égő gyertyát, természetesen reagál. Ezt a gyertya csodának
nevezik.
Az élet megy tovább, de továbbra
is szegénységgel küzdenek a cachot
(börtön) lakói. Bernadett cselédként
dolgozik, és ha van ideje, megy katekizmust tanulni.
Június 3-án, Úrnapján Bernadett
elsőáldozó lesz, boldogság önti el szívét,
ugyanúgy, mint a jelenések alkalmával.
A hivatalos szervek, a rendőrség
és a császári ügyész szeretnék megállítani a massabielle-i barlang körüli gyülekezéseket. Vizsgálat alá vetik a forrás
vizét, a barlang elé fából barikádot
emelnek, és figyelmeztetik az embereket, hogy jegyzőkönyvet vesznek fel az
ellen, aki áthágja a kerítést. A lourdes-i
munkások segítségével felépítik nappal
a barikádot, de ugyanezek még aznap
éjjel le is bontják, természetesen visszaépíttetik a hivatalos szervek.
Július 16.-án Kármelhegyi
Boldogasszony ünnepén találko zik utoljára Bernadett a Hölggyel .
„Nem láttam a deszkákat, - mondja
Bernadett – ő szebb volt mint valaha.”
Július 28-án Laurence püspök
közzé teszi egy hivatalos bizottság felállítását. A bizottság több mint három
évig dolgozik: kutatnak, tanukat hallgatnak ki, Bernadettet november 17-én
hivatalosan kihallgatják. Miközben a
megmagyarázhatatlan gyógyulások száma egyre növekszik. Az orvosok a híres
montpellier-i orvosprofesszor, Vergez
irányítása alatt, mintegy 35 esetet tartanak rendkívülinek. A püspök így nyilatkozik 1862. Január 18.-i jelentésében: „A Szent Szűz valóban megjelent
Bernadettnek.”
A hívők csendes sokasága türelmetlenül várja, hogy eltávolítsák a barikádot, ez december 4-én végre megtör-

K eszi Újság V./5.
10

ténik. Mindenfajta egyházi szervezés
nélkül, lassan és nyugodtan a jelenések barlangja az imádkozás és a kegyelet helye lesz, amely azóta sem
szűnt meg.
A lourdes-i tanács (1861. Január 21-én) a barlang körüli földet a
püspökség rendelkezésére bocsátja.
A Soubirous család végre elhagyhatja a börtönt, az édesapa viszszakapja méltóságát, mint molnár.
Bernadett a nevers-i apácákhoz jár
iskolába. Egészségi állapota tovább
romlott, az asztmája súlyosbodott,
erős köhögés kínozza, ami fokozza gyomorfájását is. Bernadettnek kis testvére
születik, a család hetedik gyermeke.
1866. Május 9-én Bernadett még
részt vesz az altemplom felszentelésén,
ami a barlang fölött épült. A tereprendezésen édesapja is dolgozik. Később erre
az altemplomra építik föl a Felső Bazilikát, a „kápolnát” amelyet a Hölgy kért.
Ezután Bernadett végleg elhagyja
Lourdes-t, elköltözik a nevers-i kolostorba, az Orsolyita nővérekhez, ahol nemsokára beteljesül régi vágya: apáca lesz,
1866. Július 29-én felölti a szerzetesi
ruhát és a Maria-Bernard nevet. Még ebben az évben meghal édesanyja.
Bernadett ápolónő lett: mesteri fokon végzi munkáját, betegeit odaadással
ápolja. Bevett szokássá vált, hogy hozzá
küldték az elkeseredett embereket, akiket a vele való beszélgetés után eltöltött
a béke és a remény, valóságos csodákat
tett rendkívüli finom, érzékeny lelkületével. A testek és a lelkek ápolója volt. Tudott vigasztalni, mert tudta mi a szenvedés.
1971-ben pedig édesapja költözik el az
élők sorából. 1874-től Bernadett egészsége rohamosan romlik.
Bernadett együtt szenved a bűnösökkel,
és értük ajánlja fel életét. 1877-ben
meghal a plébánosa is, Bernadett úgy
érzi minden távolodni kezd tőle. Testvéreiért is aggódik, nehogy a bűn útjára
lépjenek, nehogy meggazdagodjanak!
Ezek után már csak a szenvedés
marad, a feszületet mindig a kezében

tartja. Imádkozik nővértársaival a bűnösökért. De a kísértések is jönnek, kétség
gyötri: „hátha becsaptam magam!” A kolostor lelkésze így nyilatkozik: „Két év alatt a
csontszú annyira megette Bernadett testét,
hogy az a világ minden szenvedését okozta
neki.” 1879. nagyböjt idején Bernadett a
következőket mondja: „Ha magam olvasom
a Passiót, jobban értem, mintha magyarázzák.” Hiszen igazából Jézus szenvedéseivel
egyesítette a sajátját. Bernadett 1879.
április 16-án, harmincöt éves korá ban halt meg.
Emberek tízezrei látogatják a világ
minden tájáról ezt a csodálatos helyet. Azóta bazilikák, keresztút, kórházak, vendégházak épültek a kegyhely területén és környékén. Lourdes elsősorban a betege kért van, a testi betegek mindenben elsőséget élveznek. Évente több mint 70 ezer
beteg érkezik ide, ellátásukat ellenszolgáltatás nélkül végzik az orvosok, betegápolók
és a személyzet. A kegyhelyen két kórház
található, a városban pedig még hét. A világ minden részéről évente több mint 400
ezer fiatal jön, itt otthon érzi magát mindenki.
Egyedülálló a világon az a monumentális keresztút, amely Lourdes lényegéhez, a megtéréshez tartozik. Jézus, a mi
Üdvözítőnk meghalt értünk, az Ő szeretete
hív bennünket a szeretet útján követni Őt,
Szűz Mária Fiát. Itt a barlangban víz fakadt, amely gyógyít, Jézus vére pedig megtisztít és éltet.
Minden nap fél ötkor szentségi körmenetet
tartanak, a betegeket kiviszik a Szentség
elé, hogy áldja meg őket.
A barlang körül gyertyák millióit
égetik a zarándokok, - éjszaka is, - élő imáink és a Világosságba vetett hitünk jeleként. A gyertyás körmenetre minden este
zarándokok tízezrei veszik kezükbe gyertyáikat, ahogyan a sötétben egyesül gyertyáink fénye, úgy legyen hitünk is egy.
„Krisztus világossága” énekeljük nagyszombaton; a Feltámadt Krisztussal járjuk
lourdes-i zarándok utunkat. Ő világosítsa
meg szívünket, hogy mi is az ő világosságaként járjuk az élet útját. Egyek vagyunk itt,
ez olyan egyedülálló örömben csattan ki,
amelyet csak ez a gyertyás körmenet adhat.
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HIRDETÉS
A Karácsony ünnepe, a katolikus kápolnában:
December 24 -én Szenteste délután 4 órakor kezdődik a hittanos gyermekek
Pásztorjátéka, utána Igeliturgiát tartunk.
25-én Karácsony napján délelőtt fél 10-kor Szentmise lesz.
26-án Karácsony másnapján: Szent István diakónus, vértanú ünnepén Igeliturgiát tartunk délelőtt fél 10-kor.
28-án Szent család vasárnapján délelőtt fél 10-kor Szentmise lesz.
31-én Szent Szilveszter pápa ünnepén délután 4 órától Hálaadó Igeliturgiát tartunk.
2004. január 1-jén: Újév napján; Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén Szentmise lesz reggel 8 órakor.
Minden kedves testvérünket szeretettel várunk!
Kegyelemteljes karácsonyt és boldog újesz tendőt kívánok minden kedves olvasónak!
Fazekas Monika

M

ADVENT

it is jelent az advent szó? Latin eredetű szó,
amelynek jelentése: közeledik valami, várakozni
valamire. Minden évben, karácsony előtt négy
héttel éljük advent időszakát, mely időszak arra hivatott, hogy teljesebbé tegye
karácsony ünnepét a maga felkészítő jellegével.
Várakozni….
-Van, aki ideges lesz a várakozásMire szoktunk mi várakozni, és egyáltól és ennek következtében a várva-várt
talán-jó dolog a várakozás?
dolog már ha el is érkezik, veszít az
Ha őszinték vagyunk, bevalljuk,
örömteli értékéből.
hogy egyáltalán nem szeretjük ezt az
-Némelyek elkeserednek, elbiállapotot. Jobban szeretjük, ha azonzonytalanodnak a várakozási idő hosznal megtörténnek a dolgok az életünkszúsága miatt és pesszimizmusuk
ben, persze csak akkor, ha jó dologról
olyan mértéket ölt, hogy már el sem hivan szó. Mert hát várni csak jó, reszik, hogy történhet valami.
ménységteljes eseményeket, számunkLehet egyáltalán helyesen várara fontos személyeket, nélkülözhetetkozni?
lennek tűnő tárgyakat szoktunk. A
Igen.
kellemetlen események „csak” eljönA várakozás, mint említettem egy
nek az életünkben, de azokat egyáltafelkészítő időszak az ember életében,
lán nem várjuk, még ha sejtjük is,
amelynek fontos jellemformáló funkcióhogy bekövetkeznek.
ja lehet. Az ember ilyenkor számot vet a
A várakozás időszakát többfélevárt dolog értékeivel, majd igyekszik
képpen is el lehet tölteni.
felmérni jó-e ez neki, megérdemli-e, al-Van olyan ember, aki igyekszik
kalmas-e annak elfogadására.
nem törődni vele, figyelmen kívül
Térjünk most vissza a mi jelenlehagyja. Végzi mindennapi egyhangú
gi várakozásunkra.
munkáját, mint akivel már semmi új
Mit is várunk? A karácsonyt.
nem történhet a nap alatt.
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Tudnunk kell tehát helyesen várakozni. Értékelnünk kell a karácsony
lényegét. Talán sokan rádöbbentünk
már arra, hogy nemcsak az ajándékok, az együtt eltöltött este, a finom
vacsora, a család áll az ünnep középpontjában, hiszen mindez nagyon
üres tud lenni, ha nem tartja össze
valami megmagyarázhatatlan erő.
Ez az erő nem más, mint a szeretet. Persze, mielőtt csalódna az ember, jó ha tudja, hogy a szeretetnek
nem csak egy fajtája létezik. Nem az
önző, adok-kapok szeretetre gondolunk, hanem az önzetlen,

önfeláldozó, másikat elfogadó
szeretetre. Valószínű arra is rájöttünk
már, hogy ezt magunktól vagy másoktól
kicsikarni lehetetlen. Ez egy ajándék,
és azt gondolom, hogy a világon a legnagyobb.
Ez maga a karácsonykor ünnepelt Jézus Krisztus.
Mérlegeljünk így advent időszakában….
Kell Ő nekünk? Több lehet általa
az életünk? Alkalmasak vagyunk ennek
a csodálatos Ajándéknak az elfogadására? Megérdemeljük?
Sorolhatnám a kérdéseket, de
nem teszem, hanem inkább azt kívánom, hogy használjuk ki az advent hátralévő napjait és várjuk ezt a csodálatos ünnepet méltóképpen.
Pálné L. Szilvia

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI ALKALMAI
December 21. 15 óra
a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola tanulóinak karácsonyi műsora a Református Iskolában
December 24. 17 óra
a Széchenyi István Általános Iskola hittanos tanulóinak karácsonyi műsora a Református Iskolában
December 25. 10 óra
ünnepi istentisztelet az Ében Háézerben
December 25. 14.30.
ünnepi istentisztelet az Ében Háézerben
December 26. 10 óra
ünnepi istentisztelet az Ében Háézerben
December 26. 14.30.
ünnepi istentisztelet az Ében Háézerben
December 31. 17 óra
Óévi istentisztelet az Ében Háézerben
2004.január 1. 10 óra
Újévi istentisztelet az Ében Háézerben
2004.január 1. 14.30 óra
Újévi istentisztelet az Ében Háézerben
ÜNNEPI ALKALMAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Addig is áldott adventet és békességes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Már hetek óta tart a készülődés, mindenki vásárol. Mindent meg lehet kapni
a meghosszabbított nyitva tartású, feldíszített üzletekben, amelyek zsúfolásig tele
vannak áruval. Az emberek futnak, tülekednek, kezükben kisebb-nagyobb csomagokkal készülnek a szeretet ünnepére. Jó üzlet a karácsony a kereskedőknek.
A karácsonyfa mellett a lakásban az ünnepi asztal kap nagy szerepet. Szenteste napján aztán folytatódik tovább a rohanás. Karácsonyfa-díszítés, sütés-főzés,
ünneplőbe öltözés, és mire lemegy a nap már mindenki fáradt.
Másnap és harmadnap a vendégek özöne árasztja el a családokat. Pörög tovább a 24-én este megkezdett evés-ivás.
A három nap gyorsan eltelik, majd minden megy tovább, de tudjuk, jövőre ismét eljön a karácsony.
Sajnos a legtöbb magyar család így éli meg az ünnepeket. „Valami nincs sehol” – írta Váci Mihály egyik versében „Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az
életedből hiányzik valami. / Hiába vágysz az emberi teljességre, / -mert az emberből
hiányzik valami.” Ha tovább fűzzük a költő gondolatát, akkor azt mondhatjuk, a karácsonyból hiányzik valaki. Az a Valaki, aki a világ teremtője, fenntartója, aki több
mint kétezer éve az első karácsonykor eljött a világra. „Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Ézs.: 9:5
Karácsonykor az ő születésnapjára emlékezünk, és a legtöbb családban azért
nem teljes az ünnep, mert nincs jelen az ünnepelt. Ha a karácsony a szeretet ünnepe, akkor az isteni szeretet ünnepe, Aki „úgy szerette… a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn.: 3:16
Nem rég olvastam, egy karácsony estén történt, hogy amikor egy gyermek
előtt kitárult az ajtó és teljes díszében meglátta a csodálatosan feldíszített karácsonyfát a sok-sok díszes csomagolásban rejlő ajándékkal, akkor odafordult édesanyjához, és ezt kérdezte: Mama, miért mi kapunk ajándékot mikor az Úr Jézus
születésnapja van?
Miért mi kapunk ajándékot? Ma is hangzik a kérdés. A napkeleti bölcsek kincseiket, ajándékaikat lerakhatták a gyermek Jézus jászolágyához. Mi mit adunk ma
ezen a karácsonyon Jézusnak ajándékként, mivel szerzünk neki igazi örömet? Semmi esetre sem a boltok kirakataiból drága pénzen megvett ideig-óráig tartó ajándékokkal, ami már sajnos versengéssé fajult manapság az emberek között, szokássá
vált és a szokással nekünk is illő lépést tartanunk. Megyünk-e mi is ezzel a tömeggel vagy el tudjuk mondani mindannyian, Úr Jézus én semmit sem hoztam csupán
a bűnnel terhelt szívemet, életemet adom neked ajándékképpen, kérlek, fogadd ezt
kedvesen. Legyél te a központja az életemnek, szívemnek, otthonomnak, családomnak és munkahelyemnek.
Ne feledkezzünk meg ezekről a dolgokról, tényekről, nehogy becsapjuk önmagunkat. Karácsonyunk teljes csak úgy lehet, ha szívünkben jelen van Jézus Krisztus szeretete, és az ő jelenléte járja át a családunkat.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok igazi karácsonyt minden kedves olvasónknak!

Mózes Noémi
Pedagógus

Mi is ünnepeltünk…

A

2003-as évet az Egészségügyi Világszervezet a WHO a fogyatékosok évének nyilvánította.
Ennek keretében országszerte sok rendezvényt szervezetek a különböző fogyatékkal élők részére. Sajnos a közvélemény ezeket az embereket – legyenek értelmi, mozgás, hallás, vagy látássérültek – nem tartja igazán egyenrangú társaknak.
Pedig ez nem így van! Bizonyíték rá a 2003. október 28-án a Széchenyi István Általános Iskolában megtartott fogyatékosok napja is. Megpróbáltam Tóth János szoc. biz. taggal
felderíteni falunkban fiatal fogyatékkal élőket, s egy délutáni szórakozásra invitálni őket.
A 27 meghívott közül 25-en elfogadták a meghívást, s el is jöttek a rendezvényre a kísérőikkel. A délutánt Bukta László, a megyei mozgássérültek egyesületének titkára nyitotta
meg, majd a lelkes kísérő csapata elkezdte a játékok sorát. Volt itt minden: találóskérdés, kólaivó verseny, csokievő verseny, lufifújás, lufiborotválás stb. A vendégek a mellékelt fotókon
jól láthatóan élvezték a programot. A csúcspont a tombolahúzás volt. Nem volt olyan, aki ne
nyert volna valamit. A finomságok elfogyasztása közben pedig alkalom adódott egy kis beszélgetésre is. Szeretnék ezzel egy hagyományt teremteni a faluban, és ehhez az egyesület is
maximális támogatásáról biztosított.
Elnézést kérünk azoktól, akiket esetleg nem hívtunk meg, és egyben kérem az ő, illetve a hozzátartozóik segítségét,
hogy jelentkezzenek azért, hogy ez
többé ne fordulhasson elő. Köszönetet szeretnék mondani a Széchenyi István Általános Iskola vezetőségének, Tóth Jánosnak, ifj. Gábor
Áronnak és mindazoknak, akik segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Hunkóné Gábor Ildikó

Öregek napja Tiszakesziben
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003. november 6-án a községi önkormányzat a polgármester úr szervezésében Öregek napját szervezett a Kultúrházban. Nagyon sok idős ember jött el, valószínűleg a jó időnek köszönhetően.
A szépen feldíszített Kultúrház nagyon hamar megtelt a 70 év feletti,
munkában megfáradt idős emberekkel. A polgármester szívhez szóló ünnepi
köszöntője nagyon tetszett az embereknek. Majd a miskolci Nosztalgia Dáridó szórakoztatta jó zenével, magyar nótával a kedves vendégeket. Sokan énekelték az ismerős dallamokat.
A vacsora előtt a tisztelendő úr mondott ünnepi asztali áldást, amit
imával fejeztünk be. A napközi konyháján készült ízletes étek elfogyasztása
közben szólt a zene és beszélgethettünk.
Nagyon jó hangulatú este volt. Az önkormányzat a közelgő karácsonyra
szaloncukorral kedveskedett öregjeinknek. Kívánunk nagyon jó egészséget,
hosszú életet és nagyon jó kedvet minden keszi idős embernek.
Vas Éva vezető óvónő

Iskola az iskolában
(avagy a Beszterczey alapfokú képzőművészet-oktatás lehetősége
a Széchenyi István Általános Iskolában)

F

ontos célja, valamint feladata
is a Besztercey művészetoktatási intézménynek, hogy az itt
tanuló, képzőművészetekkel foglalkozó gyerekek megtanulják kiválasztani a valódi esztétikai hatásokat és
ezekről személyes ítéleteket, véleményeket tudjanak megfogalmazni. A
művészeti válogató készségük magas
fokú legyen, a különböző vizuálisan
érkező információkat kritikus szemmel vizsgálják és helyesen ítéljék
meg.
További feladata – a szabadidő
nagyszerű eltöltésén túl – hogy szépséget vigyen a mindennapi életbe –
egyébként ez olyan tudomány, amit
nem magától sajátít el az ember. Ezt
a ritka ajándékot csak a gyermekkorból vihetjük át a felnőttkorba. Ezért
olyan fontos, hogy széppé tegyük a
gyermekkort. Megtanítani őket az öntevékenység, a környező világ, az alkotások szépségeire, ezek felismerésére. Felismerni a tisztát, az eredetit,

a giccs-nélkülit, amik az élet minden területére igazak.
Az itt folyó képzőművészeti
munka során a művészetek és a
gyermeki alkotások révén megnyílnak a szépség birodalmai. Mint például: a személyiségük vizuál-esztétikai gyarapodása, kreativitásuk
fejlődése.
Egy olyan iskolatípusról van
szó, amely – az általános iskolában
folyó művelődési anyag elsajátítása
mellett – igyekszik felkarolni a tehetséges gyereket, az alkotói kényszerrel megáldott gyereket. A NAT,
valamint a kerettanterv által támasztott vizuális követelmények a
művészetek
vonatkozásában
is
sokrétűek. A tartalmasabb és magasabb szintű iskolai vizuális kultúra emeléséhez, továbbépítéséhez
nagyban hozzájárul a fentebb említett művészetoktatási intézmény.
A
Tiszakesziben
működő
Beszterczey Alapfokú Művészetok-

tatás negyven fő – két osztály – ifjú
képzőművésznek ad lehetőséget hétről-hétre ahhoz, hogy nagyon jól
érezzék magukat, hogy legyőzzék az
időt, hogy újabb és újabb rajzpályázatokba bekapcsolódjanak, hogy a
művészetek iránt érzett szeretetüket,
lelkesedésüket, tudásukat állandóan
gyarapítsák. Megfelelve azon követelményeknek, amelyeket az iskola támaszt növendékeivel szemben. A
képzőművészetekkel, a kultúrával
kapcsolatos tevékenységek sokszorosan tehetik gazdaggá a keszi gyereket.
A fentebb említett rajzversenyek teljességéhez tartozik, hogy kéthónapos tartalmi munka után, a megyei-miskolci Beszterczey Művészetoktatási Intézmény által meghirdetett
„Száll a madár ágról-ágra” című rajzpályázaton értékes helyezéseket értünk el: Kovács Anett képzőművész
tagozaton, rajzolás-festés-mintázás
tanszakon harmadik helyezést, Baka
Renátó ugyancsak rajzolás-festés
tanszakon különdíjat nyert alkotásával. Gratulálunk!
A képzőművészetek iránti érdeklődés egyre fokozódik a gyerekek
körében, hiszen az itt használt festészeti anyagok és eszközök ingyen áll-

nak a gyerekek rendelkezésére. A
képzőművészetekkel való következetes kapcsolat ténylegesen fejleszti
gyermekeinket, úgy, hogy figyelik
és csinálják is a különböző festészeti, grafikai eljárásokat. Minden
gyereket – s talán a beszterczeyst
jobban – az álmok, a frusztrációk,
a fantáziaképek építik fel, valamennyien az érzékek világában élnek, vizuálisan gazdag környezetben fejlődnek és nőnek fel. Mindezekhez kell egy „kézenfogó” útitárs.
Összegzésül elmondhatjuk,
hogy az ilyenfajta művészeti nevelés nem csak lehetséges, hanem kívánatos is.
De valójában mi kell ahhoz,
hogy a gyerek is élni tudjon a látásával, hogy számot adjon arról,
amit szemével, tapintásával, egész
testével tapasztalt? Mi kell ahhoz,
hogy kifejezze magát? Hogy az örülős szem örülős maradjon? Mindenekelőtt: biztató szem, hiszen „az
ember a szépség törvényei szerint
is alakít”.
Tiszakeszi, 2003. december
Hajdú József
(A további tagozatok bemutatkozása a következő lapszámokban várható.)

A Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma köszönetet
mond a személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlóknak. Ebben az évben
169.447 Ft-hoz jutott alapítványunk, melyet a „széchenyis” diákok jelképeinek és tanulmányi pályázatok jutalmazására használunk fel. További támogatásukat előre is köszönjük.
Tisztelettel: a Kuratórium

Újra számítógép kezelői tanfolyam kezdőknek!
A gép bekapcsolásától az internet világáig!

A 20 órás tanfolyamra a Széchenyi István Általános Iskolában lehet jelentkezni.
A képzés: az esti órákban, kis létszámú csoportokban az iskola
szaktantermében.

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Rendszeres olvasója vagyok a Keszi Újság című lapnak. Valójában a mondandómmal a véleményemet szeretném kifejteni az újsággal kapcsolatban és az e-mail
címükön keresztül látom ennek a lehetőségét. Több kérdés és probléma merült fel
bennem, amely az információ hiánya és egy Újsághoz nem illő politikai részrehajlásban merül ki.
Lehet, hogy levelemmel én is részrehajló vagyok, de talán megbocsátható, ha
figyelembe vesszük a tiszakeszi labdarúgás helyzetét. Akár hogy is "gyengén" szerepel a csapat - ezt nem itt szeretném kifejteni - a falu lakosságát eléggé foglalkoztatja
ennek a problémának a kiküszöbölése.
Információ hiánynak tudom be azt is, hogy a csapatunk 2003 tavaszi, eleinte
sikeres eredményeinek megírásával ellentétben ma, a nemrégiben játszott mérkőzések eredményei nincsenek az olvasók tudomására hozva. Hiába gyászosak ezek,
most is írni kell róla. A Sporthírek rovatban eleinte volt minden most meg csak a
rally. Ami nem baj, de a falunak van más sport szakosztálya is. Nem beszélve arról,
hogy a szezon végén 2. helyen végzett az IFI csapat és csak a madarak csiripelték
szét. Azért a csapat egy fotót és egy cikket megérdemelt volna.
Rendkívül részrehajlónak tartom azt is, hogy a 2003. októberi számukban
megjelent Tamás Lajos cikkére - melyben az iskolaigazgató választás furcsaságairól
ír - máris volt a következő oldalon egy válasz Hajduné Négyessy Edit igazgató aszszony tollából. Úgy hogy itt a lapzárta előtt kiszivárgott az Olvasói levél cikk mondani valója, így máris benne volt a Válasz. Ez még a legelnézőbb helyeken is vicc. Vajon fordított helyzetben Tamás Lajos is válaszolni tudott volna Hajduné Négyessy
Edit levelére. E kérdés megválaszolása önmagáért beszél: NEM! Hiszen nem volt Választás vagy válaszadás- válaszadás-válaszadás-adás-adás ... -és ezt folytathatnánk
a Keszi Újságban a végtelenségig.
A végét egy ötletadással szeretném zárni. Rendkívül sok pletyka terjeng falunkban, ennek elhárítására lehetne egy olyan rovatot létesíteni, amibe a lakosság
kérdéseket tud feltenni a falu helyzetéről a Polgármester úrnak, Jegyző úrnak és
nem utolsó sorban a Képviselő Testület bármelyik tagjának vagy éppen a faluhoz
tartozó bármelyik intézmény vezetőjéhez. Ez egy-két oldalon rövid kérdésekkel, rövid
válaszokkal történne. A kérdések lapzárta előtt (szóban, levélben, e-mailben) eljutnának a szerkesztőségbe és Őnök felkeresnék a célszemélyt és meginterjúvolnák, a
következő lapban megjelenne kérdéssel együtt.
Remélem levelem nem volt sértő senkire sem. E levél publikus, bárki elolvashatja, sőt hozzájárulok, hogy a következő Keszi Újságban benne is legyen.
Tisztelettel: demosz@freemail.hu
Egy potenciális olvasó

Tisztelt demosz@freemail.hu!
Levelére válaszolva elmondhatjuk, valóban előfordultak aránytalanságok a
sport rovatban a labdarúgó szakosztály eseményeinek kárára, ezt a jövőben igyekszünk elkerülni, illetve jelen számunkban ellensúlyozni, hiszen lapunk – ahogyan
arra ön is rávilágított - elsősorban a falunkban sokszor tapasztalható információ hiányt hivatott pótolni.
Az előző számban megjelent „Választás, vagy válasz adás” című írás a benne
megfogalmazott közérdeklődésre számot tartó események aktualitása miatt került
azonos lapszámba az olvasói levéllel. Amíg a szerkesztőség a megjelenésre váró cikkeket – különös tekintettel az olvasó levelekre – nem minden esetben kapja zárt

rendszeren belül, addig nehezen értelmezhető, és nehezen követhető nyomon az
esetleges „kiszivárogtatás” jelensége.
Ötletét köszönettel vesszük, és ezúton kérjük az olvasókat, hogy éljenek ezzel
az eszközzel, tegyék fel kérdéseiket a célszemélyeknek, mi pedig igyekszünk a válaszokat az újság hasábjain közzétenni.
Levelét megköszönve és bízva abban, hogy továbbra is lapunk kritikus olvasója marad:
ismeretlenül is üdvözlik a Szerkesztők

Sporthírek
Novemberben befejeződött az őszi labdarúgóidény valamennyi labdarúgócsapatunk számára.
A Mezőcsát-Coop körzetben szereplő – ebben az évben alakult – körzeti csapatunk a vártnak megfelelően szerepelt. Ami ennél is fontosabb, beváltotta az indulás előtti elképzeléseket. Nevezetesen: a helybeli, megyei II. osztályban még vagy már
nem szereplő játékosoknak kiváló lehetőséget nyújtott a versenyszerű sportra, illetve a bizonyításra. Örömteli, hogy ezzel a lehetőséggel sokan éltek.
Az őszi mérleg: 11 mérkőzés: 3 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség, 9. helyezés
A megyei II. osztályban szereplő ifjúsági csapatunktól jobb teljesítményt vártunk, főleg az előző bajnokságban elért 2. helyezésük után. Igaz az őszi gárdából
meghatározó játékosok igazoltak el, illetve kerültek a felnőtt csapathoz. Jelenleg a
12. helyen állnak, 15 mérkőzésből 15 pontot szerezve (5 győzelem 10 vereség)
Hosszútávú elképzeléseink figyelembevételével, melynek leglényegesebb eleme
a helyi játékosokra épülő csapat kialakítása, indultunk az őszi szezonnak a megyei
II. osztályú felnőtt csapattal. Amely vállalva a jogos kritikákat elég gyászosra sikerült. A szereplésük a bajnoki táblázatot látva – 15 mérkőzés: 4 győzelem 3 döntetlen
8 vereség, ami a 13. helyezésre elegendő – elég lehangoló. Viszont bizakodásra adhat okot az utolsó négy fordulóban mutatott hozzáállás és játék. Remélhetőleg ebből
a tavaszi idényre is sikerül átmenteni!
Összegezve: A vártnál gyengébbre sikerült őszi szezon után egy eredményesebb tavaszit szeretnénk produkálni. Ehhez a sok embert érdeklő és megmozgató
sporthoz a tárgyi és anyagi feltételek adottak, a többi már csak rajtunk múlik…!
Ifj. Sándor Béla

Hirdetés

Hitel
Nincs elég pénze lakásvásárlásra, bővítésre, korszerűsítésre?
Államilag támogatott hitelek teljeskörű, gyors ügyintézése
adókedvezménnyel.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70/298-4563
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