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A GÓLYÁHOZ
(részlet)
Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.
Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsúgár és siró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.
Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet:
Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet.
Házamról jobb ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbesést ne hallanál alól
S nem félhetnél az ég villámitól?
Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy - volt! az is elveszett!
Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk ...!
Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél és sirván, megyen
Uj hont keresni túl a tengeren.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
.
vadzáró ülését tartotta meg a
képviselő-testület 2003. december 18.-án, amelyen több olyan –
lakosságot érintő – rendeletet alkotott,
amely 2004. január 1. napjától lépett
hatályba.
Kádár Sándor a GW-Borsodvíz
Rt. cégvezető igazgatója előterjesztése
alapján elfogadta az un. közületek
(közfeladatot ellátó nagy vízfogyasztók)
víz és csatorna díját.
A lakossági ivóvíz- és csa tornadíjat az illetékes tárcaközi
bizottság állapítja meg. Várható an február végén vagy március
elején döntés születik e kérdés ben is, mind az önkormányzat,
mind a szolgáltató tájékoztatni
fogja a lakosságot.
Ezt követően több rendeletben
szabályzott helyi adó emeléséről döntött a testület. A kommunális hulladék szállítási díja emelkedése miatt
vált szükségessé a magánszemélyek
kommunális adó tételének 7 %-os
emelése.
Jelentősebben – 15 %-kal –
emelkedett a közterület használat és a
komp viteldíja. Helyi iparűzési adó tételei alapvetően nem emelkedtek, az
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység adó mértéke a végzett tevékenység alapján került újra szabályozásra.
A gépjárművek súlyadója helyi
önkormányzati jogalkotási hatáskörből kivéve törvényi szinten lett megalkotva, amelynek havi összege 1.200
Ft/q gépjárművenként.
Szalai Jánosné családsegítőgyermekvédelmi munkatárs részletesen beszámolt a 2003. évben végzett
munkájáról. Elmondása szerint jelentős számú hátrányos helyzetű gyermek és család él a községben, akik

É

igénylik a velük való törődést, gondoskodást. Nem teljes – 4 órás – munkakörben dolgozik, így korlátozottak lehetőségei. A tűzoltó jellegű munka
mellett igyekszik hatékonyan közreműködni a problémák megoldásában.
Intézményvezetők – Hajduné Négyessy Edit és Vas Éva – előterjesztése
alapján fogadta el a testület a kötelező
taneszköz beszerzésének 2008-ig történő elhalasztását.
A GAMESZ átszervezésének és
munkájának korszerűsítése volt a januári ülés első napirendi pontja.
Győrffi Dezső bejegyzett okleveles könyvvizsgáló több javaslatot tett a
GAMESZ szervezete működésére, jövőben
tevékenységére
vonatkozóan.
Ezen javaslatra alapozva – a testület
döntése alapján – a GAMESZ jelenlegi
személyi, szervezeti formájában működik tovább. Igényként fogalmazódott
meg a testület részéről az irányítás,
vezetés, a munka megszervezésének
hatékonyabbá, szervezettebbé tétele,
az ellenőrzés, a törvényes működés
biztosítása. Ennek érdekében a képviselő-testület és annak pénzügyi bizottsága rendszeresebbé, hatékonyabbá
kívánja tenni az intézmény ellenőrzését, a dolgozók munkájának értékelését.
Ezt követően megvitatta és elfogadta az önkormányzat közoktatási
intézményei minőségirányítási programját a grémium. A program – lényegét tekintve – a közoktatási törvényre
alapozva megfogalmazza az önkormányzat, mint fenntartó az iskola és
az óvoda felé működésének teljességét, átfogó elvárásait, amelynek célja
magas színvonalú, minőségi oktatás,
nevelés biztosítása ezen intézményekben.
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A Mary Cipőgyár dolgozói helyzetének javítása és az önkormányzati
iparűzési adótartozás kiegyenlítése
elősegítése érdekében is felszámolási
kérelem beadásáról döntött a testület
ezen az ülésen.
Több beérkezett magánjogi kérelmet is elbíráltak a képviselők ezen
a napon.
Néhány gondolat az önkormányzat dolgozóinak fegyelmi ügyéről.
Tény, hogy aki dolgozik az hibázik is, ez alól a hivatal dolgozói sem
mentesek. Természetesen nem mindegy, hogy az a hiba, mulasztás milyen
súlyú és mennyire róható az elkövető
személy terhére, avagy a körülmények

(szervezetlenség, túlzott leterheltség,
betegség, stb.) összjátékának az eredménye. Való igaz, hogy jelenleg több
önkormányzati dolgozóval szemben folyik eljárás kisebb, nagyobb munkaköri mulasztások elkövetése miatt. A
gyanú ok, pénzügyi-számviteli, hagyatéki eljárási szabályok vélt, vagy valós
megsértése, a vizsgálat feladata ennek
tisztázása. Személyiség jogi, illetve eljárás jogi okok miatt személyre szóló
részletes tájékoztatást ezen ügyekben
az eljárás befejezése után fogok adni a
tisztelt olvasók részére.
Tiszakeszi, 2004. február 9.
Dr. Barnóczki Károly
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
2003. december 13-tól 2004. március 11-ig
Születések :
Baranyi István
Tamás László
Rácz Béla

és
és
és

Molnár Erzsébet Panna
Kópé Mária
Noémi
Burai Enikő
Szabina nevű gyermeke.
Házasságkötés:

Rőthy József Mihály
Deák Zoltán
Glonczi Sándor

és
és
és

Derekas Melinda
Nemes Katalin
Lázók Regina
Elhunytak:

Juszku Zsolt
Simon Józsefné
Somogyi László
id.Rácz Sándor
Ladányi Jenő
Sipos Vincéné
Buzinkai Istvánné
O.Farkas János
Tiszakeszi, 2004. március 11.

Nagy Istvánné
Vince Béla
Bodacz Mihályné
Sándor Lászlóné
Majoros Győzőné
Gyenge József
Molnár János
Debreceni Józsefné
Pulai Sándorné
főmunkatárs
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Forradalom

I

lyenkor tavasz küszöbén talpra áll a
magyar, hogy emlékezzen és álmodjon kicsi vagy nagy forradalmakat.
Mert forr körülöttünk a világ, kicsiben és
nagyban egyaránt. Néha mi forrunk,
néha bennünket forralnak. Kiforr egy
nagy ötlet, de ha nem sikerül megvalósítani, akkor csak leforrázzunk másokat.
Közben észrevétlenül vagy újságok címoldalain for(r)máljuk egymást, a történelmet – vagy épp az minket. A forradalmak
után mindig kicsit más lesz a világ, és
más lesz benne az ember is. Így volt ez a
Bastilles bevétele vagy a márciusi ifjak
fellépése után, de ugyanígy beforrt minden ember lelkébe a szeptember 11-ei
dátum is.
Mire utal a forradalom? Ha tovább
játszunk a szavakkal, akkor arra, hogy
valami kihűlt, megdermedt, megfagyott.
Volt, hogy a társadalom fagyott meg, volt,
hogy csak kegyetlen és gonosz uralkodók
fagytak bele a trónusokba. Néhol pénzeket fagyasztottak le, másutt érzelmeket.
És ilyenkor mindig jönnek azok, akik
„vasbeton oszlopok rácsa mögé települve”
(Fonográf együttes) is álmodnak egy jobb,
melegebb, ragyogóbb világról, hazáról…
vagy csak családról, iskoláról, barátságról. Belőlük lesznek a forradalmárok.
Talán a mai világunk mégis kicsit
másabb, mint az eddigiek. Manapság
egyszerre fagyunk és forrunk. Beszürkült
az életünk, középszerűek és átlagosak
vagyunk – de mindannyian abban, hogy
e két véglet között élünk: fagyunk és forrunk. Mindenki. Mindennap. Ha lefagy a
Windowsunk, felforr az agyunk. De lefagy a mosoly az arcunkról a legelső
rossz szóra, a legkisebb nehézségre, környezetünk megannyi apró for(r)dulatára–
vagy forr a vérünk és izzik körülöttünk a

levegő, ha valami nem úgy történik, ahogyan vártuk, valaki nem úgy szól, ahogy
illene – vagy nem szól – vagy csak egyszerűen hozzánk szól. For(r)golódunk a közönyünk és az indulataink között.
HÁT LEGYEN FORRADALOM!
For(r)duljunk végre szembe ezzel a
szélsőségek között ingázó élettel, ami
nem boldogít sem minket magunkat, sem
másokat – és for(r)duljunk oda ahhoz,
aki ebben segíteni tud nekünk: Jézus
Krisztushoz! Nála nagyobb forradalmár
nem élt a földön – mert ő szembe mert
menni minden megszokással, minden
törvénnyel, minden megfagyott és felforrt
élettel, és megtanította az emberiségnek
a legnehezebb leckét: semmi sem lehet
fontosabb a másik embernél. Ha Jézusnak választania kellett a törvény, szabályok, vallás, elvárások, közöny vagy lázadás – és az ember között, ő mindig az
embert választotta. Mert ha kellett,
szombatnapon gyógyított, rabbi létére a
bűnösök társaságában ebédelt, nem fordította el a fejét egyetlen segítségre szoruló előtt sem, és kivette a kardot a hadonászó Péter kezéből. Mert a legnagyobb lázadás, a legnagyobb forradalom
mindenkor az volt ebben a világban, amikor valaki le tudott mondani az előnyeiről, az érdekeiről, még az életéről is valaki másért. Önként, szeretetből.
Hát legyünk forradalmárok! Álljunk be
Krisztus mögé harcolni a közöny, a gyűlölet, az indulatok, a felforrt agyak ellen –
forró szívvel!

Mózes Noémi
pedagógus
(Lorántffy Zsuzsanna Ref. Ált. Iskola)
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Egy szobor állítás szellemi értékei, avagy
mit rejt a művészet a gondolkozó embereknek ?

M

iből áll egy szobor, ha csak az anyagát vizsgálom?- a válasz egyszerű: bronzból,
mészkőből. Persze nem hiányozhat a művészi látásmód és a mesteri ügyesség
sem.
Tehát szükségünk van bronzra, mészkőre, szobrászművészre és kész is a szobor?
A válaszom nem… valamit ne felejtsünk el, ez mind nem ér semmit, ha ezt a nemes célt
nem kíséri összefogás, ami a legfontosabb alkotórésze e munkának.
Milyen összefogásra gondolok? – eszmei, erkölcsi, anyagi, támogatói összefogásra.
Be kell látni ez a világ nem a Don Quijoték világa, egyedül ez nem megy, segítséget ké rünk Önöktől, Tőletek!
A tiszakeszi lakosok többször bemutatták, össze tudnak fogni a közös munkákban, lásd a nagysikerű farsangi eseményeket.
De mit is adhat nekünk e két szobor? – elsősorban, szépséget, az iskola iránti nagyobb megbecsülést, a névadók jobb megismerését, nagyobb áhítatott, és tiszteletet történelmi nagyságaink előtt. Jó ötletnek találom a Széchenyi-jelvényeket is, hiszen ez is az
iskola iránti hűséget jelképezi, - ki e jelvényt hordja és ránéz nem csak egy képet kell,
hogy lásson benne. Csak gondoljanak bele, milyen érzés lesz látni e történelmi nagyságok
szobrait, felavatni, emlékezni, többet megtudni róluk…
Úgy gondoljuk, a két iskola nebulói, tanárai, szülők, és minden alkotni vágyó ember e közös célt támogatni fogja. Sokkal inkább az összetartozás szellemiségét szeretnénk
erősíteni, mintsem a két iskola ellenségeskedését. Ezért nem tartottuk jó ötletnek a külön-külön gyűjtést, és szerencsére az intézmény vezetői is így látják.
De mibe is kerül a két szobor? – legyünk őszinték: 6 millió Ft-ba.
Ebből az összegből 2 millió Ft-ot kell nekünk kifizetni, a többit a két szobrászművész pályázaton kívánja elnyerni. A szobor tervezett felállításának dátuma 2004. június 15. Az
önkormányzat 800.000 Ft-tal támogatja, és a képviselő-testület a tiszteletdíjának egy
nagy részét is felajánlotta.
Reményeink szerint segítenek még a két iskola tanulói, tanárai, az óvoda gyermekei, pedagógusai, az önkormányzati hivatal dolgozói, a napközis konyha kollektívája,
Sándor Béla és baráti köre és nem utolsó sorban a szülői-munkaközösségek.
Ez ügyben nem kívánunk versenyezni, hogy ki tud többet adni. Ha valaki a felállí tott perselyekbe csak egy forintot tud tenni azt a felajánlást is nagy örömmel vesszük. Az
a tanuló, aki akárcsak egy forintot ajánlott fel, mert az fityegett a zsebében, és nem tudott mit kezdeni vele, többet adott, mint gondolta volna. Engedjenek meg egy példát ezzel
kapcsolatban: 10 vagy 20 év múlva, amikor majd gyermeke kezét fogja és hozza az intéz mények bármelyikébe, büszkén vallhatja, neki is pénze, segítsége van e műben.
Maradandót alkotott, olyat, amire gyermeke is büszke lehet.
Próbáljunk a szobor háta mögé nézni. Szeretnénk a két iskola számára műveltségi
vetélkedőket szervezni: rajz, festés, irodalmi, történelmi témakörökben, korcsoportos formában, egyéni díjazással. A két iskola felkészülhetne Lórántffy Zsuzsanna, és Széchenyi
István életéből, munkásságából, majd versenghet csapatával egy közös versenyen, ahol a
zsűri reméljük nehéz helyzetben lesz.
Majd később az iskolák a maguk életét szervezik a szobrok köré.
Hol tud Ön, és tudtok Ti segíteni? – felajánlást lehet tenni, az intézmények vezetőinél, lehet a felállított perselyekbe adakozni, de nagyobb felajánlásnál kérem keresse meg
az intézmények alapítványainak vezetőit, hiszen később adó-visszatérítést is igénybe vehet.
A gyűjtést elkezdtük, a munkát felvállaltuk, kérem segítsenek, hogy adhassunk
egymásnak, a jövőnek, a lelkünknek és éreztessük, hogy a nehéz időben sem adjuk fel,
mert fejlődni és alkotni szeretnénk!
Tisztelettel:
Ifj. Gábor Áron
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BÖJT – NAGYBÖJT

M

it juttat eszébe – a kedves olvasónak – a fent említett két szó?

Mi is az a BÖJT?
A böjt önmegtagadást jelent, lemondok önszántamból valamiről, ami nekem kellemes, jólesik. Lemondok „ÉN”-emről, EGOIZMUS-omról. Lemondok, pl. ételről, italról, házaséletről, saját magam igazáról, arról, hogy engem dicsérjenek, hogy megjutalmazzanak, arról,
hogy sokat beszéljek. Még folytathatnám a sort, de mindenkinek saját magának kell meg találnia azt a dolgot, amiről le akar mondani.
De miért kellene nekünk egyáltalán lemondani valamiről? – kérdezhetnénk. Van,
aki csak a saját kedvéért mond le valamiről, ha ez étel, ital, édesség, akkor nem böjtnek
nevezzük, hanem fogyókúrának. Ha azért mond le valaki valamiről, hogy ezzel bizonyítson akár magának, akár másoknak, ezt sem nevezzük böjtnek, mert ez öncélú, - Majd én
megmutatom, mire vagyok képes! – jelszóval.
Vannak olyan emberek, akik azért mondanak le a saját
akaratukról vagy bármiről, mert ezzel Isten kedvében
akarnak járni, bocsánatáért esedeznek, kérni szeretnének
tőle valamit, és a lemondásukat ezért ajánlják fel – ez már
böjt, sőt ez a keresztény böjt.
Tehát, amikor én böjtölök, kifejezem alázatomat Isten
előtt, Isten kedvéért, szeretetből teszem azt.
Indítékai lehetnek: Bocsánatkérés, könyörgés gyógyulásért, valamilyen csapás megszűnéséért, kegyelem kérés a
kapott feladat teljesítéséhez, felkészülés az Istennel való
találkozásra.
Célja minden esetben az, hogy én hittel, alázattal befogadjam Isten működését az életembe, Isten jelenlétébe
helyezkedjem, és megnyíljak Isten Lelke előtt, aki betölt
engem, ráhagyatkozzam Isten akaratára. Ezért böjtölt 40
napig Mózes és Illés is; az ő példájukat követi Jézus is, de ő azért, hogy messiási küldetését az Atyára való ráhagyatkozással kezdje meg.
A böjt és az imádság és a jócselekedet elválaszthatatlan egymástól; a Szentírás
a következőket írja:
1. „Majd böjtöt hirdettem ott az Aháva folyó mellett, hogy megsanyargassuk
magunkat, az Úr, a mi Istenünk előtt és szerencsés utat esdjünk le magunknak, fiainknak és mindennemű jószágunknak.” (Ezd. 8, 21) Ezdrás írja ezeket a szavakat, amikor
végre haza indulhatott Izrael népe a babiloni fogságból. Majd így folytatja: „Ezért böjtöltünk és könyörögtünk Istenünkhöz. Szerencsésen is jártunk.” (Ezd. 8, 23)
2. „Íme, ez az a böjt, ami tetszik nekem: oldd el a jogtalan bilincseket, oldozd
meg az iga kötelékeit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, és minden igát törj össze!
Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba! Ha
mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el!
(Iz. 58, 6-7) Izajás prófétán keresztül azt üzeni az Úr, hogy csak akkor tetszik böjtölésünk, ha azt jócselekedetek kísérik. Ezek a tettek is önmegtagadást, önzetlenséget kívánnak tőlünk. Az irgalmasság testi cselekedeteire hív az Úr bennünket.
3. „Erre én az Úrhoz, Istenemhez fordítottam arcomat, hogy böjtölve, szőrruhában és hamuban könyörögjek és esdekeljek előtte.” (Dán. 9, 3)
Amikor Dániel próféta megtudta, hogy a nép 70 évig lesz fogságban, akkor elkezd böjtölni
és imádkozni az Úrhoz, hogy ne sújtsa népét, igaz megérdemli, de ne büntesse. Bevallja a
nép bűneit és kéri Isten irgalmát és bocsánatát.
4. „Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit tesz a jobb,
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hogy a te adományod rejtve maradjon: Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked.”
(Mt. 6, 3-4) Máté evangéliumában Jézus figyelmeztet minket, hogy akkor lesz kedves Isten előtt adakozásunk, jócselekedetünk, ha nem kürtöljük világgá, és nem várunk érte
semmi földi dicséretet.
5. „Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet, az arcodat pedig mosd meg. Ne
lássák az emberek, hogy böjtölsz, csak Atyád, aki a rejtekben van; Atyád, aki lát a rejtek ben, megfizet majd neked.” (Mt. 6, 17-18) Jézus a böjtről is hasonlóképpen tanít, mint a
jócselekedetekről. A böjtölés akkor Istennek tetsző, ha az ő kedvéért történik, nem pedig
azért, hogy az embereknek dicsekedjünk vele, vagy, hogy sajnáltassuk magunkat.
Mi a NAGYBÖJT?
Ez az időszak Hamvazószerdával kezdődik – tehát ezzel a nappal véget ér a
farsang – és elkezdődik a nagyböjt, (40 nap) a húsvét ünnepére való előkészület .
Jézus 40 napig böjtölt a pusztában és a Sátán őt is megkísértette azokkal, a világi dolgokkal, látszólagos örömökkel, amelyekkel minket is folyton kísért. Mit mond Jézusnak,
és nekünk a Sátán?
1. „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek változzék kenyérré.” (Lk. 4,3)
Vagyis: Minél többet, finomabbat egyél! Ne tagadjál meg magadtól semmi ételt, italt! Ne
légy önmegtartóztató! Sőt legyél torkos, másoknak ne adj semmiből, legyél önző, irigy! Élvezd az életet!
2. „Majd felvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és így szólt az ördög: Mindezt a hatalmat és ennek dicsőségét
neked adom; mert az enyém, és akinek akarom annak adom; ha tehát imádsz engem,
mind a tiéd lesz.” (Lk. 4, 6-7)
Vagyis: Mi a legfontosabb az életedben? Szerezz minél több pénzt, vagyont, hogy mindent
megvehess, ne keljen semmiről lemondani, semmit sem nélkülözni! Amit csak megkívánsz, minden a tiéd lehet, sőt uralkodhatsz másokon! Legyél önző, és ne adj senkinek semmit ingyen
vagy ajándékba!
3. „Azután Jeruzsálembe vitte őt, a templom ormára
állította, és azt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd
le innen magadat. Mert írva van: Angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged, és kezükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat.” (Lk. 4,
9-10)
Vagyis: Mindent megtehetsz, amit csak akarsz, miért
szabnál korlátokat magadnak! Mutasd meg másoknak, - kényeskedj, vagánykodj - hogy neked mindent
lehet, következmények nélkül!
Mi keresztények ebben a 40 napban, főként
péntekeken nem eszünk húsételt, keresztúti imádságot végzünk – amiben emlékezünk Jézus szenvedéseire és halálára – éppen ezért ez az időszak mentes a hangos mulatozásoktól, szórakozásoktól. A Hamvazószerda és a Nagypéntek szigorú böjti napok: ilyenkor a felnőtteknek
háromszor lehet étkezi, ebből egyszer jóllakásig. Ezeken túl mindenki maga választhatja
meg, ő hogyan tud, akar böjtölni, neki miről is kell lemondania.
A mi böjtölésünk lényege tehát, hogy ne ragaszkodjunk annyira az evilági dolgokhoz, saját akaratunkhoz, hanem szabadok legyünk Isten akarata szerint a kegyelemre, a szeretetre, az önzetlen és boldog életre !
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak, jó és Isten előtt kedves készülődést a húsvét szent ünnepére!
Fazekas Monika
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Tiszakeszi ökumenikus imahét
2004 februárjában a fent említett gyülekezeti alkalmak áldásainak
ismét részesei lehettünk.
Ha csak közvetlen környezetünkben nézünk is körül, tapasztalhatjuk a természet szépségeiben rejlő különbözőségeket.
Ahogy nincs két egyforma hópehely vagy virág, úgy nincs két egyforma ember sem.
Minden és mindenki egyedi, megismételhetetlen és így különösképpen is kedves a Teremtő Isten számára.
A különbözőségek mögött mégis valami titokzatos egység húzódik meg, amely
rendet teremt, egyensúlyt alkot.
Különös és megdöbbentő számunkra,
hogy a keresztrefeszítésre váró Jézus Krisztus is ilyen egységért könyörgött. Arcán véres veríték folyt végig, s Ő mégsem magára
gondolt, hanem azokra, akik benne hisznek,
hogy azok „egyek legyenek” /Lukács evangéliuma 17. rész/.
Ha a Megváltó Jézus számára ennyire
fontos volt az egység, akkor a történelem viharain túl nekünk is feladatunk, hogy a másik emberben azt keressük, ami összeköt
bennünket.

Ezt az egységet takarja az ’ökumenikus imahét’ kifejezés is, melynek során
különböző felekezetű emberek együtt álltunk Isten elé, hogy egyéni és közösségi
életünkre az Ő áldását kérjük.
Estéről estére gyűltünk össze és tapasztaltuk, hogy az elhangzó énekek és
igehirdetések által épül az életünk.
Jó volt a mindennapi rohanás végén kicsit megállni, és arról hallani, hogy
lehet önmagammal, másokkal és Istennel
megbékélve élni. Valamint megtudni azt,
hogy Isten örömmel és örömre teremtette
az embert, s így Ő segíthet nekünk abban, hogy a hétköznapok nehézségei között is észrevegyük az apró csodákat.
Ezen alkalmak után most újra
megerősödve állunk a jövő előtt, amelyben szeretettel várjuk gyülekezeteinkbe
azon embertársainkat, akik megbékélésre, örömre vágynak.
Királyné Salap Anita

Jótékonysági bál

A

képviselő-testület határozatának értelmében két szobor készül falunk iskoláinak
névadóiról (Széchenyi István és Lorántffy Zsuzsanna). E nemes cél érdekében jótékonysági bált szerveztünk, melyre szeretettel hívtunk és vártunk mindenkit.
A bált a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola felsős tanulói nyitották
meg palotás táncukkal. Nagyon ügyesen táncoltak, Nagyné Lukács Anna tanította be
őket.
Díszvendégünk a nemzetközileg is elismert művész, St. Martin volt. Csodálatos előadásával mindannyiunk szívét megmelengette. A bátrabbak a híres karikaturista, Tónió
vászna elé ülhettek.
A talpalávalót remek zenészek biztosították mindannyiunk megelégedésére és jókedvére. Kifogyhatatlan volt a sora a vállalkozó szellemű énekeseinknek köreinkből. Jót mulattunk egymás előadásain.
Köszönjük Pál Ferenc lelkész-igazgató úrnak, hogy e célból az iskolát rendelkezésünkre bocsátotta.
Köszönettel tartozunk a szervezőknek és a résztvevőknek. Köszönjük a konyhások által készített finom vacsorát. Köszönet a bál anyagi támogatóinak és mindazoknak, akik
fizikai munkájukkal járultak hozzá a rendezvény színvonalához.
Tima Lászlóné
pedagógus
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Farsang a Széchenyi István
Általános Iskolában

A

hagyományokhoz híven 2004-ben is megrendeztük iskolánk farsangi
mulatságait. A felső tagozatos osztályok 2004. február 14-én, az alsósok egy héttel később, február 21-én teremtettek karneváli hangulatot
a falu lakosságának.

Ezen a két hétvégén ismét megtelt élettel a Kultúrház. A 8. és 4. osztályosok
által bemutatott mesejátékok, nyitótáncok, valamint az ötletes jelmezek elnyerték a közönség tetszését. A jelmezes felvonulások után sok-sok nyeremény várt a tombolahúzásokkor a szerencsésekre. Mind a felsős, mind az alsós karneválon fődíjként kerékpárt vihetett haza a boldog nyertes. A kerékpárokat községünk képviselői: Sepsiné Györki Erzsébet, Gályász Lajos, Jurák László, Faragó Zoltán, Sipos Imre, ifj. Gábor Áron ajánlották fel, melyet
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ezúton is szeretnénk megköszönni. Köszönettel fogadtuk a szép számban
összegyűlt tombolatárgyakat, melyeket a szülők, intézmények dolgozói, községünk vállalkozói ajánlottak fel, ezzel hozzájárulva a rendezvények sikeréhez.
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FARSANGOLTUNK
A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolában
a farsangi ünnepségünket 2004. február 28-án tartottuk. Karneválunkat az 5. osztályosok palotás tánccal
nyitották meg, majd az irodalmi szakkörösök ’Részeges
király’ című mesejátékát tekinthettük meg.
Ezután következtek az osztályok színvonalas, látványos, jelmezes bemutatói. Az alsó tagozatosok előadásában többnyire jól ismert rajzfilmfigurák
elevenedtek meg: Hófehérke és a hét törpe, 101 kiskutya, Dr. Bubó és csapata, stb. A felsősök már „komolyabb” témákhoz nyúltak: Irigy hónaljmirigy,
Görög istenek, akik a fejükre estek, stb.
Nagyon nehéz volt a zsűrinek döntenie a pontozás során.
A szünetekben minden tanteremben terített asztal várta azokat, akik
az izgalmak közepette megszomjaztak, megéheztek. Sokan várták a tombolahúzást, hiszen a fődíj egy MTB kerékpár volt, amit az önkormányzati képviselő testület néhány tagja ajánlott föl. Ezúton is szeretnénk nekik és minden
közreműködőnek köszönetet mondani!
Farsangi karneválunkat diszkóval zártuk, ahol együtt táncolt tanár, diák és
szülő.
Nagyon örültünk neki, hogy egy színvonalas, jó hangulatú délutánt
tölthettünk együtt.
Nagyné Lukács Anna, Király István
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FARSANGI MULATSÁG A TISZAKESZI
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBAN

2

004. március 6-án a kis óvodások korán keltek és délben sem pihentek, hiszen nagy volt a készülődés és az izgalom a kultúrházban. Mindenki készülődött a farsangra.
Nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. Kisebb nagyobb testvérek, szülők, nagymamák, ismerősök, rokonok.
Óvodánk öt csoportja öltözött be a gyerekek életkori
sajátosságuknak megfelelő ruhákba, amit a szülők készítettek. A legkisebbek kisegerek
voltak, a kiscsoportosok a tavaszt váró katicabogarak, a
középsősök pingvinnek öltöztek, a nagycsoportosok indiántáncot adtak elő, a nagy-középső csoportos gyerekek pedig koboldok és tündérek volta. Az óvó nénik nagyon jó zenére nagyon jó táncot tanítottak be a gyerekeknek. A dajka
nénik és konyhás nénik pedig ott segítettek, ahol kellett. Az összefogás meghozta eredményét, mert sok dicséretet kaptak a gyerekek és az óvó nénik is.
Újdonságként az óvó nénik is beálltak és beöltöztek.
Nagyon színvonalas szép, mutatós műsor volt. Köszönet érte az óvoda
dolgozóinak és a szülőknek. A tombolának is nagy sikere volt. Rengeteg tombolatárgy talált gazdára, amit a helyi vállalkozók, szülők, a falu lakói, az óvo-
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da dolgozói, képviselők ajánlottak fel. Nagyon köszönünk minden támogatást.
Sikeresnek ítélem meg a rendezvényt, hiszen mindenki jól érezte magát. Gyönyörködhettünk az óvodás gyerekekben. Együtt lehetett minden kisgyerek. A bevétel közel 170 ezer Ft lett, amiből az első udvarrészre udvari játékot szeretnénk a tavasz folyamán vásárolni.
Köszönöm tisztelettel mindenki támogatását és azt az összefogást, ami
példaértékű.
„A gyermekszem fényesség és bizalom,
Vezéreljen téged is utadon.”
Szűcs Imre szavaival kívánok minden jót az ovisok nevében a Keszi Újság olvasóinak:
Vas Éva vezető óvónő
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Olvasói levelek
Tisztelt Potenciális Olvasó!

E

lőző számban megjelent cikkét olvasva, úgy gondoltam,
Önt is megilleti a válasz

adás.

Igaz, azt nem sikerült eldöntenem, hogy rendszeres olvasója a
Keszi Újságnak, vagy potenciális olvasó. Az is lehet, egyszerűen elfeledte a cikk végére érve, hogy mit
írt az elején. Vagy fogalomzavarral
küzd? Vagy megtetszett Önnek ez a
szó? Vagy szívesen használja, mint
már előzőleg is tette egy másik szókapcsolatban?
A fantáziája sem nagyon gazdag, ha egyértelműen úgy vélte,
hogy az októberi számban megje-

lent cikkem Tamás Lajos írására
volt válasz adás. Egyszerűen válasz
volt a község lakosságának – az
érintett tollából – az igazgatóválasztás körüli pletykákra.
Nem is igen méltattam volna
Tamás Lajost válaszra, mert ő ebben az ügyben nem lehetett kompetens. Nem kollégám, nem szülő,
s még „alig-alig” lakosa a falunak.
Végezetül, ha megenged még
egy véleményt én azt mondom, ha
valaki leírja gondolatait egy ilyen
kis közösségnek, mint a mi falunk,
akkor vállalja fel a nevét is ne csak
a @-át!
Tisztelje meg ezzel az itt élőket!
Hajduné Négyessy Edit

A

A MARGÓ SZÉLÉRŐL

z embereknek sokszor vannak feltett szándékai, nos ez a kis esszé nem
ennek a szellemében íródik.
Ez ügyben nincsenek feltett szándékaim, ugyanis nincsenek illúzióim. Nem
értek egyet a régi egyiptomiakkal, sem a régi rómaiakkal. Nem értek egyet
Napóleonnal, sem a jelen hatalmasaival. Mert hogy az ember mindig lázadó,
fogadkozó, és világmegváltó? Nem. Nem ilyen egyértelműen fehér és fekete a
világ.
Bele KELL szürkülnünk? Igen. Bele KELL szürkülnünk. Bele KELL
szürkülnünk a jelen hatalmasainak, akarnokainak megváltóan gyönyörűséges, globális tervébe. Menetelnünk KELL a jó szándékkal kikövezett úton.
Viszont ne feledjük, a pokolba vezető út is csupa jó szándékkal van kikövezve. Az emberiség egynéhányszor már járt ezen az úton, hacsak az írásos emlékekre hagyatkozunk is.
Hát amit még nem is tudunk? Ez a legújabb menetelés, először csak
önkéntes alapon történt, ma már egy kicsit egyengetőbb, de szerintem lesz ez
még uniformizáltabb is. A globalizációról naponta hallunk, olvasunk, látunk
valamit. Globalizálódik a világ kereskedelme, politikája, kultúrája. Na meg itt
ez az új jelenség, amely a legnagyobb aggodalomra ad okot, a globális felmelegedés. Ami itt egy végtermék. Nekünk embereknek a végtermékünk. Eme
termék természetesen lehet még több, még minőségibb, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy „virulensebbé” válva egyszerre ellenőrizhetetlen, megfigyelhetetlen ezáltal, visszafordíthatatlan folyamat leend. Ez a folyamat még messze
van, de ebben a fogyasztói világban azért mégsem tudhatjuk, hogy mi távolodik és mi közeledik. Hiszen a „nagyok”, un. „környezetvédelmi kvótákat” vásárolnak maguknak, ezzel mintegy legalizálva az ő helyes magatartásukat.

K eszi Újság VI./1.
15

Mint írtam az elején, nekem nincsenek feltett szándékaim, nincsenek
illúzióim, pláne nincsenek kliséim. Nekem csak ez az íróeszközöm van, ilyen
szinten is rávilágítani, hogy milyen bajok vannak, amit nap, mint nap tapasztalhatunk, de mégsem tehetünk ellene semmit.
Semmit?
- Talán…
És ha nem is akarunk, akkor…
Vannak dolgok, amelyeknek világnézeti aspektusból való megvilágítása
helytelen, olykor nevetséges. Ez a sárgolyó, amit joggal nevezünk Földnek,
megérdemli, hogy országra, nemre, fajra, világnézetre való tekintet nélkül
mindenki egyet akarjon neki: JÓT. A JÓT persze lehet nagyon sokféleképpen
akarni, hisz van olyan, amikor AZT akarjuk, és épp akkor ártunk. A nagy
dolgokat éppen ezért bízzuk a szakértőkre. Mi, pedig akik, - ha kis mértékben is – okozói, - nagyobb mértékben – pedig elszenvedői vagyunk ezeknek a
környezeti ártalmaknak, tegyük meg azt a kicsit, amit tudunk. Tegyük meg
azt, hogy bedobjuk a kukába a szemetet. Tegyük meg azt, hogy felelősségre
vonjuk a szemetes edényeket lerugdosókat. Tegyük meg azt, hogy üvegben,
vagy visszaválthatós műanyag flakonban árusított termékeket vásárolunk, és
közben ne vágjunk ki minden fát. A műanyag alapanyagú termékek elégetése
során ugyanis közvetlenül, vagy közvetetten olyan égéstermékek keletkezhetnek, amelyek károsíthatják a légkört. A fák és egyéb növények, pedig a vegetációs fejlődésük során oxigénnel örvendeztetik meg a levegőt.
Lehet, hogy a világ így is szürke és árnyalt, de a kontúrok fel vannak
vázolva. Szerintem, most már lehet választani fehér és fekete közt. Azt, hogy
ezután is muszáj ködösíteni, elbagatellizálni a valóságot, elhiszem, mert valakinek, vagy valakiknek ez az önös érdeke, vagy érdekük. Mindenesetre én erről a helyről azt írom, hogy nem KELL beszürkülni, nem KELL egyes kultúrák által megrendelt politika, sem kereskedelem, sem a Föld lassú, de biztos
tönkretétele. Nekünk egy más úton KELL menetelnünk, nekünk jó a kissé
poros, fákkal szegélyezett, madárcsiripeléstől hangos, a tiszai kanyarban felsejlő, reggeli napfény vetítette, hosszú árnyak közt megbújó kis utcácska is.
Fazekas János

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA - A TERROR HÁZÁBAN JÁRTUNK

N

emcsak egy kiállítás volt,
nemcsak egy felejthetetlen élmény, nemcsak egy kor lenyomata, hanem sokkal több: kézzel
tapintott tárgyiasult eszme, ami valódi arccal köszöntött ránk. Amiről valamikor azt hittük - mert elhitették hogy ez a létező világok legjobbika, a
helyes attributum.
Beleborzongok.
Végigjártuk a kiállítótermeket,
helyiségeket, amelyek mindegyike
leplezetlenül és megrázóan tárta

elénk a kommunista terror borzalmait, az embertelent, a diktatúrát.
Létezik egy olyan terme a Háznak,
ahol a „tettesek” nevei, fényképei találhatók, akik valamilyen funkciót,
vezetői pozíciót vállaltak, töltöttek be
a pártállam idején.
Mi több párttitkárok voltak,
önként, önzetlenül, kiszolgálón. A
„könnyek terme” üzen nekünk.
Kik is a tettesek? Számomra
megrázó tömörséggel és igazsággal
fogalmazták meg a kiállítók a tettesek definícióját, amely a valóság ere-
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jével dübörög végig agyunk minden
járatán. Tettesek, párttitkárok, pártfunkcionáriusok,
népfronttitkárok,
szimpatizánsok, akik karcolás nélkül
túlélték az uniformizált éveket, évtizedeket. Nem kérdezte őket soha
senki, hogy megfelelnek-e a kor kihívásainak, hiszen kihívás, próbatétel
nem létezett: így elhitték magukról,
hogy nélkülük és rajtuk kívül, Lajtán
innen és túl nincs más út. A „furcsa”
színű Vergiliusok, „mentális atléták”,
akik szürke eminenciás szerepet
kapnak az élettől vajon megfelelnek-e
a kor kihívásainak, mert az igazi próbatétel a mindennapok embersége.
Vagy kőkoloncként visszük magunkkal őket, mint az élő szervezet túlburjánzott sejtjeit. Ahol egy organizmusban rákos sejt keletkezik, akár
egyszerre több helyen is, ott a szervezet elindul lassan és folyamatosan a
pusztulás útján. Ez a folyamat a közművelődés és közigazgatás területén
is „szövetminta” élmény lehet. A közoktatásban eltelt félév bebizonyította,
hogy „mégis mozog a föld”. Bár az elmúlt rendszer koriferusai úgy gondolták, hogy nélkülük a galilei tanítás sem igaz: ingagondolat.
Régi bölcsek vallották, hogy a
képmutatás jelen van minden kisebb- nagyobb közösségben, de nem
szabad megszokni. A képmutatók
azok, akiket a kapzsiság, a hiúság,
az irigység olyan mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód beteg
lelkük gyógyítására. Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, ami ezeken az embereken segíthetne. Kortünet.
Az alacsony rezgésű embereket
az élet számos területén onnan lehet
felismerni, hogy mélyen hatnak az
emberekre azáltal, hogy nem hatnak
rájuk. Nincs mondanivalójuk, és
nem hitelesek.

Gyerekkorok kedvenc játéka
volt a: „Mit érdemel az a bűnös, akinek a záloga a kezemben van?” Aki
ismeri ezt a játékot, az tudja, hogy a
zálogkiváltás feltétele a „tüskés úton”
való végigmenés.
Gyerekkorban van a játék,
mely felkészít a felelősségvállalásra,
a becsületre, a tisztességre, a jellemre, az igaz emberi gesztusokra.
Felnőttkorban van ezek megtartása.
De vajon az olyan emberek zálogaira szüksége van-e egy közösségnek, akik a fent említett erkölcsi normákkal nem rendelkeztek, akiket
önös érdekek vezéreltek tetteikben?
Azt gondolom, a zálog mindig becsületfüggő.
Illyés ezt vallotta: „a tisztesség,
becsület elsőrendű parancs”.
Megállok a tettesek nacionáléja
előtt, olvasom, majd önkéntelenül a
tollam után nyúlok, és írni kezdem a
sorokat:
„Mindazok tetteseknek tekinthetők, akik a két idegen - német,
orosz - megszállás alatt működő totális rendszer létrehozásához vagy
fenntartásához tevőleges segítséget
nyújtottak, illetve a két rendszer valamelyikének közhatalmi szerveiben
felelős pozíciót töltöttek be.
Ezeknek az embereknek a
többsége olyan szervezetekben teljesített szolgálatot, vagy töltött be felelős pozíciót, ahol emberiség elleni
bűncselekmények, illetve saját jogrendszerünkkel is ellentétes cselekmények történtek. Korábbi vagy későbbi életpályájuk során tanúsított
magatartásuk nem menti fel őket
egyéni felelősségük alól.”
A TERROR HÁZÁBAN jártunk.
Emlékeztünk. Milyen jó, hogy ma
már nem kísértenek bennünket „élt
életünk árnyai”.
Hajdu József
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SPORT HÍREK
Sakk diákolimpia
2004. január 31-én került megrendezésre Igriciben a területi Sakk diákolimpiai döntő.

Községünkből a két iskola 28 tanulója versenyzett, két külön csapatot alkotva. A kora reggeli indulás után csapataink szép eredményeket értek el.
Eredmények:
Lórántffy Zsuzsanna Általános Is Széchenyi István Általános Iskola
kola
5-6. osztályos fiúk
1-2. osztályos fiúk
1. helyezés Nagy Sándor
3. helyezés Bodnár Kristóf
2. helyezés Nyitrai Patrik
1-2. osztály
3. helyezés Tóth László, Pál Benjamin
1. helyezés Törő Réka
5-6. osztály
7-8. osztályos fiúk
3. helyezés Molnár Tímea
1. helyezés Rezsabek Gábor
Csapatversenyek:
Iskolánkból két csapat indult.
5. helyezés Sárosi Róbert
„A” csapat: 1. helyezés (Potyka Bálint, Bodnár
3-4. osztályos lányok
Ákos, Bodnár Kristóf, Nagy Sándor)
„B” csapat: 5. helyezés (Vékony Tamás, Nagy
3. helyezés Pál Debóra
Gábor, Molnár Tamás, Nagy István)
Csapatversenyek:
Lányok: 3. helyezés (Molnár Tímea, Ganyi Szimonetta, Törő Alexandra)
Alsósok: 4. helyezés (Nyitrai Patrik, Pál
Megyei döntőbe jutott: Törő Réka, Nagy SánBenjamin, Tóth László, Dóda Csaba)
dor.
Ricsére az „A” csapat tagjai utazhatnak.
Felsősök: 4.helyezés (Pál Eszter, Molnár
Köszönöm mindkét iskola vezetőinek a segítséBettina, Lencsés Noémi)
gét.
Megyei döntőbe jutott: Rezsabek Gábor

Hunkó György
felkészítő
Rajt a megyei II.o.- ban

L

abdarúgó csapatunk a 2003/2004 évi bajnokság őszi fordulójában a 13. helyen végzett. Ez az eredmény számunkra és szurkolóink számára is lehangoló volt.
Az őszi idénynek túl fiatal gárdával vágtunk neki, ami nem váltotta be reményeinket. Szerettük volna azt is, hogy zömében községünk fiataljai szerepeljenek csapatunkban, de sajnos rá kellett jönni arra, hogy ezekkel a fiatalokkal nem hogy jól szerepelhe tünk, de még a megyei II. osztályból való kiesés réme is fenyegetheti az egyesületet.

K eszi Újság VI./1.
18

Ennek megakadályozására a vezetőség úgy döntött, hogy új játékosokat szerződtet.
Gönczit és Toronyait Muhi csapatától, a két Kun fivért és Kovácsot Mezőkeresztesről, valamint Vámosit Girincs csapatából igazoltuk át.
Sajnos vannak olyanok is, akik eltávoztak tőlünk: Nagy és Csanálosi Mezőkeresztesre, sőt két játékosra – Csillik és Tóth A. – a sorozatos fegyelmezetlenségük miatt mi
nem tartunk igényt, valamint a körzeti és ifjúsági csoportba is adtunk át, illetve vissza
labdarúgókat.
Örvendetes, hogy az ifi csapatból egy új reménység a 16 éves Tóth Ádám végig a
nagy csapattal edzett, rá felnőttek között is számítunk. Úgy érezzük, hogy a sok edzés és
előkészületi mérkőzés, valamint a csapat megerősítése meghozza a biztos bennmaradást,
s talán egy jóval előkelőbb év végi helyezést.
Sepsi Ferenc
edző

A megyei II. osztály tavaszi sorsolása
Hazai mérkőzések
Idegenbeli mérkőzések
Tiszakeszi
Emőd
Tiszake- Kesznyészi
ten
Tiszakeszi
MEAFC
Tiszakeszi
Halmaj
Tiszakeszi
Mezőcsát
Tiszake- Sajószöszi
ged
Tiszake- Bükkábszi
rány

2004.03.07
sárnap
2004.03.21
sárnap
2004.04.04
sárnap
2004.04.18
sárnap
2004.05.01
Szombat
2004.05.23
sárnap
2004.06.05
Szombat

VaVaVaVa-

14:30
15:00
16:30
17:00
17:00

Va-

17:00
17:00

Hernádnémeti

Tiszake- 2004.03.13
szi
Szombat
Tiszake- 2004.03.28 VaSajóvámos szi
sárnap
Tiszake- 2004.04.11 VaHarsány
szi
sárnap
Tiszake- 2004.04.24
Bükkszentk. szi
Szombat
Tiszake- 2004.05.16 VaSajósenye szi
sárnap
Tiszake- 2004.05.29
Tiszatarján szi
Szombat
Tiszake- 2004.06.12
Nagycsécs szi
Szombat

14:30
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

HORGÁSZHÍREK

A

Százdi Sporthorgászegyesület vezetősége értesíti az egyesület tagjait, hogy 2004.
március 27-én 9 órakor a Tiszakeszi kultúrotthon termében a közgyűlésen a vezetőség beszámol a 2003-ban végzett munkákról, a 2004. évi tervekről, feladatokról.
Mindenkit szeretettel várunk!
Értesítjük a horgászengedéllyel nem rendelkező, de horgászni vágyó – 14 év feletti leendő sporttársakat, hogy 2004. április hónapban horgászvizsgát tartunk. A vizsgára jelentkezni a műszaki boltban Molnár Jánosnál lehet.
Értesítjük tagjainkat, hogy 2004. évre szóló horgászjegyek válthatók a műszaki boltban:
Add uram, hogy akkora halat
 Felnőtt állami jegy:
1000 HUF
 MOHOSZ tagsági díj:
800 HUF
fogjak, hogy ne kelljen ha Egyesületi tagdíj:
1500 HUF
zudnom!
 Területi éves engedély:
8500 HUF
(fohász)
Mindenkinek eredményes évadot kívánunk!
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