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öruKoRMÁNYzATl Hínex

A képviselő-testűlet 2007. december 12-i évzáró ülésének legfőbb napirendi pontjai az adó. és díjrendeletek módosításai voltak. A módosítások következtében a szolgálati

restületi ülésre' ame|yek temái a különbózó pályázati lehetőségek voltak.
Az önkormányzat képviselő-testülete
döntótt arról, hogy az Eszak-magyarországi Operatív Program keretében
ben).ujtia Pá]yálataL a Het.z invirág

totta. Első napirendi pontként a Cipőgyár ingatlanra vételi ajánlatot teYó

ho91'láróbeteg szakeIlátás megvalósítá-

venyessegi

sára pálvázatot n1'ujtson be' A pályázat

iról szóló beszámo1ó, továbbá

cég képviselőjét hallgatta meg a testület. A vételi aiánlattal kapcsolatban

konkrét döntés ezen az ülésen rrerrr
Iakások, a Müvelödesi Ház termeiszületett, az aján|at további egyeztenek berleti dijai' a komp haszná|atáovoda korszerűsítésére, felújításáIa, tések tárgyát képezi. A jogszabályi
nak, valamint a közterület használa- valamint a Művelődési Ház fejleszté- változásokbó1 kifolyólag szűkségessé
tának díjai egységesen 1O%-al emel- sere. Az óvoda pálvazatr ianuar vegen vált a szociá|is igazgatásroI es a szocikedtek' Változott az intézményi és már beadásra került, míg a N{űvelódé- ális ellátásokról szóló rendelet átdolfelnött étkeztetésteritési dija is. szin- si Ház pálnízatán jelenJeg is dolgoznak gozása' es lz új rendelet.tervezeI eJtén köze] 10%-os az emelés mértéke. a páIyázatító és tervezó szakemberek,
íogadása. Az úi rendelet a korábbihoz
A hulladékszállítását végző szol- eredmény 2008. nyarán várható.
képest az egyes ellátásokkal kapcsogáltató áremelése miatt idén is emelTiszakerzi OnLormanvzat kepvise- latban lényeges változást nem taÍtalkedett a magánszemélyek kommu- lő-testülete döntött arról is, hogy tá- maz, |ókent az eljárási szabályok' es a
nális adója, amely 2008. évben a kömogatja a N1ezócsáti Kistérség Többfogalmak módosu1tak. Ezen az űlésen
vetkezőképpen alakul:
cé1úTársulásának az irányú szándékát,
került sor a 2007. évben végzett tör1

fős háztartások esetén:
7 000,-

Ft

I ev

pozitír. elbírálása esetén Mezócsáton
12 000'- Ft / év eg,v korszerű, minden igényt kielégi3 fős háztartások esetén:
tő szakellátó központ épülne meg, így
13 000,- Ft év a kistérség településein élő emberek
'l
4 vagy annál több fős háztartások ]!{ezőcsáton r.ehetnék igénybe a küesetén:
14 000,- Ft / év. 1ónböző szake11átási formákat.
Mivel az idei évben a szemétszállíA képviselő-testület 2008. februtás díiának beszedésétmég az önkor.
ár 13. napján tartott soron követke'
mányzat vállalLa, ezért van Iehetöség ző, rendes ülésének fő napirendie az
az egy-, kettő-, három-, illetve több
cinkormányzat 2008. évi költségve'
fds háztartások közötti differencjá
tése volt- A Pénzügyi Bizottság, maid
lásra' Ennek eredmenyekent az ön.
a képviselő'testület kellő részletes.
kormányzati támogatásnak köszonségge1 megtárgyalta a költségYetési
hetően _ a Tiszakeszi lakosok egy rendelet'tervezetet. Az önkormány2 fős háztartások esetén:

mérsékeltebb díjat fizetnek
szállításért.

a

szemét-

A decemberi ülés témája volt a
2008' évi lakossági ivóvíz és csator.
nahasználati díj megállapítása rs.
2008. évben a Szolgáltató által bizto'
sitott ivóviz dija 3o4.- Ft + Áfa ösz
szegben került meghatározásra, míg
az ivóvíz és csatornahasználat díja
együttesen 8ó4,- Ft + fua.
2008. januárjában több alkalommal került sor rendkívüli képviselő-

zat 2008. évíköltségvetésében a
korábbi évekhez hasorrlóan _ jelentős forráshiány mutatkozi\ ezért az
idén is megfontolt, takarékos gazdálkodásra, pa|yázati források bevonására, és a külsci beveteli források növelésérevan szükség. Ezt követően a

el

Ienörzesek tapas7La]ata-

a Sport
Egyesület 2007. évi tevékenységéröI szoIo beszámo|ó elfogadásara is.
A Humán, Szociális és sPort Bizottság elókészítésébenelkészült a köz'
ség 2008. évi rendezvény terve, melyet a képviseló-testület jóváhagyott.

A községben tervezett rendezvények-

Keszi Uiság jelen
számában olvashatnak. Az ülés toről részletesebben

a

vábbi részébenegyéni kérelmek

elbi

rálására került sor.

Az

önkormányzat

ezúton tájé-

koztatja a lakosságot, hogy az ÁDSL
internet-hálózat használatbavételi engedélyezése,műszaki átadása várhatóan 2008. április 30-ig befejeződik'
Ezt követően az előzetes tájékoztatás szelint májusban - megindulhat a
Iákötés.

Kérjül hogy az internettel kap.
csolatos igényeket a Polgármeste.
képviseIö.testület eIfo8ad tJ 2008. évi ri Hivatal Titkárságán, Zsípi Kriszti'
első félévesmunkatervét, majd egyé- na ügyintézőnél szíveskedjenek be.
jelenteni.
ni kérelmek elbírálására keriilt sor.
A képviselő-testület soron követKruj Tímea

G>t€'Ő

kezó üleset 2008. április 9. napján tar-

leg! zo

,oos..á'"q

F' ui,?I'J{'"+'s

TAJ ÉxozTATó

A 2oo8. ÉvleÍvÁnrÁmocATÁs
Arnint arról már a különböző híradásokból on is értesülhetett, a Magyar Közlöny l47. számában jelent
meg a 28912007 . (X.31.) Kormany
rendelet, amely értelmében módo.
suJt a lakossági gázfogyasztás szocia.

lis támogatás igénybevétele.

A

2007, évre megítéltszociális
gázártámogatásra vonatkozó, Ma
gyar .tillamkincstár által kíbocsátott
határozat 2007. december 31. nap.
jával érvényétveszti! Azon fogyasz.
tóknak, akik 2007-ben támogatásban
részesültek, illewe a most először tá-

ÉNYLÉsÉnól

megítéléséhezúj kérelmet kell benyú;taniuk a MÁK-hoz.
A Magyar Á.llamkincstár a 2007-

]eik szamára az új támogatásokaL' de
ehhez az szükséges, hogy a fogyasz-

ben támogatásban részesült fogyasztók részérenoyember 20.ig iuttatja el

sák be a MAK Területi lgazgatóságának. A támogatás a MÁK határozatában megállapított kezdő dátumtól
kerül érvényesítésrea számlákban
További információk és az igénylőlap hozzáférhető a Magyar Allam-

a 2008. évre vonatkozó igényló1apot.
A gáz |ogyasztó kn a k a kitöItött igeny
lolapoL a MÁ( TerüIeii |gazgatósá

gára kell visszaküldeníük az alábbi
szükséges mellékletekkel eg1'ütt
_ a legutóbbi gázszámla másolata
_ új fogyasztási hely eseten a gaz
szolgáltató társasággal kótött
:

szerződés másolatát.

mogatást igény|öbek. a 2008' evre

vonatkozó szociálís gázártámogatás

tG

A gázszolgáltató társaságok 2008.

tók az úi igényléseket mielőbb nyújt.

I

kincstár Miskolci Területi lgazgatólagának ügyfélszolgálaLi irodáián,
r-alamint letölthető az alábbi inrernetes oldalakról: www.allamkincstar.

gor'.hu; rwrwszmm.gov.hu; www.
magyarorszag.hu.

január 1-től tudják alkalmazni ügyíe-

Felhfuom fgyelmét, hogy a taualyi igenylőIapok nem éruényesek,
a kérelmeket kizárólag a 20o8. évre vonatkozó igén1lőlapon lehet benyújtaní!

A gázfog

2008. évi szociális

JövedeImi kategóriák (Ftl

hó /f

2007. éVben történő kéreIem
benyújtá5 esqtén*

ogy asztási egység)

Gázá rtámogatás

benyújtás esetén*"

-iIaqos összeqeirv.3l

56 920

40,1

2008. éVben történő kérelem

54 260

-

fa

54 261 - 67 825

56 921 -71 150

32,8

67 826 - 81 390

71

8l

151 - 85 380

22,1

85 381 - 99 610

391

-

94 955

200-. evi nyugdrlminimum alapjan:2-130 Fi
-'2008. évi várható n1.rrgdíjminimum

14

q

alapján: 23+60 Ft

Polgármesterí Hívatal

LAKossÁGI FELHívÁs
AZ utóbbi idóben több a|ka|omma| is érkeztek néVte|en |evelek a Po|gármesteri HivataInak és a képvise|ő-

testü |etnek címeZVe.

Ezúton is feIhívjuk a |akosság figyeImét, hogy a képvise|ő-testü|eti ü|ések nyi|vánosak' azon minden vá|asztópo|gár ÍésztVehet, és tájékozódhat az önkormányzat és a Po|gármesteri HivataI munkájáró|' Ezt a cé|t szo|.
gálja továbbá az éVente megtartásra kerÜ|ő közmegha||gatás is, ahoI szintén Iehetősége van a |akosoknak arra,
hogy eImondják vé|eményüket, kifejtsék á!|áspontjukat e9y-egy témávaI kapcsoIatban' i||etve feItegyék kérdéseiket az érintetteknek.
Arra kérjÜk a Iakosság érintett részét,hogy a jöVőben beje|entéseikkeI kapcso|atban a fenti fórumokat vegyék igénybe, vagy a hivata|nak címzett beje|entésben vá||a|ják fel nevüket'ezá|ta| vé|eményüket _ hogy a
megtett intéZkedésekrő| megfeIe|ő tájékoztatá5t tudjunk adni.
polgármester, jegyző
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KözségÜnk ANYAKöNYVI hírei
2007. november 1S-től 2008. április 24-ig.

Házasságkötések:

RáczJános és Dósa A]exandra
Pónuzs Róbert és Zakar Mónika
|,roe] l lDor es t,son[os 'ÚnlKo

Születések:

Burai Enikő és Rácz Géza
Potyka Erika és Farkas Árpád
Balogh Renáta és Balogh Gy"Lrla
Ladányi Barbara és FajtaJózsef
Dósa Álexandra és RáczJános
KósaJolán és Tóth Gábor
Dudás Beáta és Váradi Dávid
Nagy Katalin és KarakasJózsef
Dósa Borbála és Molnár Tibor
Tamás Tímea és Tamás Lajos
Rácz Ilona és Lakatos Sándor
Székely Katalin Agoston Dániel

HaIálozások:

Krisztián
Johanna

Renáta Miranda

Fruzsina
Amanda Erzsébet
i,rrr Tletra
Luca
Petra
NÍelánia Beáta

Luca
Melissza
Botond Lajos és Noémi
Sándor László
Lajos Dániel nevű gyermeke

HoroveczJánosné
Gávai Eszter
Bak Ferenc
Horovecz GFrla Lalos
Harmat ]l]ésné
Baranyi G1uláné
Zombor László
Baizát Benjamin
If . Kovács G1.ula
PuIai Sándorné
Jőmunkatórs

A Százdi

ortho r gász Egy esület 20o 8. évre érvényes tagdíi ai

ÁLLAMI

RÉGI

HORG.

TAG

JEGY

FELNOTT
118-7o Év.

l

IFJÚsÁGÍ
l14-18,Év. /
GYERI,lEK

/0 14'Év'

Sp

l

NYUGDUAS
/70-Év.FEL1

MOHOSZ
TAGsÁG

EGYESUIETI

TAGKONYV

TAGsÁG

FocÁsI
NAPLó

tsszEsEN

ÉvEs
TERÜLETI

ÖsszEsEN

JEGY

1000 Ft

800 Ft

1500 Ft

0Ft

50 Ft

3350 Ft

12100 Fr

15450 Ft

1000 Ft

400 Ft

750 Ft

0Ft

50 Ft

2200 Ft

6400 Ft

8600-Fr

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

50 Ft

0Ft

I500 Ft

1550 Fr

0Ft

800 Ft

I500 Ft

0Ft

50 Ft

2350 Ft

12100 Ft

14450 Ft

,Oo8'

-á1'.

F..:'?'}JJ',*S

Borverseny Tisza keszi ben
Tiszakesziben harrnadik alkalornmal került megrendezésre a borver-

1en]evők elóadáson vettek r.észt, aho1

serry 2008. február 9 én.

kat kaptak a szőlóterrnesztéssel,

fz

a rendezveny

l

borok e..r;.r

további haszt-tos tarrácsokat, praktiká

bol

készítésselkapcsolatban.

Iinkák versenyén túl azért is vo1t kl.l.
lónleges, mert idérr elso alka]orn-

mal .r helyi ny ugdijarkJub t:q ri r.r'
jellegű ételkülönlegességek|e1 enlelA

vón, Tóth Imre, Mondel lstván,

Ezistl

Tóth lmre, Jurók Ltíszló, Ju-

rtik Arpád, Nag1 |tinos, Potyka G1uIa,
Tóth lmre, Szabó Sandor, Potyka Gyu-

l4 Gyöng1ósí Bertalan,
Bronz: Totlr lozsel, Nagy lanos,
BLlrcU1yi András, Varga G1uIa' Tóth
ttttre l ia)' Lt. ), SZep )an0s, JuraK LdsZló, Sd]amon Jónos, Gyöngyösí Bertalan, Nag1, Barna, Sepsí Dóniel'

ték a verseny színvonalát és gaszt.
ronómiai élményben részesítettéka
résztvevőket.

nyi András, Tcmós Lajos, Kálmón lst.

oklevél: RóÍál Isfván, Borza Gyula,

szervezésben otclsz-

lánrésze voltJurák Lász1ónak, 1rrtuno
citIeteilrek koszcinhctöen

i8.tzrn .,

ttt.

vonalasr,r es nJgyon io hangulatrrra sikeredctt l rertdczveny. rnel; h..
a l(ozség onkormányzata által adott
50.000 Ft is hozzájárult'
A versenvI Tiszakeszi iegyzcije e.
Kis. Vince n1 itona meg, sok .ikerr
kívánva a résztvevőknek. A versenyre 30 fehér és vorösbort és 1ó pálir-r.
kát neveztek be készítőik.

Az igazán jó minőségű, ízében,zamatában és aromájában is kienelkedő nedűket a zsiíri elnöke, ]űss Vit-rce küJön drjazlsban i5 rés/e.Ite|tc'
Amíg a szigorú zsűri dolgozott a
lnitro.'ites mcgaIlaprlj.án' .rddig a 1c.

I(észülnek az oklevelek
.t. ny-ugdíjasklub tagjal ezalatt be
]r.'zt.r].

c.

ta]a]Lák a sai.rt kezuIeg ke

szitett fiIromságokat, töltött

káposZ-

tat. tepeltős pogácsát, fánkot és tú

ros lepénvt, arni desszertül szolgált
az oz1'örkölt mellé'
.{ jtlízű ebéd elfogyasztását koveí|tl]l .Ur J,/ eredmenyh irdel e<.
re. Baratrr.i.\ldrás és Kálmán István

Eredményhirdetés

Pálinkák;
Ar any : F ili p

Cs ab a, Tó th Imr

e'

Hatrani

cs

lnU|] i

Zsolt, Tanós Lajos,

teher|.c.ra kü]ön elismerésberr része.

EziirsÍ. Borza Gyula, Filíp Csaba, Só.
lyom Cs,úa, Mondel István' Ktss Lajos'

sűlt' .\ t.r.r.-k velsenyében az alábbi

Bronzz Szép |ános' Róth Invlin, Tóth

erec]nlerlr.ek szü1ettek:

Imre,Tlmós Lajos,

Árany: '\'igl (lrula, Tóth Jtinos, Bara.

oklevél: Simon

Sándor.

TlszAKEszl KözsÉG RENDEZVÉNYTERVE 2008. ÉURE
2008. június

4,

2008,októbel16, öregeknapjo

MegenlékezésaTrianonróI
F el el ó s: F al

u

szép ító Egy

e s úl et

Felelo.

2008.július5, Horgászversenyésfőzőverseny

2008, augusztus

1

2.

Ki sebb sé g i a

Szózdi

H

n

ka r m

óny Zat

t e] el ó

2008.
n

kor m

s

: T i szo

keszi Közsé gi 0 nko

rm á

nyzat

képvkeló.testúlete

16. Folunap

2008. szeptember 27 .

2008.decenber5, Mikulás

or gósz Egy esül et

F el el ó s: T i szakeszi Közs ég i a

0nkormányzat,

oktatá5l lntézrnények

Ejszokai hotgászverseny
F el el ó s:

2008, augusztus

óny

Önkormlnyzl|

Fe e|ős:Tiszakeszi KöZsé9i

Pkta Enléknap

F el el ő s: Ci g

T'szoke>zi Közse gi

2008,októbe|23, NemzetiUnnep

Felelós: Százdi Horgász Egyesüiet

2008,július Hotvdth

:

á

decenbet

nyzat

2|,

Községi Kaúcsony
F e! eló s:

Tbzakeszi Közsé

g t

0

n

kor m

ónyzot

lzüreti felvonulás

GQ|€'"O

Felelós: Jurók László képviselő, Faluszépítő Egy.

Polgórmesteri Hivotol
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2008. rrrájus

A Pap József fa|uszépítő egyesület munkáiából
Pontozva, a következő szempont

2007. n-rájusában az egyesület ki.

helyezett 10 db virágos ládát a falu

ok alapján:

kűlönböző helyein, fóként közterületekre, hogy ezzel virágosabbi' szebbe teg1.uk ki. közsegün.

a

lakás utcafrontja,

ir

ke-

rítésállapota, a kiskelt ápoltságar a
virágok és növények aránva, a hát.

sókert gondozottsága, a lakás állaket' 2008-ban tervezzük, hogy még pota, és az összkép alapján' Á pontöbb ilyen virágos ládát helyezűnk tozast a faluszepító eg1.e.ü|er re.r.'n.rajd el.
rol hjrntan vegeztek kü|o n.kü |ön:
Júniusban 213 000 Ft ot nyer- Lőrincz Árrdrea, Terbócs Károlyné
tünk a - pályázat civil szerveze- és Pálnokné Fazekas Erzsebet. Az
tek múködéséhez- círnúpályáza'
így megtöÍtént pot-ttozás összesítéton, anit az egyesúlet műkódésé' se után az első hároln lestóbb ponhez szükséges eszközökre lehetett tot elért ház, porta tu1ajdonosa kapben1újtani. Áz elnyert összeg fel- ta a jutalmat,

i.

hasznáIásra kerűlt; vásároltunk
belóle 1db számítógépet és 1db
nyontatót.
Szeptemberben meghirdetés'
re keriilt a ,,Tiszta udvar, rendes
ház,, círn. Jeló1tekre voksolni a bo1'
tokba ldhelyezett urnákba bedo
boft szar'azatokla] ]ehetett' A Íálu
lakossága által bedobott sza\.aza
tok összesítése után, 32 megner.e
zett szenélynek a háza, portája 1ett

w..

Csap.ó

Laszio

}IilJos

I1. Negr'essv
TI]'

Posta út

\eme. Gvu]...

Petőfi út

Községháza

írt

{ Jllat - a tibtl] készrilt kirnarabetulelrrt Tiszta udvar, rendes

tott

l.'tz

.tr.c.-:
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Beszámoló helyett

Mikor értesültem arról, hogy

a

a Tálókozí \/adásztársaságot érinte-

Keszi Ujság újra életre kelt, arra gorr
doltam, hogy ió lenne néhány sor'

nék - egcszen más jár az eszenrben.
Ner-n tudok arról a büszkeségról rrnr,
Jm' J. (rt toltöfte eI tir..r.agunk tagi..]'|' |1]eÍt ]007-berr a ntegve legero-

ban beszámolni vadásztársaságunk
első gazdálkodási évéről. Minden

egybevágott. A 2'007 -2008-as gaz'
dálkodási év február 29-én ér véget,
a következo szám megjelenését március elejére tervezik az úiság szer-

kesztői és amikor elmondtam rlekik szándékomat, azt ők is jó ötletnek tartották.

ÓszinLen .'zoIvl aronban nro.t,

amikor papírra kellene vetnem azt a
néhárry mondatot, amely az elmúlt
év eseményeiről ad számot a kedves o]vasó

sebb ózbakja Tiszakeszi határában
került terítékreés arról a sok nrurlkáról sern, minek eredményekéntaz
eddigiekhez képest sokkal több gon-

óssze'szedhető, nrondatokká fo^-l-..-L .+^ ^^- -l ^l - l^l{ , .'c''.z por l"ílíj |PocPI r{..ZdóJoLt er rrelr.rnr nap elel rolr a szirr-

!Lc,c'1.)
,.r.. ....
.-.. L
tiu!zuLr!
csupaszság, iüstölgő

r,-

.

zkos

csonkok, ottho.

nukat kétségbeesetten keresó ál]atok
maradtak,

lvlinél 1obban keresem a nregfej.
tesr, s11s1;l inkabb erthetetlen szi
morrra krnek es rnt|yelt örönröt j(
lent ez, vagy miféle haszrra szárma'
doskodásbarr részesült a falu lratárázik ebből?
ban élő r'adá11on-rány' hogy az gyaraNéhány dolgot azonban tudok' A
podni tudjon és ne csak a vadászok szándeko"sjg nem kerdese.' es
'ajnos
örömére.
sZinte tel'esen biztos, hogy a gyújtoNen1most egész más foglalkoztat, gatók a f.öldtula'donosok, földhaszszemen előtt leégett nádasok és la- nálók között vannak' Nern tudok
posok látvár-rya villan fel újra és újra' megoldást tettük megakadályozásáInkább érzésekkavarognak bennem, ra, illetve az egyetlen a belátás lenne'

tgl€'"O

számára legalábbis amik

nint

2008.

{FszJu1sÁc
lX. évfolyanil. szárn

május

Engedienek meg mégis néhány
gondolatot. Nenrégiben volt egy
fóldtula1donosi gyűlés íalur-rkoan,
ahol, hogy stílusosan fogalmazzak
terítéker-r voltak a vadászok is. A velünk kapcsolatbarr felmerült kérdések kcjzÜ| a risztelt egybeg1 ultek lee-

inkább a vadászati jog bérleti díjának
mértékétfeszegették. Nos nen aka
rok a részleteRel untatni senkit, akit
érint és igazán érdekel úgy is ott volt,
de most szeretném az ott elhangzot
takhoz hozzáfűzni a kóvetkezőket:
Valamiért (mondjuk egy fö1dteru
let vadászati jogáért) mindig annr'it
fizetnek amennyit az ér. Mi vadá.
.zol úgy gondolom. az eIntuIt eqr.
evben mLrnlanLl<al mindenl rneo

tettünk annak érdekében, hogy az
onók fóldtulajdonosok vagyonértékűjoga tóbbet érjen. Valakik pál
nap alatt tönkretették az egy év munkaiat' Hogv kezzel|ogható dolgot
említsek a harminckét megépített
.rproradetetobol huszortnegy meusennisült, de higgyék el ez a legki'
sebb kár arni bennünket _ tbldtulaj.
donosokat és vadászokat ért.
Ma láttam egy bíbic csaPatot, idén
.rz el'ot. NenrsokirJ itt \.lrrrul r rnJrciusi erdők szerelmes lovagjai. a sza1onkák is. A tavasz mindig e91. ú1 kez'
det ígéretévelad reményt.

Ránk fér '..
Ludman Árp,id
Tól ók

zi

ó

Va d ó s zt ár

s

a s

ág eln ök
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Petheőné Baranyi Erzsébet

KESZI Ú1s4c

L\.. evrolvam 1. szam

Adjon kten Jiiuet,
Tele

A Hétszínvirágovoda hírei

jit,

pincét, kamarót,

Sok örömet

e

B

t

házban,

karácsonyfa alá minél sokoldalúbb játé-

kezett a decemberi feladatok után, hiszen már ianuár közepén hozzáláttunk
a farsangi előkészületekhez. A szúlői
értekezleteken körvonalazódott a mu'
sorok témája: a mini kiscsoport csigáknak, a középső csoport labdarúgóknak
s nekik szurkoló pom-pom lányokna\
a nagy.középsó csoport a Váradi Roma
Cafe ismert zenéjére ropta a táncot/ a

kokat beszerezni

nagycsopoÍt ördógöknek

oI d o gs tigo

hazónkb an

Ebben az új évben!

(népi mondóka)

Az új évet a csoportokban az ünnepeke való visszaemlékezéssel, családias
beszélgetésekkel, az új játékokkal való
ismerkedéssel kezdtük' lgyekeztünk a
a

2008. máius

g].ermekek számára.

Boldogan figyeltiik, hogy milyen

rrak öltözött

és angyalok-

be.

soláson nagyon sok nyeremény került
a szerencsések birtokába.

Az óvodánk

dolgozói egy DVD leiátszót aiánlottak

íel fődíjként. Reméljük mindenki új
éIményekJ<eI gazdagodva tert haza'

A Húsvéti ünnepkörre barkács délután megszervezésével készültünk. ]tt
tojásfestéshez' asztali es ajtódiszek keszíréséheZadfunk újabb ötleteler gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Sor kerűlt ebben a hónapban a néptánc-bemutató íoglalkozásra, melyre a
szüldket várjuk sol szeretettel a nagy.

A szülők egyn-rást segítve, közTsen
dolgoztak azon. hosl a gyerekek jelmeze kényelmes, esztétikus, pfakti. csoportba' Az iskolába induló gyere.
ményeiket.
kus legyen' Néhán1. an1-uka áldozat. keklél megtortent a látás és hallás vizs.
Mi nagycsoportosok a felnőttek vállalása rér.éna jeLmezek saját kezú. gálat elvégzése a helyi Tanácsadóban.
munlá;ával ismerkedtünk az elmúlt leg késziiJtek el.
ANemzetköZi Nőnap alkalmából a kis.
ídószakban.
Á hagromanvok}oz htven a Széc- fiúk saját készítésűajándékkal köszTnEhhez a témához kapcsolódóan le. hen1.i Istr án .lltalános Iskola alsó-, és töttek a |i-rslanyokat, óvónóket, dajhetóséguni nyIJt a Ben-Ross KÁ. cipo- íelso tagoZatosai bemutatták nekünk, ka néniket. Á Március 15-ei megemlégyárában megisrnerkedni a cipőkészítés ór.odásoknak a farsangi műsorukat,
kezest a Kopjafánál tdrtottú, ahová a
rl.^-+
--.
-^l^*
"
íortélyaival,illetve a Pékségben a süte. lllcr\jldv\\
kézzel íestett nemzeti színű zászlókat
-^l-- szeretettel fogadták egymást a szünet

után' hogyan dugtak össze a íejüket, s
beszéltékmega kis baráti társaságoké1-

^

menl ek, kenyerek elkesziterenek fazisaival. Ezúton is köszönjük,

hogy lehe.

Eg1-re jobban ráhangolódtunk a kó-

zeledo jeles eseményre. Lelkesedé-

tővé tették számunkra ezt a felejthetet-

sünket a kén1'szerű áIamszünet miatti r.árakozás sem törte le. Szerencsére
Elkészítettükaz elmúlt időszakról a vihar hamar elmúlt, s el tudtuk keza nevelési, gondozási feladatok érté- deni a muldtságor. A hangulatos mükelését,s megfogalmaztuk az előttünk
sorok kivétel néIkül elnyerték a kórí1ló feladatokat, teendőket.
Zönség tetszését, így 1ó hangulattal
Egy rtivid szusszanásnyi idó követfolytatódott a program. Atombolasorlen kirándulást

a

felnőttek világában.

helyeztün-k el. Ebben az évben a Boró-

kás egyiittes műsorával gazdagítottuk
az Linnephez kótődő élményeiket.
Á tavasz közeledtével, a gyerekekkel az óvoda udvarán nagytakaritást
vegzünl. melybö| a gyerekek örömmel szokták kivenni a reszüket. Közösen gerebIyézünk, sepregetünk, ágakat

$njitünk, s visszúk el a felesleges no-

vényrészeket a szeméttárolóba.

A

teták a]kalmával megfigyeljük

a

természetben bekóvetkező változásokat, a csoportszobákban pedig a csíráztatott magvak fejlódését követjük figye'

lemmel.

Aprilisban ellátogattunk a nagycsoportos övodásokkal a helyi iskolákba,
ahol egy rövid betekintést nyerhettek
az iskolák életébea leendő elsősök.

Kelj,kelj,kikelet,
Sepr.iízd ki a hídeget;

Ereszd be a meleget,

tgl€Ő

Dideregtünk eleget'

(Sarkadi Sándor: Télkergető)

,00s.,.ál.*

F..:,?'ix{'*s

Az évvégévelMolnár Ba|ázsné tanítónő, közel négy évtizedes aktív, szorgos és fáradtságos munka
után, 2007. december |-ién' búcsút vett a katedrától. oktató nevelő munkáiát itt Tiszakesziben
kezdte l97l-ben.

Iebtrtre' aho] napi

2 orát tanultak

a

gyerekek, a nap hátralévő részében, a
főváros nevezetességivel ismerkedtek'
Sajnálom, hogy megszűnt az úttorőmozgalom, s a helyét nenr Pótolta

koláért, teleptilésért. Szívesen szervez|'em kirándulásokat' amelyek a kjkapcsolódást és a szakmai íejlesztést
is szolgálták.

Emlékezetes vo|t

a

SzécsénySal-

mo-

-B al a s s agy arm at_Hollókő utvonal. Vagy egy másik kirándulásunk,

tiválhatók voltak, jó volt veliik együtt

amikor 1skolánk névadója előtt is tisz-

mas ifiú<ági 57er\ e/et. TanItvanVaim

is lelkesek, szorgosak és kónnyen

gót ar j ón

dolgozni. Ma is büszkén gondolok

telegve

\akezdő éueidről, milyen uolt, kik se.
gítettek?
_ Kiváló kÓzösségbe érkeztenl'

r'olt tanítványaimra és sziileike.

Grajz István igazgató í1I által \'eZetett
közösség szeretettel fogadott és ez a
megbecsüles r égig kisért a négy er .
tizeden át.
Jó szerencsém hozott ide. Az em.
ber életétkét dolog határozza meg.
Az egyik a családja a másik a mun.
kahelye. Szerencses ember v.rgyoJ,

rtro Jpla4o1op1ror,,rrlte:segr(blr is.
.\!el.tik voltak szonodra a legi,'r/cl.-

Sopron Ferltirtikos_Budapesl körutat teftül. meg. Feledhetetlen, ami.
kor iskolánk elől öt autóbusz gördült
ki, s vitte a gyerekeket, felnőtteket
Opusztaszerre. S azok a hangulatos
miskolci és budapesti színházlátogata.oI i. hozzajárultak a jó közössegal.
kotáshoz. Küloncjsen nagyra értékel-

_ SzerernéIek megkérni, mcse\

p'l.

ncg.t ertt:rd btzonyd-

bivelkcdetl

yke rekben.,ueg,tldnsra

=tesebbek?

_']ó vísszagondolni arra, amikor
a kollégákkal együtt részt vetten t1:
Iskolamúzeum létrehozásábar-r, a kis
tornaterem/ a KRESZ-park, a Kamill.r'lirlrlíz építésében.

Kár, hogy egyre kevesebben ve-

mindkét területen. Van egy csodálatos csa]idi hátter mögönem, ameJr
mindig segítette munkámat.

Itt élhetek ezen a

,t

. Az elmult

szik igénybe.

Blrszke r,agyok a,,N1elvében éI a

telepüIésen,

l].t1I..Í.' c' vetélkedőnkre. Napxl sike-

amelynek |ejlodesel lárb.rnam' ljtha.
tom, kísérhetem.
Jó visszaemlékezni a pályatezdésre, mert fratalok voltu1nk, lelkesek' fáradhatatlanok. Lehetóségem
volt olyan vezetőktől, pedagógrrsoktól tanulni, akike ma is büszke vagyok. Az ő elképzeléseiket a maga-

\(. l' n't1J pedagógusok munkáiáL
is elisn-relték. Városi iskolák is bekapcsolt-ldtak azzal is méltatva az isko-

mévá tudtam tenni. Gondolok rrr
Grajz Istvónra, dr. Kozaróczyné Katícóra, GávaIné Katóka nénire, Kiss Erzsike tanitónőre, dr. Feg1vernelyné
Érikére' a kepen l.itható ralamennyi
pedagógusra, az aklior épp Gyes-en
lévő Petheóné Baranyi Erzsébetre és
Törone Sol]-er Melindara, a katonJi
szolgálatát teljesítő Varrczák Zsoltra
és a tiszte]t technikai dolgozóka
Egyik legnagyobb eredményem
volt, mikor 1984'ben egy pályázaton

rr\

tcm

1991 tol 1002-ig az a megtiszteltetés ert. hoq}' az általános iskola ve-

zetoje lehettenl' a pedagógusoknak,
alik .oLat doleozt.rk es lettek az is-

pedrgógtrsok összetarto erejét.

Segitettük egymást mind szakma-

ilag, mind emberileg. Ennek egyik
rnegnyílvánulása a vidám Mikulós- esfek, ahol a pedagógusok mesejátékkal,

tánccal szórakoztatták a pedagógus
gyermekeket. Á tanítás mellett jutott
energiánk a Kkkeged báI és a Csibe
bal megszervezesere js, ahol a községünk lakói i5 s7iVeseI] szórako7tak.

l1 éYe (199ó óta) működik

]ánkban io]vó ner'eló- oktató munka
szrn\ onalat.

a

Nagycenk-Pannonhalma

zi és nyújt támogatást oktatási eszkö-:1, * ^-.^ -^-1.:^-:L^-

seny eredmények, úttörő munka voltak) két hetes téIítésmentestáboro-

GQl€'Ő

Kor-

eri Tiszal'e'zt lskolaért Alapttvany,
amelyek a Szécherryis diákok tanulmányi és kózösségi rnunkáját ösztön-

(feltételei: tanulmányi eredmény, ver-

Zást nyertünk a 4. osztályommal Csíl-

a

<z

Molnár Balázsné Marika igaz3atónó kedves kol|égái Lörében.

KEsZIÚrsÁc
lX- evtolvam l. szJn]
Terrrrészetesen

voltak nehézsé'oktató

vá-

gek is' L)e aki a pedagógushivatiíst

ve

lasztja, milrt pedagógLrskérrt, milrt

ner'elő rnur-rkájukért, a gyer
mek kózósségekért vívott csatáikért,
a falu életében bctöltótt szerepűkért

zetőkérrt nagy tolerarrcláról kell tan(l- rrreqil]ette volna óket'
bizonyságot terrrric. I(cjzös irkarattal a
- MLir néhónt, }úntt11a nyugdíjas
jutottunk.
Vitatkoz' vagy' Hog1l érzed ntlgtld| NIíIyen ter
nehézségeken túl

vég yeid vannak?
A sér.elnreken mir-rclig túl 'Nagyon jó1érzenr magam- Sze ret.

tunk is, hisz a vitákbarr forr ki a
ső megoldás.

tettem nagam' Egyetlen fájó pol-ttot-t-t ném olrosar-r eltölteni a kór'etkezó évevarr a tízéves igazgatói tevékenységen-rket' Fó célkitüZésem, hogv több időt,

utál,

az-,

hogy az általam Vezetett

dagógus kozösség trem kapta mcg

pe
azt

enelgiát íordíthassak a

örömmel

végzem a

MozaikÁBC ügy-

vezetői feladatait' De bárhogy is alakul;anak a napyaim, az bizonyos, hogy
továbbra is a gyerekek lesznek az éle'
tem középporrtjában, akár a sajátiaim,

akár a községben élők, akkor
élet kezdődött számomra'

_|ó

1s,

ha új

egészséget, sok energítit és bol'

dog nyugdíjas éveket kiytítttnk Neked

Mlríka!

csa]ádomra.

segíteni akarok a 9vernekeimnek,

PetJltciné Barcul

a kelló elismer.ést, irmi a szít-tvonalas édesarryámnak, páronrnak. .\zért r-ragy
a).aoaooCoCaoaoaai)aaa.ala)aaaaaoooaljl)aaa/.)aaoCaa<)aa._/
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Er:sébet
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Vendégségben Dr. Berkó Gyula háziorvosná|

Megtiszteltetésnek vettem, hogy
elfogadta invitálásomat egy interiúra, így beszélgethettem a doktor
úrral.
- Kéren ntltatkozzon be!
_ Berkó G1rrla vagyolr, nős' egr
iár-ry és egy fiír édesapia. A lányLlnlat
Tan-rarának, nríg a 6an]at Tarltáslllk
hívják.
_ Hol végeztc i.stoLii Íattttllrr.iir't alt]
Általános islro1ai és kilzep1sko1ai
tar-ru1nányaimat Szegeden végez:tenl'

lIM

ö.zi.'rr
díjjal Lerringrridbarr tanultarn az orvosi egyetemen, ahol diplonlát sze
reztem I v/v oen.
és sikere. |elve(eIt L'|'.tlt

Orvosi tevékenységemet Kiskun
félegyházárr kezdtern, rnaid Igrrctn

Pt-obL]tli'i. ].''..: ',: it,t cgl új orr'os 1rilr .i Ii;:...;i.. )::':cli ;t régebben tt

szerencsések' '{ reforrnok pozitív ha-

.

.' . n,r lngan lati,t?

kevés' Ázt is n-reqkockáztatom,

n.rg1.on kérryelmes

sem elegendo.

1'/ilIt!:'i].. '.,'' :: ;',,'t'.rattiát láthat az

:

\ l.'l.'.:.]l..

.

ill

l.'l',:.-i::"':-l', t k. Tirkala Zsoltot
|!'!..J ].:'],]irc-lll. sót a pályázatonr

. n r-. -...zelgcfttink. egyez
:ltl-:llk' \e:r: rir alizálunk egyn-rás.
.'.';''. . '.

rL.Jiuk. segr|'iük egv.
1ll.1::. JkaI ktrnzultációval, akár he.
]

giinkben váIlalt nlunkót. Hog1 érzi, beJogadta a Jahrl
_ Azt goncloiom, silrerült nagyon

Az itt é]ők el-

logad tak. J ol erzerr magain. rrreg.rk-

kor is, ha azt kell látrrom, hogy az
emberek eg..zregi .rllapola s.rinos
tükozi a borsod megyeí állapoto
kat, ami iger-r 1elrangoló' Azt hiszen,
arra kell törekednem, hogy legalább
az országos átla€lhoz
ter-ri

állapotokat'

köZelítsük

lassan érzodnek meg, arra négy év

Roprarrt lellemes az

a

l0

év

tudat,

hogr. l..r li.i:iorr,osunk uan, így bízton.

l'{ll ]-f|t) embtr alapve!ó or.
on szerint meddíg tartl]tiló'r;.'rl] .: ,t: tillapot?
}Iost atra céloz, hogy meddig

)tl.!d: .'

yo.rl lil.it,i'.,r'

Lrcnlsltersel. .{ lényeg az, hogy a kír.ánok Tiszakesziben dolgozni?
Nos azt gondo]om, hogy én a mab:icivri..: lninél gyorsabb, és szélegam neveben n,vilatkozhatom. Innen
s.t]i. k.]]-il eiiatást kap;anak.
.\1.: . .; li ntLE a moslnn' eg sz- szcr.etnék ni.uqdíjba nenni, de ez
neg ló par ér'. Illetve helyesbítenék,
.ijglrit l''.'1or,lrioÍl
'\zt ]rrszen az egészségügyben d lt'](.(.:r.]']nek Lr1'ébetnek aZt ís,erva]ó po]itikai események nem túl tel]r es}1itt megyünk n}-ugdíja, tehát

voltam lráziorvos.
- Tavaly mcijus ekejétől a mi l;özsé-

gyorsar-r beilleszkedni.

tásai az egészseqitg1'-ben csak nagyon

aZ it-

-=9|€-t

az rnég plussz két év.
_

'\ f órasztó munka utón míl,el töItí

szaLl,ididejét?

cla,

13 éve vagyok házas és nem cso-

hogy a családom társaságában ér-

,c.tt iol ntagam. annak örü|öL ig.l
zár-r, ha nirrél több időt tökhetünk el
egrrin' Pihenesképperr oIva.ok' s'lLkozok, ultizok, bcingészer-r-r az internetet és szívesen kirándulok'

Dtlktor tir! Köszönöm

szépen a le-

hetőséget, kívLinok munkájóhoz egészséget, és touábbi sikereket,

,oos..áj.*

#.Yr'Tx{:.*s

l1

Farsang a Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános lsko|ában
onfeledt, vidám bálok, nulatsá
go1r

tás tánca nyitotta meg a bált.

Harr-lvazószerdáig,

a nagyüöjt

kez,.1e.

téig tart. Magyalországon rrrár a kö-

zépkorban elterjedt ez a népszokas.
melynek legjellenrzóbb eseme!nr et az
áIarcosbál, rnaskarás alakoskoc]ás

i

L.u'

só;árás), a Íársarrgtemetés, ane]r'et

a

rneglepetésekkel,
jó poér-rokkal szó

a

farsangi bál van elterjedve, kű'

gyerekek és i!ak körében.
A hagyományokhoz igazodva t-eb-

1önösen

a

ruár 23-án tartottuk

a

LorántÍIy Zsu-

zsanna Refotmátus Á]talános ls'
kolabarr f.rlr.rngi I'alunLat. A telbúcsúztató vidám rnulatságra nagy
izgalommal készültek kicsik és nagyok egyaránt' Az udvartartás tagja'
it a 7. és a 4. osztály tanulóí alkották'
I(ösZöntő'ük után az 5' osztály palo'

lálkozhattunk a Besenyő családdal is
a r-ryolcadikosok révén' Még érdekesebbé teszi az előadásokat, hogy egy.

r.onrrlása. Igazi

farsang utolsó napján rerrdeztek n.ree

.eggel hirdetik' l(örnr eJ<urtLon Icgirr.

is

hettiink a
rr.rüvészeti Iskola jóvoltából. Ezutárr következett
a jelmezesek íel

A farsangi jóked1 mulatság eredeti1et
a tavasz eljövetelén érzett ötörlnek
volt a Li|-cje',ojc' A tavatz l'özelede...
a farsangi szokások különös szíIreskább

Több

gycinyörkód
Standarrl A1apfokú Tárrc'

táncos produkcióban

ideje a íarsang, ami Vízkereszttó]

rakoztatták a kö

r,rn.copt
Av pl
__ "'-5-"
__"
-'
sosijk gurnima
cik r.oltak, Túró
RuJik a másodi

kosok,

megele

-

JcLt d .rJrryugat is a harmldi
i..s..k és rreeyedikesek segitségével.
Eg1'iPtonba is eljrithattunk az ötö
.likesek 1ór-oltából, a hatodikosok a
Csi1'ag születik hangulatát varázso1tak elenk, a hetedikesek a Bolondos
f...r..
.|\. _ lr-.1.:
Krrdt) r L^l^-J-i^
Doronq\Jg crmu
elo' s gyönyör
n....r.].tl<tct
"dt'.rk
kr..]hettLink a keringőjiikben is. Ta
\ - Dr

r

Ie több pedagógus vesz részt a pro-

dukciokbln. \7 eg).utt iátszás cirö-

me rne|]ett IárhatóVá vá]ik a tanár és

tanítvány közötti

összhang.

A jelme'

zes felvonulást immár hagyományo'
san az iskola munkatársainakproduk-

ciója zárta.

A karnevál tarkasága igen nehéz
helyzet elé állította a zsűrit, de sen'
ki nen tért haza csalódottan'
kézzel' Áz

ures

este hátralevő részében a

tomboiahúzás izgalmai fokozták a
l-rangrrlatot, najd zene és a tánc adott
szórakozási Jehetőséget. Igazi télbú
csúztato, viclán, tréfás farsangban
volt részünk.
Köszónet érte a gyerekeknek, szuleiknek, akik jelmezeket varrtak, szeretetvendégséget szerveztek, belépőt
és tombo1át árultak, tombolatárgyat
ajrínlottak fel, és a pedagógusoknak,
akik nindezt összefogták. Köszonjiik minden támogatónlarak, hogy
felajánlásaikkal ncivelték az est bevé-

telét, melyet játszóterünk újjáépítésére íordítunk.

Balogh
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Margit
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lX. évfolyani1. szám

Á

magyar művészettörténet sok
ideíg csak néhány nér,wel, stílus.
irányzattal foglalkozott. A rendszerváltás után egyre inkább kötelességkéntmerült fel az addig háttérbe szorított, kevésbéismert festők
művészetének feltárása. Így terelődött a figyelem az 189ó-ban kezdődő Nagybányai Művésztelep második és harmadik generációjához
tartozó festőművészek életénekés
rr-rűvészetének értékelésére.Ujabb
nevek és életművek kerültek az érdeklődés középpontjába, különösen
a modern magyar íestészet élcsapatához rJÍto7ó neósok he|yenek meghatározásáért tett sokat a szaktudo-

2008' mátus

HARSANYI GY. LAJOS
festőművész
1Aa7-1975

Festőiskolátválasztotta. 1908 1914ig Nagybányán festett' Mesterei Réti
István és Thorma János voltak' Példaképének Cezann-t, a nagy posztimpresszionista festőt taItotta.

melyet írásban és festményein nagyszámban megörcikített. Kutatta a köz-

ség múltját] bebizonyította a Százdi
Apátság itt létét,melynek

a

romjai ma-

radványait még többször meglátogatvilágháború után 1920- ta. Itt élt közöttűnk szerényen és nem
ban Tiszakesziben telepedett 1e, éle- is gondoltuk, hogy milyen értékeket
te végéigitt dolgozott' KéPei témáit a hordozo|.t magában et hagyott rank -

Az első

nagybányai táj, liget, a hee1'ek adták,

is

községünkre'

tére kihatottak. }Iunkássága három

Még sokan vag1.unk, akik személyesen ismertúk es nekűnk kell arról
gondoskodni, hogy gyermekeink is

osztha-

megi5m erh e\\e ( munkássjgát és ciriz.

amelyekbe időnként alakokat

el-

helyezett. Nagybáni'ai ér'ei egész éle-

korszaka

tó: nagybányai, hor-

tobág1i

festőiskola

es a tiszai táj. Műve-

it

t

952-ben Miskol-

con, 1974-ben, 1982] aR7'hen é< l

hen

zék emlékét'

n

,;\,

l r57JNe<,/l Nozsegl L.rnKormany-

zat képviseló-testülete támogatásávallétrehozásra kerül

a

Harsányi Gy.

Laio. ÁJaprhan1. A kutató és gyüjtőmunka folytatódik' és erről egy
kcin1.r.et kíván kiadni hogy a festő'

1egutolsót l993-ban
Tiszakesziben állítot- műr.ész életművének bemutatásával,
ták ki. A legutóbbin elismerésévela szaktudomány mél]0 alkotása került be- to hel1et meghatározza es eJismerie
mutatásla, amit a tu- a magyar művészettörténetben.
lajdonosoktól az or.
Tisztelettel és büszkeséggel orrzmány' ZIffer Sándor, Perlott Csaba szág kúlönböző részéről gyűjtöttünk
zük emlékét.
Vilmos, Boromissza Tibor, Borne- óssze.
A munka elkezdődött az alapkutamissza Céza é5 soro]harnánk, mú.
Nag.on sokoldalú érdeklódésű em. tással, Nagybánya-kutató művészetveik már nemc'ak a múzeumok, ha- ber volt _ festett/ faragott, szépen he- tör|'enesZ eIvá||alta a köny.v megíránem a mrígyűjtők féltve őrzött alko- gedult' erdekelte az irodalom, sot mü. sát és szerkesztését.
tasai is. Közejük tartozott Harlányi velte, újságokban publikált, emlékA kozség lakosságát kérjük erkölGycirgy Lajos is , aki festészeti tanul- iratokat LeszrIeH pl' a Nagybányai
csi, anyagi támogatásánakhozzáiárumár-ryai megalapozására és elmélyí- Művésztelep életéról, nagy természet- lására.
téséreszintén a Nagybányai Szabad rajongó volt, a tiszai táj szerelmese,
Dr. Kozaróczy Gyuláné
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