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Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók!
Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran
kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal teli
világban, hogy valamely elképzelése nem, vagy csak késve
tud megvalósulni. Így jártunk mi is, amikor újra meg újra felsóhajtottunk: na, most már tényleg megcsináljuk az újságunk
következõ számát - de mindig elsodortak a napi események, a
még sürgetõbb feladatok. Így aztán az idei tavasz hozza el
újra híreink, eseményeink csokrát, melyet örömmel nyújtunk
át Tiszakeszi minden lakosának.
Virágban, levélben egyébként is gazdagok ezek a napok.
Megjöttek a gólyák, kinyílt az aranyvesszõ, kezd zöldellni a
fû, és minden nappal közelebb kerülünk az igazi,
megállíthatatlan tavaszhoz. A Nagyhéten, mikor ez a lap
megjelenik, szép kis falunk kulturált, igényes útjait járva,
látható, hogy lassan új erõre kapnak dísznövényeink, mind
többet látjuk a szabadban az iskolásokat, óvodásokat, felnõtteket.
Megkezdõdött a készülõdés a húsvétra. Ahogyan a minket
környezõ világ kifelé fordulásra késztet bennünket, úgy
igyekszünk bensõnket elcsendesíteni, s készülni a nagy
ünnepre; a legnagyobb ünnepre, amelybõl építkezik a mai
napig is a kereszténység. Most a megtisztulások, a test és lélek felkészítése folyik a Passió újraélésére, a Feltámadás befogadására.
Vegyük hát számba dolgainkat, foglaljuk össze, mi történt
velünk, tiszakesziekkel az elmúlt hónapokban, adjunk hálát
azért, amiben részünk lehetett és lehet.
Az egyéni számvetések mellett a település egésze is összegez kicsit; ahogyan az egyes emberek, úgy Tiszakeszi is
nehéz idõszakot élt meg, rengeteg munkával, törõdéssel, tervezéssel, töprengéssel. Emellett és ebbõl következõen
azonban idén minden eddigitõl szebb lesz ez a Tisza-menti
falu, s a foglalkoztatási lehetõségekkel talán a családok is kicsit fellélegezhetnek, stabil talajt érezhetnek a lábuk alatt.
Elsõsorban ezekért a célokért dolgozunk, és minden egyes
kisebb-nagyobb lépés megtétele azt jelenti számunkra, hogy
élhetõbb lett településünk, s azt is, hogy már - mint a rügyek pattannak az új feladatok, célok is.
Múltról, jelenrõl, tervekrõl szól ez az újság. Emberekrõl,
közösségekrõl, melyek számára fontos, hogy értékesebb legyen az életünk. Nekik és minden olvasónak kívánok békés,
szép ünnepet.
Sipos Imre
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Ez történt 2011-ben
2011. évben képviselõtársaimmal és
az önkormányzat valamennyi alkalmazottjával azon dolgoztunk, hogy a
települést tovább fejlesszük, még inkább szebbé, élhetõbbé tegyük. Büszkén mondhatom el, hogy ez sikerült,
hiszen nagyon sok fejlesztést hajtottunk
végre a községben és sikerült ebben a
rövid idõszakban pályázati lehetõségeket is kihasználni, és pályázati pénzt
nyerni a településnek.
Közfoglalkoztatás
2011. évben az átalakult közfoglalkoztatási rendszerben rövid és hosszú
távú közfoglalkoztatásra nyílt lehetõség.
Hosszú idõtartamú közfoglalkoztatás
esetében a települési keretösszeg
12.981.000,- Ft volt, melyet teljes
mértékben kihasználtunk, ezáltal 38 fõ
részére tudtunk egész évben munkát
biztosítani, illetve a munkavégzéshez
szükséges eszközök beszerzésére is
fordítottunk ebbõl az összegbõl.
A rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
keretösszege 23.914.000,- Ft volt,
melyet szintén teljes mértékben kihasználtunk, 199 fõ részére biztosítottunk
munkát 2-4 hónap idõtartamra.
Átmeneti közfoglalkoztatásban 32 fõ
foglalkoztatására nyílt lehetõség.
Ezen kívül a Vízügyhöz 15 fõt
közvetítettünk ki februártól decemberig
történõ foglalkoztatásra, míg a Közúthoz szintén 15 fõt közvetítettünk szeptembertõl november végéig.
A hosszú- és rövidtávú közfoglalkoztatás keretében az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg 2011. évben:
- Révház felújítása 400.000,- Ft pályázati forrásból 350.000,- Ft önerõbõl
sikerült megvalósítani.
- Csapadékvíz-elvezetõ árkok rendbetétele több utcában
- Cipõgyár Étterem épületének kialakítása és rendbetétele
A Cipõgyárból 1.000.000,- Ft értékben adtunk le vasat és rezet, a Polgármesteri Hivatalban ebbõl finanszíroztuk a kazán beszerzését és beépítését, ezzel is csökkentve a fûtés költségét.
- Felújítottuk a Négytantermes iskolát
szintén saját forrásból, közmunkások
bevonásával, 1.000.000,- Ft-ot költöttünk az épületre.
- Önkormányzati ingatlanok felújítása, tetõjavítása, amelyek már évek óta
elhanyagolt állapotban voltak, ezeket
mind rendbe tettük
-Járdát építettünk a Hunyadi utcába és

a Poprádi utcába
- Rendbe tettük a Katolikus Egyház ingatlanát
- Kerítést építettünk a Mûvelõdési
Házhoz
- Rendbe tettük a Tisza utat
- A Hétszínvirág Óvoda udvarát a
Szívlapát Alapítvány és közmunkások
segítségével állítottuk helyre a beruházás után, illetve parkosítottuk. Az
Alapítvány 500.000,- Ft-tal támogatta
az óvoda udvarának rendbetételét,
illetve kb. 60 önkéntes dolgozott itt két
napig a közmunkásokkal vállvetve.
- Javaslatomra néhány képviselõtársam támogatásával bevezettük a
nyugdíjasok részére a kedvezményes
fûnyírás lehetõségét saját ingatlanukon.
Ezt szintén közmunkaprogram keretében oldottuk meg.
- Egész évben rendben tartottuk a
közterületeket, parkokat és a temetõt.
- Folyamatosan karbantartottuk a
sportpályát
- Az önkormányzati intézményekben
elvégeztük a nyári karbantartási munkálatokat.
- A fentieken kívül közmunkások
segítenek az önkormányzat intézményeiben, a Napközi Otthon konyháján,
a Széchenyi István Általános Iskolában,
a Hétszínvirág Óvodában, a Polgármesteri Hivatalban, az IKSZT-ben.
START
Ez év szeptemberétõl lehetõséget
kapott a Mezõcsáti Kistérség, ezáltal
Tiszakeszi település is a START mintaprojekt elindítására a Kormánytól,
melynek keretében hét kiemelkedõen
fontos területen lehet a közfoglalkoztatás keretein belül feladatokat
végezni és munkanélkülieket foglalkoztatni. Ez a hét terület a következõ:
- erdõ, mezõgazdaság
- infrastruktúra
- kazánprogram
- belvíz, vízelvezetés
- közút
- hulladékkezelés
- téli közfoglalkoztatás
Tiszakeszi Község Önkormányzata a
7 projektbõl 5 projektet indított el 2011.
évben, melyek a következõk voltak:
Erdo , mezo gazdaság
Tiszakeszi település külterületén 5,7
hektáros területen szántóföldi kertészet
beindítását tervezzük, melynek keretében burgonyát és étkezési tököt szeretnénk termeszteni, elsõsorban kézi
munkaerõ bevonásával. Az önkormányzat tulajdonában lévõ belterületi

ingatlanokon (3 ingatlanon: Petõfi úti
ingatlan, Tanácsadó mögötti kert,
négylakásos szolgálati lakás udvarán
lévõ kert) veteményeskert kialakítását
tervezzük. A termés jelentõs része az
önkormányzat intézményeiben, az
önkormányzat konyháján kerül felhasználásra.
A program fenntartása indokolt az
elkövetkezendõ években is. Célunk,
hogy a lehetõ legtöbb nyersanyagot
helyben a helyi munkaerõ bevonásával
megtermeljük és hasznosítsuk, ezáltal
is csökkentve az önkormányzat nyersanyagbeszerzésre irányuló költségeit, és
növelve a foglalkoztatást.
2011-ben elõkészítettük a kerteket a
jövõ évi termesztéshez, az 5,7 ha-os
területen is megtörtént a talajelõkészítés.
A temetõ mögötti önkormányzati
földterületet a korábbi években bérbe
adta az önkormányzat, melybõl évente
120.000,- Ft-ot profitált. Az idei évben a
Képviselõ-testület úgy határozott, hogy
saját magunk mûveljük meg a területet.
Gályász Lajos képviselõtársam munkájának és közremûködésének köszönhetõen 700.000 – 800.000,- Ft közötti
bevételre tettünk szert az ingatlan hasznosításának köszönhetõen.
A START munka program keretében
kimérettük az önkormányzati tulajdonú
mezõgazdasági földutakat. Az utakba
benõtt fákat kivágtuk, beszállítottuk,
így kb. 5000 mázsa tûzifa áll rendelkezésre. A 2011. évtõl kezdõdõen az önkormányzat több intézményében is
tûzifával fûtünk, ezzel több millió
forintot takarítunk meg éves szinten.
Kihatása a következõ évben illetve
években lesz érezhetõ, hiszen az idei évi
megtakarítást a kazánbeszerzésekre
fordítottuk.
Folyamatosan méretjük ki a földutakat túl a Tiszán és a Rigóson is.
Rendbetettük a Vadnai utat, a gazdálkodók ezt bizonyára már tapasztalták is.
Itt szeretném megköszönni annak a
vállalkozó úriembernek, aki anyagilag
is hozzájárult az út rendbetételéhez,
továbbá a helyi mezõgazdasági vállal-
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Beszámoló és tervek
kozóknak, akik szintén 70.000,- Ft-al
járultak hozzá az út rendbetételéhez.
Belvíz, vízelvezetés:
Az elmúlt években jelentõs összeget
és energiát emésztett fel az önkormányzatnál a belvízi védekezés. Ezen
kívül a projekt keretében szeretnénk
folyamatosan karbantartani a csapadékvíz– elvezetõ árkokat, valamint szükség
van a védekezéshez nélkülözhetetlen
eszközök beszerzésére.
A pályázatban 3 km hosszan vállaltuk
az árkok kitakarítását, 2011. évben 5
km-t teljesítettünk. Sikerült vásárolnunk áramfejlesztõt, szivattyúkat,
nyomótömlõket, tehát olyan eszközöket, amik a belvízi védekezéshez szükségesek.
Közút:
A program keretében célunk az
önkormányzati kezelésû úthálózat javítása, karbantartása, valamint a mezõgazdasági utak rendbetétele, állagának
megóvása, továbbá a parlagfûírtás elsõsorban önkormányzati területeken.
Az utak felújítására, karbantartására
az elmúlt években nem volt forrása az
önkormányzatnak, ezért állaguk sokat
romlott az elmúlt idõszakban, a projekt
során lehetõségünk lenne az önkormányzat kezelésében lévõ utak és
mezõgazdasági utak rendbetételére. A
közút mentén lévõ járdák állapota
elavult, tervezzük a rossz állapotban
lévõ járdaszakaszok felújítását.
2011. évben a falu közútjának 80%-án
kátyúztunk, kijavítottuk az úthibákat.
Régóta ígértük a Szegfû utca rendbetételét, ami nagyon rossz állapotban
volt. Ezt is sikerült megvalósítani, úgy
gondolom, hogy pár évet ki fog bírni,
mivel az út alatt nincs alap.
Hulladékkezelés:
Célunk az illegális hulladékkezelõ
helyek (Szabadság utca vége – Temetõ,
Cigánytó, Tisza-part, stb.) felszámolása, újak kialakulásának megelõzése, a
tiszta környezet fenntartása Tiszakeszi
közigazgatási területén.
A ravatalozó mögött lévõ illegális
hulladéklerakó felszámolása megtörtént.
Téli közfoglalkoztatás:
A téli közfoglalkoztatás keretein belül
szeretnénk a következõ feladatokat
megvalósítani:
-Közintézmények fûtése, fakitermelés, tuskózás, gyérítés, ártér takarítása,
-A közigazgatási területen lévõ mezõgazdasági utak gyérítése, rendbetétele,
- A nyáron használt, de télen használa-

ton kívüli eszközök rendbetétele,
karbantartása,
- Üresen álló önkormányzati épületek
rendbetétele, belsõ felújítása, kitakarítása,
- Nádvágás (kb. 25 ha) a község külterületén, ezáltal földmûvelésre, növénytermesztésre alkalmas földterültek
növelése,
- Szükséges a Polgármesteri Hivatal
irattárának áthelyezése az elõírásoknak
megfelelõ kialakítása más épületben,
- Szociális kisegítés idõsek részére,
-Hóeltakarítás közterületen, járdák
síkosítás mentesítése.
Ami 2011. évben megvalósult:
-A GAMESZ iroda kifestése, leburkolása
-GAMESZ udvar rendbetétele,
GAMESZ udvaron lévõ melléképületek rendbetétele
- Rendõr szolgálati lakás rendbetétele
-Napközi Otthon melléképületeinek
tetõjavítása
- Polgárõr iroda burkolása
- Közintézmények fûtése
-Irattár kialakítása, ami jelenleg is
folyamatban van
32.000.000,- Ft támogatást nyertünk
az idei évi START projekt megvalósítására, 66 fõt foglalkoztattunk szeptembertõl decemberig terjedõ idõszakban.
A támogatási összeg 43%-át tárgyi
eszközök beszerzésére és beruházásra
fordítottuk, erre lehetõséget adott a
pályázat.
Olyan tárgyi eszközöket, szerszámokat sikerült beszerezni ebbõl a
forrásból, amelyeket önerõbõl nem tudtunk volna megvásárolni. A GAMESZ
mûhelyt teljesen felszereltük szerszámokkal.
A START közmunka a következõ
évben is folytatódik. 129.900.000,- Ftot nyertünk erre a célra, a támogatási
szerzõdés aláírása már megtörtént. 164
fõ foglalkoztatása fog megtörténni. A
támogatási összeg 46%-a eszközökre és
beruházásra fordítható.
2011. évi pályázatok:
Pályázatot nyertünk a Mûvelõdési
Ház kihangosítására, 1.075.000,- Ft
összegben vásárolhatjuk meg a kihangosításhoz szükséges eszközöket. Pályázati forrásból 500.000,- Ft-ot nyertünk erre a célra, a beruházás 50%-át az
önkormányzatnak kell finanszírozni
önerõként.
Az ÁMK Széchenyi István Általános
Iskola nyílászáróinak cseréjére
20.789.000,- Ft támogatást nyertünk,

ehhez 10% önerõt kell az önkormányzatnak biztosítani. A pályázat Mezõcsát
Város Önkormányzatán keresztül
bonyolódik, mivel közös fenntartású az
intézmény és Mezõcsát a gesztor.
Nyertünk egy kazánt, illetve a beszerelés költségét 2.700.000,- Ft összegben a Mûvelõdési Központba. Ennek
köszönhetõen itt is be tudjuk indítani a
tûzifával történõ fûtést. Ezzel szintén
megtakarítást tudunk elérni.
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetû
települések támogatása címû pályázatra
ebben az évben kétszer nyújtottuk be
igényünket. A pályázat I. fordulójában
10.610.000 Ft összeget nyertünk, míg a
II. fordulóban 8.000.000 Ft összegû
támogatást, év végi kiegészítésként
pedig 1.174.000,- Ft összegû támogatást kaptunk.
December hónapban hiteltörlesztésre
6.000.000,- Ft-ot, mûködési költségekre 7.000.000,- Ft összegû támogatást nyertünk.
Pályázatot szeretnénk benyújtani a
Polgármesteri Hivatal külsõ felújítására, jelenleg tervezési folyamatban
van a dolog.
Rendezvények:
Több települési rendezvény szervezésében is részt vett az önkormányzat,
ezek nagy része a nyári idõszakban
valósult meg. Itt említeném meg többek
között a Pünkösdi Néptánc-fesztivált, a
rossz idõ ellenére is nagyon jól sikerült
IV. Bográcsfesztivált, a debütáló I.
Keszi Maratont, amely civil összefogással valósult meg társadalmi munkában, illetve volt egy jól sikerült Motorostalálkozó, amely ugyan nem önkormányzati szervezésû rendezvény volt,
hanem magánszemélyek kezdeményezésével szervezõdött, de programot
teremtett a településen. A Pap József
Faluszépítõ Egyesület szervezésében
pedig egy jó hangulatú Szüreti Felvonuláson vehettek részt a település lakói.
Ezúton is köszönöm a szervezõknek a
kitartó munkájukat.
Pénzügyi helyzet:
A költségvetés elfogadásakor 2011.
februárban 33.839 eFt hiánnyal
indultunk.
Év végére 11.861 eFt-ra sikerült
levinni a költségvetési hiányt, köszönhetõen az ÖNHIKI támogatásnak és a
spórolásnak, hiszen igyekszünk mindenre odafigyelni.
Összesen: 126.000.000,- Ft támogatást sikerült pályázaton elnyerni 2011.
évben.
Sipos Imre polgármester
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Önkormányzati hírek
Az önkormányzat képviselõ-testülete 2011. év végén több jelentõs
döntést hozott. 2011. évben lejárt az
AVE-val a hulladékszállítással kapcsolatosan kötött szerzõdésünk. Novemberben kiírásra került a közbeszerzési eljárás a szolgáltató kiválasztása céljából. A képviselõ-testületnek arra volt lehetõsége, hogy
meghatározza a feltételeket, amelyek
a pályázóra, mint leendõ szolgáltatóra
vonatkoznak majd a jövõben.
A testület több olyan dolgot is
próbált beletenni a pályázati felhívásba, ami a késõbbiekben a település
hasznára válik majd. Ilyen például,
hogy az évi két lomtalanításon kívül
évente egy alkalommal a szolgáltatóval közösen szeretnénk megszervezni a veszélyes hulladékok összegyûjtését és elszállítását, ez az önkormányzatnak és a lakosoknak nem fog
plusz kiadást jelenteni, mert ezt a
szolgáltató vállalja.
A társadalmi szerepvállalás erõsítését is szorgalmazta a testület, ami
azt jelenti, hogy a települési rendezvényeket támogassa valamilyen formában a szolgáltató.
A képviselõ-testület kifogásolta,
illetve hiányosságként említette,
hogy nincs arról pontos információnk, hogy milyen mennyiségû
hulladékot szállít el a településrõl a
szolgáltató. A szerzõdésben feltételként került meghatározásra, hogy
évente 3-4 alkalommal szúrópróbaszerûen le kell mérni az autót, hogy
információ legyen arról, a közszolgáltató ténylegesen mennyi hulladékot szállít el a faluból. Ez alapján
lehetõség nyílik annak ellenõrzésére,
hogy valóban olyan mennyiségért
fizetjük-e a szolgáltatás díját, mint
amit valójában elszállít.
Ami lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy 2012-tõl
kezdõdõen a szolgáltató közvetlenül a
lakosoktól fogja beszedni a szolgáltatás díját. Tehát negyedévente csekken a szolgáltató felé kell teljesíteni a
befizetést. Az egy fõs háztartások
esetében lehetõség van 60 literes
edényzet igénylésére.
A képviselõ-testület a decemberi
ülésen tárgyalta az adó- és díjrendeletek módosítását. A képviselõ-testület több okból kifolyólag úgy dön-

tött, hogy a magánszemélyek kommunális adóját - egy csökkentett
mértékben – a jövõben is kiveti a lakosokra. Ennek az a magyarázata,
hogy a kormányzati politika sajnos
rákényszeríti az önkormányzatokat
arra, hogy helyi adókat vessenek ki,
ezáltal jussanak bevételhez. Szigorították az önkormányzatok hitelfelvételének lehetõségét, valószínûsíthetõ, hogy hitelfelvétel esetén
vizsgálni fogják azt, hogy az önkormányzat milyen helyi adókat vet ki, és
abból mennyi bevétele származik
A képviselõ-testület fenti indokok
alapján ezért úgy határozott, hogy
ingatlanonként évi 6.000,- Ft kommunális adót vet ki. Ez havi 500,- Ft
kiadást jelent a háztartások számára.
Az adót két összegben legkésõbb
március 15-ig, illetve szeptember 15ig kell megfizetni a korábbi évekhez
hasonló módon. Az adó fizetése alól
mentesülnek a 65 év feletti egyedül
élõ magánszemélyek, akiknek a
jövedelme az 57.000,- Ft-ot nem
haladja meg.
A képviselõ-testület meghatározta
azt is, hogy ezt a bevételt mire fogja
fordítani, mi is az adó célja:
2012. évben szeretne az önkormányzat több hangsúlyt fektetni a
hulladékgazdálkodásra, illegális
hulladéklerakó helyek felszámolására, továbbá a temetõ infrastruktúrájának fejlesztésére, konkrétan
parkoló kialakítását tervezi a képviselõ-testület. Ezen kívül cél a környezettudatos magatartás kialakítása,
népszerûsítése, ismeretterjesztõ és
szemléletformáló elõadások szervezése.
2012. évben március hónapig több
rendkívüli ülést és két rendes ülést
tartott a képviselõ-testület.
2012. február 9. napján tartott ülésén
a képviselõ-testület megtárgyalta a
költségvetési rendelet tervezetét, és
javaslatokat tettek a képviselõk a
2012. évi költségvetés elkészítéséhez.
Elfogadta a képviselõ-testület a
közterületek tisztántartásáról és a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi rendeletet.
Módosult a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, amellyel
szabályozásra került a lakásfenn-

tartási támogatás természetben történõ nyújtásának lehetõsége. Megtárgyalta a testület a település 2012. évi
programtervét, melyet Tiszakeszi
honlapján olvashatnak.
2012. február 28. napján tartott
ülésén elfogadta a képviselõ-testület
az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A képviselõ-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
460.958 eFt bevétellel, 490.912 e Ft
kiadással, 29.954 eFt költségvetési
hiánnyal állapította meg. A polgármester elmondta, hogy idén is szigorú, megfontolt gazdálkodásra van
szükség, hogy a költségvetési hiányt
lefaragjuk, és tartani tudjuk az
elõirányzatokat.
2012. február 15. napjával elindult
az idei évi START közfoglalkoztatás.
Ebben az évben 130.000.000,- Ft-ot
sikerült pályázaton nyerni a START
közfoglalkoztatásra, amelynek a 40
%-a eszközökre, beruházásra fordítható, ezáltal lehetõség adódik a
település további fejlesztésére. Jelenleg 105 fõt foglalkoztatunk a közfoglalkoztatásban, melynek eredményeként ez év elsõ felében új burkolatot kapott a Polgárõr iroda, felújításra
került és új ajtót kapott a garázs. 2012.
április 3. napjától további 40 fõ
foglalkoztatását kezdjük meg. Folyamatosan történik a csapadékvíz-elvezetõ árkok takarítása és az átereszek
kitisztítása. Az ÁMK Széchenyi
István Általános Iskola udvarára
ülõalkalmatosságokat telepítünk, és
rendben tartjuk az udvart, szintén a
közmunkaprogram keretében. Ezen
kívül március hónaptól elindult a
mezõgazdasági projekt, amelynek
köszönhetõen az önkormányzati
tulajdonú 5,7 ha nagyságú területen
burgonya és étkezési tök termesztését
valósítjuk meg. Az önkormányzati
tulajdonú lakóingatlanok kertjében
pedig veteményeskert kialakítása
történik. A Mezõcsáti Kistérség szervezésében kezdetét vette az Agrárklaszter program is, ahol 26 fõ alkalmazására nyílt lehetõség. A közeljövõben megújul az óvoda kerítése,
valamint a Polgármesteri Hivatal és
az óvoda elõtti járdaszakasz, amelyet
térkõvel burkolunk le, ezzel is esztétikusabbá téve a település központi
részét.
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Önkormányzati hírek
Megkezdõdött az ÁMK Széchenyi
István Általános iskola nyílászáróinak cseréje, a kivitelezés iskolai
idõn kívül történik, ezáltal a tanítás
zavartalan az intézményben.
Az év elején személyi jellegû
változás történt az ÁMK Széchenyi
István Általános Iskola tagintézmény-vezetõi munkakörében. A
korábbi vezetõ ellen fegyelmi eljárás
indult, amelynek eredményeként
vezetõi megbízását a Fegyelmi Tanács visszavonta. Az igazgatótanács
Sztankóné Páricsi Éva pedagógust
bízta meg a vezetõ feladatok ellátásával a tanév végéig. Munkájához
ezúton is sok sikert kívánunk!
Személyi változás történt az IKSZT

munkatárs személyében is. Ezt a
feladatot 2012. február 29. napjától
Buzinkai Gergely látja el, aki a
Mûvelõdési Ház és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér mûködését
szervezi, irányítja, továbbá részt vesz
a községi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, szerkeszti
a település honlapját, valamint közremûködik a Keszi Újság szerkesztésében. Ezen sokrétû feladatkör ellátásához ezúton is sok sikert kívánunk! A település lakóit pedig arra
buzdítjuk, hogy vegyék igénybe az
IKSZT által nyújtott szolgáltatásokat,
és vegyenek részt az általuk szervezett programokon.
2012. február hónapban a polgár-

mester és a jegyzõ szervezésében
csoportos beutazást szerveztünk
emlõszûrésre és további szûrõvizsgálatok elvégzésére az érintett nõi
lakosság részére, abból a célból, hogy
a szûrésre jogosultak minél magasabb
számban megjelenjenek a vizsgálatokon. A szûrõvizsgálatokon 53 fõ
vett részt, akik két nap külön buszjárattal utaztak el a vizsgálatok helyszínére. A résztvevõknek a vizsgálat
ingyenes volt, a felmerülõ költségeket
az önkormányzat vállalta. A kezdeményezés igen sikeres volt, ezért az
év folyamán és jövõre is szervezünk
szûrõvizsgálatra történõ beutazást.
Sipos Imre
Kruj Tímea
polgármester
jegyzõ

RENDELET ÉS GONDOLATOK
Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a közterületek tisztántartásáról és a település szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1/2012. (II.15.). számú rendeletében hozott
határozatot.
A rendelet teljes terjedelmében olvasható a település honlapján (www.tiszakeszi.hu), illetve a Polgármesteri Hivatalában. Alapvetõen tartalmazza mindazokat a kötelezettségeket, amelyek a község valamennyi lakosára hárulnak ugyanúgy, mnt az országban bármely településen. A hulladékszállítás díja 60 l-es edény esetében 216 Ft+ÁFA/ürítés,
120 l-es edény esetében 371 Ft+ÁFA/ürítés. A szemétszállítás Tiszakeszi területén heti egy alkalommal, pénteki
napon történik.
A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vétele kötelezõ, ugyanúgy, mint az ingatlanokkal közvetlenül érintkezõ
járdaszakaszok, folyókák, víznyelõ rácsok folyamatos tisztán tartása. Valamennyiünk közös érdeke, hogy a keletkezõ
hulladékok ne terheljék Tiszakeszi területét, ne szennyezzék ezt a szép kis falut.
A fõ gond azonban nem is a magántulajdonú ingatlanokkal, hanem a település közterületeinek és nyilvános
területeinek rendben tartásával van. Csak idén a közmunka programban 3 nap alatt 130-150 zsák mûanyag, nem
lebomló hulladékot gyûjtöttek össze a munkásaink, ami borzasztóan nagy mennyiség. Emellett naponta 5 emberünk
folyamatosan takarítja a falu utcáit, tereit, melyeket valamennyien közösen használunk.
Miközben virágosítunk, parkosítunk, igyekszünk szülõfalunkat vonzóvá, kellemessé, mind kultúráltabbá tenni,
sokan talán nem is gondolnak vele, hogy mennyire ellentétes ezzel a törekvéssel számos, rosszul kialakult szokás.
Felhívom a lakosok figyelmét ezért a következõkre:
A Cigány-tó környéke nem szeméttelep, oda - engedéllyel - csak építési törmeléket és hamut szabad lerakni.
A temetõ rendben tartása gondolatom szerint nem csak a fenntartó egyház feladata; a síroknak és környékének
tisztán tartása a kegyelet része. Az elszáradt virágok, koszorúk ottmaradva szemétté lesznek, de ha mindenki
hazavinné és a kukába tenné õket, az az egyes embereknek nem jelentene terhet, sírkertünk viszont olyan lenne,
amilyennek illik kinéznie. A lakosok számára ez csak megszokás kérdése, az egyháznak viszont az otthagyott
hulladék elszállíttatása évente többszázezer forint, amit
nem fog tudni vállalni.
Tiszakesziben minden lakos fizet szemétszállítási
díjat. Az ezért kapott szolgáltatás keretében minden
szemét eltüntethetõ a településrõl, tegyük tehát a
kukákban mindazokat a hulladékokat, amelyek oda
valók.
Büszkén mondhatjuk, hogy a Mezõcsáti Kistérség
legszebb településén élünk. Ez csak akkor maradhat így,
ha mindannyian akarjuk, vigyázunk rá, figyelünk
tisztán és rendezetten tartására.
Kérem ebben a település minden lakójának segítségét,
támogatását, együttmûködését.
Sipos Imre
polgármester
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Hírek, információk
Sikeresen dolgozik a Polgárõrség
Egyesületünk 2009 novemberében benyújtott LEADER pályázaton sikeresen szerepelt, ezért valóra tudtuk váltani
fejlesztésre vonatkozó terveinket, ötleteinket. Sikerült az egységes kép elõsegítésének kialakítása érdekében többfunkciós
átmeneti kabátokat, cipõt, nadrágot vásárolnunk.
Kapcsolatunk a rendõrséggel stabil, ezt csak erõsíti a közösen aláírt megállapodás, amely a közös szolgálatok ellátásának
alapját is képezi. 2011-ben összesen 6729 óra szolgálatot adtunk, ebbõl 600 óra a rendõrséggel közösen történt. Az ünnepi
idõszakokban, illetve amennyiben a helyzet megkívánja – pl. februári hóhelyzet - magasabb óraszámban adunk szolgálatot;
decemberben 796, januárban 815, februárban 982 órányi polgárõr jelenlétet biztosítottunk. Nagyon jó viszonyt alakítottunk
ki a helyi Termelõ Szövetkezet vezetõivel. Részt vettünk a „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az idõseknek” programban,
melyre elsõ alkalommal az Ében-Haézer református gyülekezeti házban került sor 2011. decemberében, majd a Mûvelõdési
Otthonban 2012. március 1-én. Ez a program az idõsebb korosztálynak nyújt figyelemfelkeltõ elõadás keretében
felvilágosítást. Fontosnak tartjuk ennek a programnak a folytatását, hisz ily módon az idõsebbek is megismerik azokat a
csalási formákat, melyeket ellenük használnak fel. Nagy szerepet vállaltunk az I. Keszi Maraton lebonyolításában, és az idei
2. Keszi Maraton megszervezésében és biztosításában is részt veszünk, hisz egy ilyen nagy rendezvény helyi biztosítása
elengedhetetlen, melyet a Polgárõr Egyesület fennakadás nélkül képes megoldani. Szeptemberben Családi Napot
tartottunk, ahol polgárõreink közeli hozzátartozói, családtagjai is megismerhették szeretteik áldozatos munkájának
eredményeit, elismeréseit. Itt meg kell jegyeznem, hogy ezen a rendezvényen jelentették, be hogy a Tiszakeszi Polgárõr
Egyesület elnyerte „AZ ÉV POLGÁRÕR EGYESÜLETE” kitüntetést, melyet Budapesten, október 22-én vehetett át Sipos
Imre polgármester és Kállai László elnök. Ezúton szeretném megköszönni polgárõreink áldozatos és kitartó munkáját.
Nagyon fontosnak tartjuk az Ifjú Polgárõrök képzését is, ezt eredményesen végezzük, hiszen 2012. március 25-én a Megyei
Közgyûlésen kiemelték településünket, mivel itt a leghatékonyabb az Ifjú Polgárõrök képzése. 2011-ben a rendõrséggel
közösen „Rendõr-Polgárõr” közös napot tartottunk a Lorántffy-napok keretein belül, mely nagy sikert aratott. Ezt ebben az
évben is megismételjük, 2012. április 18-án 14–16 óráig kerül rá sor.
Kállai László elnök

Gyászjelentés

Temetõi sírhelyek díjai

Fájdalommal tudatjuk, hogy kolléganõnk:

Pulai Sándorné
fõmunkatárs
a kemény, kitartó
küzdelmet, amit súlyos
betegsége ellen vívott, 2012.
március 11. napján
elveszítette. Örök
nyugalomra tért.
Pulai Sándorné született Muskatal
Erzsébet Tiszakesziben született 1950. március 5-én. A
mezõcsáti Kiss József Gimnáziumban szerzett érettségi
bizonyítványt 1968-ban, majd 2 évvel késõbb
szabályozás- és hõtechnikai mûszerész szakmát szerzett.
1971-ben kötött házasságot Pulai Sándorral, házasságukból két gyermek – Sándor és Zsolt - született. 1978.
március 1-tõl dolgozott a Tiszakeszi Községi Tanácsnál
elõször helyettesítõként, majd 1983. június 16. napjától
határozatlan idejû kinevezéssel igazgatási elõadói munkakörbe került. Munkaköre ellátásához 1979-ben anyakönyvi, 1981-ben egységes községi szakvizsgát, 1985ben árkalkulátori szakvizsgát tett. 1995–2000. között
megbízást kapott a jegyzõi feladatok ellátására is. 30 éven
keresztül dolgozott a Tiszakeszi Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál 2008. július 16-i nyugdíjba
vonulásáig. Munkáját lelkiismeretesen, becsülettel
végezte. Nyugdíjba vonulása után 4 évvel - 2012. március
11-én – hunyt el.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói fájó szívvel
búcsúznak tõle. Emlékét szívünkben õrizzük.

A rend és tisztaság megõrzése érdekében
polgármester úr és a presbitérium tagjai szeméttároló
helyet jelöltek ki a temetõ területén, illetve
várhatóan korlátozza majd a gépkocsival való
behajtást a Presbiteri Testület.
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Arckép: a falu legidõsebb embere
Községünk legidõsebb lakójával,
Gyöngyösi Gyula bácsival beszélgetek, aki 1914. február 16-án született Tiszakesziben.
A hatgyermekes család egyetlen
fiaként 6 elemi iskolát végzett, és
ahogy mondja: 2 évet ismétlõt, ami
azt jelentette, hogy hetente fél napot
töltöttek a tanítónál. Aki nem jelent
meg az iskolában, az szigorú büntetést kapott. A család földmûveléssel és állattenyésztéssel foglakozott,
amibõl természetesen mindenki
kivette a részét. A nõk, lányok feladata elsõsorban az apró jószágokkal
való foglalkozás volt, 50-60 baromfit is tartottak. Volt tyúk, kacsa, liba,
pulyka.
A férfiak a lovakkal, szarvasmarhákkal és a földmûveléssel
foglalatoskodtak. A földmûvelés,
növénytermesztés mind kézi erõvel
történt, például a kukoricát behúzatták a lóval, a sorját pedig kézi
kapával kapálták be. A lányok
feladata volt a gurdinyozás, amit
egy erre a célra készített kis kézi
szerszámmal végeztek, hogy a
gabonaféléket ne fojtsa el a gaz.
Elsõsorban a saját ellátást termelték
meg, nem vitték a piacra. A tejterméket minden család magának
állította elõ, és ez mintegy fizetõeszközként is szolgált. A fuvarozásért, napszámosoknak nem minden
esetben kellett pénzzel fizetni, voltak természetbeni fizetségek is.
A gyermekévek után 2 év katonai
szolgálat következett, és ezután
többször is behívták Gyula bácsit,
amint a kora beli férfiakat is. A
második világháború idején is
szolgált, és itt emlékezik vissza a
fogságra, amelyet Oroszországban
töltött.
- 1942-1948-ig voltam fogságban,
ami hosszú idõre elszakított a
családtól. Nehéz idõszak volt, hiszen az orosz hidegben a nehéz
szénbányászati munkában minden
fogoly kicsit megrokkant. A bányába mélyen kellett lemenni – meséli poros sötét tárlókban dolgozni nap
nap után. Sztálint is többször láttam

a gyûléseken, nagy bajszos derék
ember volt.
A háború után következett a tszesítés, ami az emberektõl elvette a
földet, állatokat, gépeket.
A legtöbben nem szívesen adták
oda, de nem volt választási lehetõségük. 1960-1978-ig dolgozott a
tsz-ben, ezután nyugdíjba vonult.
Pap József jól vezette a tsz-t, iskolázott ember volt, gimnáziumot
végzett, gazdaságirányító volt.
Ezután Harsányi Gy. Lajosra
terelõdik a szó. Nagyon jó ember
volt. Rajztanár volt és szeretett festeni. Szépen rajzolt meg festett,
tanult ember volt.
Gyula bácsi református családból
származik és elmondja, hogy a
katolikusok kevesen voltak.
A faluban ünnepekre voltak bálok,
amelyeket a kultúrházba rendeztek
meg.
Sok minden megtörtént ez alatt a
hosszú életút alatt.
A képviselõ választásokkor a
csendõröknek kellett rendet tenni,
mert a fiatalok sokat verekedtek.
Nem bicskáztak, inkább ólmos
botokkal verekedtek. A pálca végére
ólmot öntöttek és azzal verték egymást fejbe. A csendõrök bekísérték
õket, megnadrágolták az õrsön.
Volt, amiért ülni is kellett. Akkor
minden más volt, a csendõrök

nagyobb rendet tartottak. Kakastollas kalapban jártak, ha szombat
délután nem volt az udvar és a kapu
eleje felsöpörve, feljelentettek a
Csáti bírónál, az meg kirótta a
pénzbüntetést.
Gyula bácsi késõbb nõsült a
háború és a fogság miatt. 1950-ben
vette feleségül Karakas Lídiát.
Sajnos gyermekük nem született.
Felesége 2006-ban halt meg.
Kisebb baleset miatt leesett lábáról
2009-ben, azóta keresztlánya, Sípos
Andrásné és családja gondoskodik
róla.
Mi a hosszú élet titka? Erre nincs
recept. Az bizonyos, hogy nem
dohányzott, pedig apja és nagyapja
is nagy pipás volt. Az alkohol sem
volt fontos eddigi életében, bár a
saját termesztésû szõlõbõl jó borok
készültek. Az biztos, hogy a nagyapai örökség mély nyomot hagyott
benne. Egy máig precíz, rendes
ember ül mellettem, aki mindig a
munkának élt. Tudta, hogy hol a
helye, és amit feladatul kapott,
mindig pontosan elvégezte. Sokat
és sokan tanulhatnánk tõle még
most is, hazaszeretetet, munkaszeretetet, tiszteletet, becsületet.
Már csak egy testvére él Lõrinciben, Baranyi Jánosné sz. Gyöngyösi Zsuzsanna.
Többször is rám szól beszélgetés
közben: sokat tetszik írni, elég már
az.
De én még kérdezném, hisz nem
sok hasonló korú emberrel találkozom, és érdekel az a történelem,
amit megélt. Köszönöm Erzsikének
és Fecónak a segítségét és Gyula
bácsi türelmét.
Isten éltesse még közöttünk.
Pálnokné Fazekas Erzsébet
(Gurdinyozás, gordonyozás: nevét
a mezei aszat (gordony) elnevezésébõl kapta. Tavasszal, amikor még
kb. egyaraszos a vetés, rövid, késszerû eszközzel kirtják közüle a gyomot, amely akadályozná a növekedésben, fejlõdésben.
A szerk.)
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...az Úrnak szolgálunk...
„Mikor pedig a föld népe megyen
be az Úr eleibe az ünnepeken, aki az
északi kapu útján ment be, hogy
leborulva imádkozzék, a déli kapu
útján menjen ki; aki pedig a déli
kapu útján ment be, az az északi
kapu útján menjen ki; ne térjen
vissza azon kapu útjához, amelyen
bement, hanem annak ellenében
valón menjen ki.” Ezékiel 46,9
Egy kedves ismerõsöm Ady Endre
hepe-hupás vén Szilágyának olyan
részérõl találta meg élete párját,
ahol az a szokás mai napig, hogy a
leányt eskü nélkül nem viszik ki a
faluból. Olyan faluba nõsült, amelyiknek legmagasabb dombján az
Istenháza áll. Utak futnak össze a
templom elõtt, melyek a település
legtávolabbi részérõl indulnak.
Ösvények vezetik fel a gyalogosan
jövõt az õsi hajlékhoz. Az esküvõre
a násznép mindig külön csapatban
vonul fel, külön úton kísérik fel a
menyasszonyt és a võlegényt, hogy
azok a templom bejárata elõtt találkozzanak. Az istentisztelet után a
fiatal pár a kettõjük szövetségét
esküvel pecsételi meg Isten és a jelenlevõ családtagok és barátok elõtt.
Aztán a templomból kilépve ketten
együtt egy harmadik úton indulnak
le a dombra épített gyülekezeti
hajlékból. Mindkettõ; menyasszony
és võlegény fölfelé fölmegy a maga
életével, lefelé pedig lejön valaki
mással, valaki másnak az életével.
Valami ehhez hasonlónak kellene
történni az emberrel mindenkor,
amikor Istenhez jön, amikor a
templomban, a testvéri közösségben megjelenik elõtte. Amikor ünnepet ül, amikor a nyugodalom
napot megszenteli. Felmegyek színe elé, a magam gondját és kérdéseit
viszem, a magam életét viszem,
örömét és háláját, szükségeit és
hiányosságait. Viszem mindazt,
amit kaptam, amit megszereztem,
amire büszke vagyok, és viszem azt
is, amit szeretnék örökre elfelejteni.
És onnan, ahol Isten az õ szeretetével, Igéjével várt, Lelke áldásait
adta, más úton térek meg. Egy új

úton, közös életúton, azzal, Aki
szólt, Aki irgalmát, kegyelmét
nyújtotta, Aki elõbb szeretett, Aki
megbocsátott Krisztusban.
Ahhoz, hogy ez így legyen, valaminek történnie kell azon a helyen,
amelyik ezen a sík vidéken nem
épülhetett dombra, mégis a település központjában kapott helyet,
hitüket valló áldozatkész elõdök
bölcs elgondolásából és fáradságos
munkája nyomán. Valaminek történni kell, hogy ne akarjak visszatérni azon az úton, amin Isten elé
mentem. Legyek kész feladni önként azt, ami eddig fontos volt,
amire mindezidáig büszke voltam,
hogy ezek helyét átvehesse Az,
Akinek igent mondtam egy életre.
Két fiatal, egy ifjú és egy leány
esküje, szövetsége a hûségre épül,
úgy ahogyan Isten és népe kapcsolatát is hûség kellett volna jellemezze. A hûtlenné lett népet szövetséget megszegõ, házasságtörõ,
parázna nõhöz hasonlónak mondja
az Ószövetségi próféta. A hûtlenné
lett népet visszavárja Isten, követeit
küldi a néphez, örömhírrel, evangéliummal, megszólító szavával.
Ezékiel próféta könyvének idézett
sorai azok közül a kultikus rendelkezések közül valók, mellyel az
istentiszteleti alkalmakon való megjelenéshez kapott utasítást a király
és a nép. A templomban átvonulva
látniuk kellett a bemutatott áldozatot is, és amit szemükkel láttak, az
fel kellett idézze elõttük az áldozati
rendtartás lényegét. Mert minden
ilyen alkalom az Isten szövetségére
való emlékezés volt, és aki a
templomban megjelent, az láthatatlanul is ott érezhette maga mellett a
Szövetség Urát, akinek kegyelmére
gondolva hálát adott. Az áldozatok
bemutatásának célja a kiengesztelés
volt, az ünnepen megjelenõ nép
jelképesen ezzel a kiengesztelõ
cselekedettel akarta helyre állítani a
megromlott szövetségi viszonyt. A
templomon átvonulva, látva az
áldozatot, átérezve ennek értelmét,
ennek örömével térhetett meg

otthonába.
Tiszakesziben 2012. március 2630. között drága lehetõség kínálkozott mindannyiunk számára,
hogy bemenjünk az Úr eleibe.
Lehetõség kínálkozott ünnepre,
hogy együtt legyünk ott, ahol Igéje,
Lelke által találkozni lehet Vele és
Testvérekkel. Lehetõség, színe elõtt
megjelenve, tõle áldást, békességet
nyerve, bocsánatát, irgalmát megtapasztalva másként, új úton távozni
megszentelt hajlékából. Lehetõség
kínálkozott evangéliumot, örömhírt
vinni, Õt magát az Örökkévaló
Istent, aki szeret és velünk akar
jönni a családba, szeretteink közzé,
oda, ahol nélküle annyi nyomorúság
van, ahol nélküle elhordozhatatlan a
fájdalom, ahol minden vágyakozásunk ellenére az öröm csak
önzõ, ahol a békesség is sokszor
csak színlelt. Lehetõség kínálkozott, hogy ebben az örömben
minden szívemhez közel álló részesüljön, és lehetõség, hogy mindanynyiunkban a döntés megszülessen:
„…én azonban és az én házam az
Úrnak szolgálunk.” Józsué 24, 15b
Harkai Erzsébet helyettes
lelkipásztor
A Tiszakeszi Református
Egyházközség Presbitériumának
közleménye:
Egyházközségünk a templomtetõ
héjazat cseréjével kezdi el a templom felújítási munkálatait a 2012 év
tavaszán. Szeretettel kérjük a Testvéreket, akinek szívét Isten arra
indítja, adományával segítse a
tervezett felújítási munkák elvégzését.
A templomfelújításhoz céladományaikat Simon Ibolya iskolatitkárnál, Muskatal Jánosné temetõgondnoknál, Soltész Józsefné presbiternél, Király István fõgondnoknál lehet befizetni.
Minden kedves Testvérünk segítségét, adományát köszönettel veszszük.
A Tiszakeszi Református
Egyházközség Presbitériuma
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A katolikus egyház hírei
A Katolikus Egyház életébõl

mellett, Hidvégardón töltünk 6
napot június 20-25. között.
- Tervezzük továbbra is, hogy az
IKSZT-ben kb. 2-3 heti rendszerességgel szombatonként találkozunk, elsõsorban a táborokban
részt vett gyerekekkel, fiatalokkal.
A következõ találkozás április 14-én
lesz kivételesen a délelõtti órákban:
fél 9-tõl fél 12-ig.
- A Mezõcsáti egyházközségben
bérmálás lesz június 3-án, a mi
egyházközségünkbõl bérmálásra
készülnek: Pálnok László, Vanczák
Lilla, Vanczák Zsolt, Gábor Babett
és Szarvas Petra. Addig is foglaljuk
imáinkba ezeket a gyermekeket és
családtagjaikat!

A nyári tábor óta több alkalommal
összejöttünk azokkal a hittanos
gyerekekkel, akik kedvet éreztek arra, hogy közösen töltsük el a szombat délutánt. Az adventi idõben és
azóta is az IKSZT-ben találkozunk,
ahol fõként játékkal és barkácsolással telik az idõ, de alapvetõ
hittani ismereteket is szereznek itt a
gyerekek.
Március 3-án szombaton a gyerekekkel, fiatalokkal közös keresztúti
imádságon vettünk részt.
- Mi a keresztút? A katolikus egyház egyik liturgikus imádsága, amit
fõként nagyböjtben végzünk, mivel
Jézus szenvedésének a történetét
jeleníti meg képekben, Jézus elítélésétõl kezdve egészen a feltámadásáig.
Ez rendhagyó keresztút volt, egyrészt a résztvevõ gyerekek, fiatalok
maguk fogalmazták meg az egyes
állomásokhoz a gondolatokat,
imákat, másrészt a Százdi kereszthez mentünk ki és közben végeztük
a keresztutat, egy-egy fát megjelölve gondolatban, hogy melyik hanyadik állomás.
Terveink
Nagyheti liturgiák a katolikus
- Hagyományainkhoz híven ván- kápolnában:
dortábort szervezünk július 25. és Nagycsütörtökön 15 órától Igeaugusztus 3. között, Máriapócsra liturgia
fogunk elzarándokolni.
Nagypénteken 15 órától Ige- Állótábor is lesz, a szlovák határ liturgia

Húsvétvasárnap Igeliturgia 8:15tõl
Húsvéthétfõn Szentmise 8:15-tõl
Húsvét után május 5-én „Az öröm
útja” közös imára, elmélkedésre
hívunk és várunk minden gyermeket, felnõttet, aki örömünnepként
élte át a húsvétot, és ezt az örömöt
meg szeretné osztani testvéreivel is.
Távlati terveink között szerepel a
kápolnánk külsõ-belsõ felújítása.
Ehhez már most kérjük a kedves
olvasók támogatását. Aki teheti
anyagilag, akinek módja van rá,
természetben is segíthet.
Ezúton is áldásokban gazdag
húsvéti örömünnepet kívánok.
Fazekas Mónika
katekéta

A húsvét jelképei
A locsolkodás szokásáról: A keresztények húsvét éjszakáján, húsvétkor keresztelkedtek, felnõtteket
kereszteltek csak, majd késõbb a szülõk kérésére, hitére gyerekeket is, akiket a szülõk - mivel azok keresztények
voltak - ilyen módon neveltek.
Húsvét éjszakáján, úgy mondjuk, hogy vigíliáján vizet szentel az egyház és ezzel kereszteli a felnõtt megtérõ
embereket – ma is. A pap végigjár a padsorok között és meghinti a szentelt vízzel a híveket, ez a keresztelésünkre
emlékeztet minket. Innen jött a vízzel való locsolkodás. Majd késõbb áttértek a modern változatra és bejött
divatba a kölni, illatos vízzel kezdtek locsolkodni a férfiak. Ezáltal a szokás által a nõk, lányok nagy része a mai
napra utálja a húsvétot, mert a sokféle szagos víz keveredik a haján, ruháján és nem egy kellemes érzés. Vannak,
akik visszatérnek a hagyományhoz és újra vízzel locsolkodnak – mint nõ mondhatom, ennek én is jobban
örülök, mint a kölninek. Illetve van, aki kölnit, vagy parfümöt ajándékoz a szeretett hölgynek, ez is kellemesebb
megoldás, kedves férfitársak, mint a fejünk locsolása kölnivel.
Mit jelképez a tojás: az új életet, ahogyan kikel a kiscsibe, kiskacsa, kitöri a tojás héját, és világra jön, úgy törte
ki Krisztus a sír bejáratát, és új életre támadt.
A feltámadt test már soha nem hal meg, a halál nem uralkodik rajta. Örökké él. Ez a mi célunk, ez az örök élet,
de elõbb meg kell halnunk, hogy örökké élhessünk. Tehát a meghalás, önmegtagadás, önmagamnak meghalni…
ez a keresztény élet, a Krisztuskövetés lényege.
Fazekas Mónika katekéta
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Óvodai hírek õsztõl tavaszig
2011. szeptemberében indult be
felújított és megszépült óvodánkban
az elsõ teljes nevelési év. Megtörtént a csoportok elosztása, 1 minikiscsoport, 1 kis-középsõ-, 1 nagyközépsõ és 1 nagycsoport indult,
viszonylag magas létszámokkal.
Minden csoportszobában új, esztétikus, színes bútorok, játékok, fejlesztõeszközök, hangulatos, barátságos díszítések várták a beszoktatós és a régi gyermekeket egyaránt.
Biztosan elgondolkodtak már
azon, hogy mit is tud valójában
nyújtani egy jól mûködõ, új óvoda a
gondjaira bízott kisgyermekeknek
és hogy mit vár el ezektõl az
intézményektõl a szülõ.
Nekünk, óvodapedagógusoknak a
legfontosabb kérdés mindig az,
hogy a kisgyermek miként éli meg
az ittlétet. Rajtunk óvónõkön múlik,
hogy mivel a gyermekek alapvetõ
tevékenysége a játék, olyan együttjátszásokat teremtsünk, amelyekben kellemes, nyugodt, családias
légkörben önkéntesen, lelkesen
vesznek részt a gyermekek. A játékok adják a keretét azoknak a változatos és fejlesztõ hatású tevékenységeknek, amelyekben a gyermekek
szellemi, fizikai képességére és
kézügyességére van szükség. A
játékokban formálódik kapcsolatteremtõ képességük, magabiztos
fellépésük, bátorságuk, bõvülnek
ismereteik. Elõsegíti a testi-lelki
fejlõdésüket, személyiségük kiteljesedését. Ezeket a játékos tevékenységeket továbbra is az évszakokhoz,
a néphagyományokhoz, ünnepekhez, a gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségi szintjéhez
igazítva tervezzük, bonyolítjuk le.
A napi tevékenységeinken túl
szeretnénk néhány fontosabb, az
egész óvodára kiterjedõ programunkról beszámolni. Az õszi „ezerszínû” természet minden területét
megcsodáltuk, megismertük, ábrázoltuk, verseltünk-daloltunk, meséltünk róla. Októberben, mint
óvodai hagyomány a termésbábkészítõ barkácsdélután is lebonyolításra került minden csoportban. A

szülõk és a gyerekek közös
munkái-ból a csoportok elõtti
folyosón kiállítást rendeztünk. A
szülõk ak-tivitásának és
kreativitásának kö-szönhetõen a
gyümölcsök, zöldsé-gek, termések
új életre keltek, érde-kes és
mulatságos figurák születtek.
Reméljük, sikerült minden résztvevõnek lehetõséget nyújtanunk egy
kellemes, hangulatos és tartalmas
együttjátszásra.
Néhány gyorsan eltelt hét után

megkezdõdött a téli ünnepségsorozat. Az adventi idõszakot a
várakozás és a készülõdés jellemezte. A gyerekek izgatottan várták a
Télapó megérkezését. Hagyományainkhoz híven az óvónénik most
is bábelõadással kedveskedtek az
óvodásoknak és a meghívott elsõsöknek. A Télapót minden csoport
verssel, dallal köszöntötte, majd sor
került a csomagok átadására, amit ki
félve, ki örömmel vett át.
December 20-án megünnepeltük a
karácsonyt, mely a szeretet, az
ajándékozás és elsõsorban a család
ünnepe. A mi óvodánkban a csoportok is egy-egy nagy családot jelképeznek, amelynek a tagjai a gyerekek, az óvónénik és a dajkanéni.
Szokásunkhoz híven minden csoportban karácsonyfát állítottunk,
melyeket a gyerekekkel közösen
díszítettünk fel. A délelõtt folyamán
megtekintettük a nagycsoportosok
Betlehemes-játékát, délután pedig
dalokkal, versekkel, illetve az általunk sütött mézeskaláccsal kedveskedtünk a szülõknek, majd közösen
bontogattuk a fa alatt rejtõzõ ajándékokat. Itt szeretnénk megköszönni a fenntartónak a játékvásárláshoz
nyújtott anyagi támogatását.

örömmel fogadták egymást,
beszél-gettünk az otthoni
élményeikrõl.
Vízkereszt napján lebontottuk a
karácsonyfát és ezzel elkezdõdött a
farsangi idõszak. Az idén a szülõkkel közösen úgy döntöttünk, hogy
elhagyjuk a Mûvelõdési Központban megrendezett közös farsangi
felvonulást, és az óvodában csoportonként tartjuk meg a télûzõ mulatságokat. Mindenütt változatos verseny- és ügyességi játékokkal, apró
figyelmességekkel, különbözõ
keretbe ágyazva tettük emlékezetessé ezt a napot. A gyermekek nagy
örömmel vettek részt a játékokban,
az együtt átélt élmények még
szorosabbá kovácsolták a csoportok
közösségét. Ezeken a napokon,
melyeket nyílt napként hirdettünk
meg, nagy érdeklõdéssel vettek
részt a szülõk is. A télûzés befejezõ
hagyományõrzõ játéka volt a
„kiszebáb” (szalmabáb) égetése az
óvoda udvarán, melyhez hozzátartozik a télcsúfoló versek mondogatása, a közös zajkeltés. Ez közös maradandó élményt jelentett az óvoda
összes gyermeke számára. Ezután
már a tavaszt, a természet újjászületését, a jó idõt várjuk, hogy az egészséges életmód keretében minél több
idõt tölthessünk az udvaron, a
szabad levegõn való mozgással.
Készülünk az elsõ jelentõs tavaszi
néphagyományõrzõ programunkra,
a húsvéti barkácsdélutánra, ahol
reméljük minél nagyobb számban
és jó hangulatban készítenek gyerekek, szülõk és óvónõk különbözõ
technikákkal díszeket a húsvéti
ünnepre, az ünnepi asztalra, vagy
csak a gyerekek szórakoztatására.
Tóth Imréné
Leskóné Várfalvi Enikõ
óvodapedagógusok
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Farsang táján a Széchenyi-ben

2012. január 16-tól vagyok az
ÁMK Széchenyi István Általános
Iskolája megbízott tagintézmény
vezetõje. Ez idõ alatt folytatódott az
elõzõ tanévben megkezdõdött IPR
pályázat.
Az elsõ félévben 1.859.000 Ft
támogatást kaptunk. Ebbõl a
pénzbõl felújítjuk két tanterem
bútorzatát, új számítógépeket szerzünk be, továbbképzést szervezünk,
enyhítjük a szociális hátrányokat. A
farsang megrendezésére fordítottunk nagyobb összeget.
Március 3-án rendeztük meg
hagyományos farsangunkat. A
mûsor két részre tagolódott. Az elsõ
részben a 4. és 8. osztály keringõt
adott elõ. Aztán az Egyszer egy
királyfi címû mesejáték került
színre. A második részben az alsó
tagozatosok szerepeltek. Az elsõ

osztály elvarázsolt diszkó ladyket
és macsó fiúkat vitt a világot jelentõ
deszkára. A második osztály zenés
bohócoknak öltözött. A harmadik
osztály már várta a langyos tavaszi
esõt, ezért esernyõvel, gumicsizmával és esõkabáttal szerelkezett
fel. A szünet után a mûsort az 5.
osztályosok kezdték, õk a Viva tv
mûsorába néztek bele. A 6. osztály a
kínai sárkányt jelenítette meg. A 7.
osztály mûsorát a gyerekek állították össze, és minden testrészüket
megmozgatták. Az osztályok produkciói után a 4. és 8. osztály diszkótánca következett, ami megalapozta a késõbbi jó hangulatot.
Köszönöm a felkészítõ tanárok:
Szalai Jánosné, Zsipiné Oláh Mária,
Krujné Juhász Éva, Petheõné
Baranyi Erzsébet, Hajduné Négyessy Edit, Hajdúné Dániel Mó-

nika, Hunkóné Gábor Ildikó,
Hajdú József, Bodnár Mihályné,
Sinkó Beáta, Karakasné Nagy
Katalin, Tóth Mária és Zámbó-Kiss
Vanda Éva munkáját. Köszönöm
minden-kinek, aki eljött és így
támogatta intézményünket, külön
köszönöm mindazoknak, akik
tombolatárgyat is felajánlottak. A
bevétel a diákön-kormányzaté,
amibõl kirándulá-sokat, táborozást,
versenyeket tá-mogat.
Március 5-én nyílt napot tartottunk
a leendõ elsõ osztályosok szüleinek.
Megelégedéssel szemlélték a tágas,
világos új bútorokkal berendezett
tantermeket. A 4. osztályban láttak
két órát (magyar és környezetismeret), amit a leendõ elsõs osztályfõnök, Petheõné Baranyi Erzsébet tartott.
Sztankóné Páricsi Éva mb. vezetõ
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Lorántffy-pillanatképek
Iskolánk életében az utóbbi hónapok is gazdagok voltak eseményekben. Februárban hagyományosan a
farsangi bálra került sor, amelyet ez
évben is külön rendeztünk az alsósoknak és a felsõsöknek. A felsõsök
február 24-én, pénteken ünnepeltek,
az alsósok másnap, szombaton
délután.
Mindkét napon a 7. osztályosok
adták a nyitómûsort Törõné Sóffer
Melinda osztályfõnök vezetésével.
A „Csaló az Üveghegyen” c.
mesejátékkal szereztek nekünk feledhetetlen perceket, önfeledt
szórakozást. A darab végére a daliás
csizmadia elnyerte a királykisasszony kezét, így egy párként ropták a nyitótáncot, mint farsangi herceg és hercegnõ, alias Sepsi Cintia
és Vanczák Zsolt. Ezt követõen az
osztályok mutatták be az addig
gondosan titkolt mûsorukat. Az
elsõsök bûbájos „Nyuszitáncot”
produkáltak, a másodikosok Dr.
Bubót és társait keltették életre
csodás jelmezeikben, a harmadikosok a Hupikék törpikék közé varázsoltak bennünket, ahol a félelmetes
Hókuszpók gonosz próbálkozásait
kísérhettük figyelemmel. A negyedikesek a „Modern békakirály” c.
mesedarabbal örvendeztettek meg
minket, melyben a nemek közötti
fordított szereposztás kacagtatott
meg bennünket.
Az ötödikesek gyönyörû látványt
varázsoltak a színpadra a „Görög
istenek” c. elõadásukkal. A hatodikosok egyenesen a kõkorszakba
vittek vissza, ahol Frédi és Béni is a
farsangi bálba vágyakozott. Úton az
„Ökörkörbe” összefutottak néhány
film- és rajzfilmfigurával, akik alaposan móresre tanították õket. Ennek a produkciónak a színvonalát a
rendkívül szellemesen megírt verses beszéd is emelte.
A nyolcadikosok Hófehérke paródiájában mindenki talált karakterének megfelelõ szerepet, amiben
brillírozhatott. A humoros forgatókönyvet a gyermekek színészi
játéka tette igazán szórakoztatóvá.
Az egyes mûsorszámok között a

Menyhért Zoltán tánctanár vezette
táncos csoportok mutatták be koreográfiáikat.
Köszönet minden pedagógusnak a
fáradtságos felkészítésért, a gyerekeknek a vidám elõadásért, a szülõknek az anyagi áldozatokért, valamint a Szülõi Munkaközösségnek a
több napi odaszánt munkáért!
A farsang múltával máris elkezdtük a felkészülést a következõ eseményre, a március 15-i községi ünnepségre. A 4., 5. és 6. osztályosok
által elõadott ünnepi mûsort szerkesztette Horváthné Bartók Ildikó, a
betanításban segédkezett Bukovenszki Anita és Lupkovicsné
Bukovenszki Zita. A díszletet Gáborné Tátrai Timea készítette. Március idusán az idõjárás is igazán
ünnepi volt, csodálatos napfényben,
kellemes melegben ünnepelhettünk.
Délelõtt 10 órakor istentiszteletre
gyülekeztünk az Ében-Háézer
gyülekezeti házba, majd annak
végeztével vonultunk a Mûvelõdési
Központba, ahol megtekintettük
tanulóink színvonalas elõadását,
végül a Széchenyi-téren megkoszorúztuk a hõseink emlékére állított
kopjafát. A maga nemében egyszerû
volt, mégis emelkedett hangulatú
nemzeti ünnepünk Tiszakeszin.
Mindezen rendezvények elõtt,
között, után számtalan versenyen
vettek részt tanulóink, melyek
eredményeibõl az alábbiakban
teszünk közzé néhányat:
- A Debrecenben megrendezett,
református iskolák közötti országos
versenyen:
Gábor Babett 8. osztályos tanuló
rajzból különdíjas
Gyenge Levente 7. o. és Vanczák
Lilla 8. o. tanulók angolból csapatban 5. helyezést értek el

- A Bolyai János matematikai
csapatversenyben megyei szinten:
a 3.osztályos csapatunk 4. helyezett (Balogh Henrik Bálint, Gyenes
Panna, Muskatal Gábor, Sepsi Regõ
Bertalan)
a 4. osztályos csapatunk 6. helyezett (Gaál Gábor, Müller Kevin,
Vanczák Adél, Váradi Krisztián)
- A Bolyai János magyar csapatversenyben megyei szinten:
a 8. osztályos csapatunk 4. helyezett (Gábor Babett, Kovács Gyula,
Szabó Marcell, Vanczák Lilla)
a 7. osztályos csapatunk 6. helyezett (Gályász Adrienn, Gyenge
Levente, Sepsi Cintia, Vanczák
Zsolt)
- A Mezõcsáton rendezett területi
ping-pong versenyen:
Gábor Netta 6. o. – 1. helyezett
Váradi György 8. o. – 3. helyezett
- A Mezõcsáton rendezett „Törd a
fejed!” matematika versenyen:
Gyenes Panna 3. o. – 3. helyezett
Gyenge Levente 7. o. – 5. helyezett
A 8 fõbõl álló csoportunk 20
induló csapat közül 5. helyezett lett.
- A Mezõcsáton rendezett bibliai
történetmondó versenyen:
Szabó Daniella 2. o. – 3. helyezett
Sepsi Laura 6. o. – 1. helyezett
Gályász Adrienn 7. o. – 1.
helyezett
- Zsoltáréneklõ versenyen Mezõcsáton:
Zsófi Péter 5. o. – 1. helyezett
Gályász Adrienn 7. o. –3. helyezett
- Rajzversenyen Mezõcsáton:
Kopcsik Máté 1. o. – 3. hely
Szabó Daniella 2. o. – 1. hely
Váradi Krisztián 4. o. – 3. hely
Gábor Babett 8. o. – 3. hely
Gratulálunk a versenyzõknek, a
felkészítõknek, további sikeres versenyzést, szép eredményeket kívánunk!
A rendezvények sora folytatódik,
április 18. és 21. között kerül sor a
Lorántffy-napokra, melyek gazdag
programot biztosítanak tanulóinknak. Május 19-én rendezzük az
idei családi napunkat, mely nyitott
minden érdeklõdõ elõtt. Mindenkit
szeretettel várunk!
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Közösségek, szervezetek
Képek a Pap József Faluszépítõ Egyesület
életébõl
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.” – írta Tamási Áron, és nekünk itt
élõknek Tiszakeszi az a település, amire otthonként
gondolunk. Az egyesület megalakulása óta eltelt több
mint hét évben sok víz lefolyt a Tiszán - mondhatjuk
stílszerûen. Ahogy a folyó az egyik partot mossa, a
másikon épít, így alakultak át tevékenységek az
egyesület életében és vették át mások a helyét. Az
összetartó erõ a tenni akarás volt, hogy épített és
természeti környezetünket szebbé tegyük és hagyományainkat, gazdag kultúránk egy szeletét megismerjük, bemutathassuk és tovább adhassuk. Kiemelt
rendezvényeink, a Bor- és pálinkaverseny, a Szüreti
felvonulás, a tavaszi munkák elkezdése elõtt és az õszi
munkák befejeztével kerülnek megrendezésre, hiszen
minden évszaknak megvan a maga ünnepe.
Az egyesület berkein belül jött létre a ma már Botorka
névre hallgató néptánccsoport, amely állandó szereplõje mindkét rendezvénynek, fellépnek a helyi és a
kistérségi falunapokon. A hagyományok felkutatásához tartozik a Jurák László által kezdeményezett keresztállítás a Százdi apátság emlékére a Tálónál. Ennek
kapcsán Kovácsné Spisák Szilvia feldolgozása alapján
Szalai Jánosné színpadra vitte „Az elsüllyedt templom
mondájá”-t. Az új tervek között szerepel a katolikus
egyházzal kötött megállapodásunk a Karitász épületének hasznosítására, amelyet Hagyományok Házává
szeretnénk alakítani, ahol bemutathatóak gasztronómiai és kulturális hagyományaink. Céljaink
elérésében eddig is sok segítséget kaptunk a helyben
élõ vállalkozóktól és a település önkormányzatától,
reményeink szerint ez a fajta együttmûködés az ötletek
valóra váltásával hozzájárul ahhoz, hogy Tiszakeszi az
ide látogatók számára is vonzóvá válik.

Aktív a nyugdíjas klub
- emlékek és tervek Nyugdíjas Klubunk életében a 2011-es évben a
legemlékezetesebb események voltak:
A Tiszatarjánban tartott nyugdíjas találkozó, ahol
fõzõverseny, süteménysütõ verseny, nagyon szép
mûsor és egészségügyi ellenõrzés is volt.
A Miskolci Nemzeti Színházban Fenyõ Miklós Hotel
Mentol c. elõadását néztük meg, s ennek támogatására
50.000,- Ft ajándékot kaptunk Sipos Imre polgármester úrtól, aki el is kísért bennünket e vidám
elõadásra.
Karácsonyi délutánunkon áldást kért ránk Miskolczy
József református lelkész, az itt szolgáló lelkész
asszony is köszöntött bennünket. Tartalmas ajándékcsomag is várt. Sipos Imre megköszönte, hogy munkáját segítjük, támogatjuk.
Terveink a 2012-es évre:
Már részt vettünk a Bor és Pálinka versenyen, ahová
12-en sütöttünk süteményt, és kis mûsorral is
kedveskedtünk a versenyzõknek.
Vers és prózamondó versenyre készülünk, ahol a
kistérség irodalmat szeretõ és értõ nyugdíjas tagjai
mérik össze tudásukat március 31-én.
Szeretnénk egy napot eltölteni a mezõcsáti
strandfürdõn.
Részt kívánunk venni községünk és a kistérség
minden rendezvényén.
Terveink megvalósításához segít minket a Községi
Önkormányzat.
Köszönjük az
ezévi támogatást
is a polgármester úrnak és a
képviselõ-testület tagjainak.
A klubtagok
nevében:
Kiss Lajosné
Nagy Gyuláné
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Régi idõk mozija
Sokáig gondolkodtam, hogyan
kezdjek neki ennek az interjúnak.
Nem volt könnyû, hiszen úgy
beszélnek róla, mint egy élõ
legendáról. Egész generációk
életében jelen volt, szinte mindenki
ismeri, és ha szóba kerül a neve,
tömegesen jönnek elõ a szebbnél
szebb emlékek. Csak a tiszakeszi
Kultúrházat 30 évig irányította. Õ
Pásti Mihály bácsi, a „Kultúrigazgató”.
- Hogy érzi magát, Misi bácsi?
- A koromhoz képest, nem tudom
jól-e, vagy nem jól. Az az igazság,
hogy az a 75 év nyomtalanul senkinek nem múlik el az életében.
- Gyermekkora milyen volt, hogy
telt?
- Az általános iskolát Mezõcsáton
jártam, majd utána Csepelen voltam
ipari tanuló. Szakmunkásvizsga
után ott dolgoztam köszörûs szakmában 1955-ig, majd '55-tõl Diósgyõrben voltam vegyész. 1959-ben
a mezõcsáti Kultúrházba kerültem,
ott dolgoztam 1964-ig, és '64-ben
kerültem Tiszakeszibe. 1964-tõl
egészen 1994-ig itt dolgoztam a
tiszakeszi Kultúrházban.
- És hogy indult? Nehéz volt
elkezdeni?
- Ismertem az itteni kulturális
életet, mivel akkoriban járási Kultúrház volt a mezõcsáti és rendszeresen jártuk a községeket. A fiatalságot magam köré próbáltam vonzani, többé-kevésbé ez sikerült is.
Kis közösségeket alakítottam ki,
néptánccsoportot, színjátszó csoportot, citerazenekart, ifjúsági klubot, irodalmi szakkört, énekkart,
bábcsoportot. Ez volt egy része a
munkámnak. Másik része pedig az
általános „szórakoztató” rész volt.
Voltak az úgynevezett hakni mûsorok, ezek évente kb. 5-6 alkalommal
voltak, itt jelent meg az ország
krémje, az akkor nagyon neves
színészek, Alfonzó, Latabár, Kabos,
Koós, Korda.
- A fiataloknak milyen szórakozási
lehetõségei voltak?
- A fiataloknak az ifjúsági klub
volt, majdnem minden héten tánc-

mulatság, volt saját zenekarunk is
a bálokra. Akkoriban a fiatalok is
beépültek a különbözõ csoportokba,
szinte mindenki megtalálta a neki
tetszõt.
- Ez meddig ment így, stabilan?
- Stabilan? 1989-ig. A rendszerváltásig. Akkor a mozit is én kezeltem. A megye egyik legjobb látogatottságú mozija volt, és – ezt
még a mai napig sem tudom
megfejteni – egyik napról a másikra
összeomlott. Elõtte teltház volt a
moziban, fél év múlva meg két
ember volt csak. A mai napig
gondolkozom, hogy történhetett.
- Pedig a mozit sokan hiányolják
most is… a mozi mikor indult be?
- A Kultúrházat felújították 1970
körül, akkor hozták át a mostani
Posta épületébõl. Odafigyeltem,
hogy például ha olimpiai közvetítés
volt a tv-ben, akkor a vetítés
idõpontját áttettem vasárnapra. De
figyeltem a focimeccsekre, a rendezvényekre is.
- Emlékszik az elsõ filmre, amit vetített?
- Hát… nem tudom. Fogalmam
sincs. Azt tudom, hogy egy idõben
nagyon mentek ezek a Piedone
filmek, ezek borzasztóan arattak,
majd szétvetették a Kultúrházat, ott
külön kellett vetíteni az iskolásoknak, a fiataloknak, a felnõtteknek.
- Hogy tetszik a felújított Mûvelõdési Otthon?
- Ragyogóan néz ki. Nagyon szép,
ráfért a korszerûsítés az épületre, és
a fûtõrendszerre is.

- Most elvállalná a Mûvelõdési
Otthon vezetését?
- Nem! Nincs az a pénz, amiért
elvállalnám! Elõttem van minden
nehézség, amit 30 év alatt végigverekedtem, kínlódtam, az rögtön
mind elõjönne. Ez visszatartana.
- Mi volt a legemlékezetesebb, ami
megmaradt?
- A Tiszamenti Mûvelõdési Napok
rendezvényei kiemelkedõek voltak.
Az egész környéket megmozgatták. Ugyanígy a Tiszamenti Dalos
Találkozó. Ezek kiemelkedõek
voltak, ilyenkor fõztünk, voltak
üstjeink, üstházak, 3-4 üstben
fõztünk, 5-600 embert vendégeltünk meg, ezeknek a Kultúrház
állta az ebédet, fizetni nem kellett
senkinek. Volt, aki Csátról ételessel
jött. Ilyenkor jó barátságok születtek.
- Magáról az épületrõl tud valamit? Hogy minek készült?
- Édes Antalné mezõcsáti földbirtokos építtette saját részre. Mikor
megépítette, odaajándékozta a
községnek kulturális célokra, azt
hiszem, 1929-ben. Akkor még a
nagyterem sem volt, hanem két kicsi
volt helyette, egy rozoga kis színpaddal. 1963-ban volt egy nagy
átalakítás, akkor nyitották össze a
két kistermet, így lett a nagyterem.
Késõbb, a '80-as években át is
szerettük volna minõsíteni Közösségi Házzá. De az akkori vezetõség
volt az okos. „Nem kell azt, minek
azt!” Akkor õk már régen tervezték
ennek a bezárását. Rendszerváltás
után, ha kellett a pénz, azt a
Kultúrháztól vették el. Szépen,
lassan elsorvasztották…
A Kultúrház bezárása után mindenki sejtheti, mi lett annak a sorsa.
A berendezéseket szépen lassan
elhordták, kipucolták, mintha lomtalanítás lett volna. Egy dolog
biztos: 75 év nyomtalanul nem
múlik el… sok mindenkiben hagyott nyomot, szép emlékeket!
(A teljes interjú elolvasható a
www.tiszakeszi.hu/kultura oldalon.)
Buzinkai Gergely
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Sport
2011. február 25-én lemondott
elnöki illetve edzõ tisztségérõl Kántor Róbert. Ekkor a csapat a 15.
helyen állt, 9 ponttal Megyaszó
együttesét megelõzve.
Az Önkormányzat elvárása a bent
maradás volt a megye II. középcsoportjában. Új elnököt, illetve
felnõtt csapat edzõt kellett keresni.
Elnöknek Borza Gyulát kérték fel,
aki elfogadta a felkérést, edzõnek
pedig Molnár Jánost, aki örömmel
állt a kihívás elé.
Új elnökségi tagokat választottunk Sipos Imre, Borza Gyula, K.
Tóth Imre és Kruj József személyében.
Ahhoz, hogy a csapat bent maradjon, erõsíteni kellett a csapat szerkezetén. Sikerült egy jó kapust, Bordás Andrást Mezõkeresztesrõl, és 6
mezõnyjátékost szereznünk, akik a
csapat húzó emberei lettek: Bubenkó András, M. Varga Csaba, Molnár
Krisztián, Rontó Róbert Mezõcsátról és Kerekes János Bükkábrányból, Bartók János Tiszakeszibõl.
Mi sem mutatja jobban a jó
igazolásokat, mint hogy tavaszi bajnok lett a csapat 29 pontot szerezve.
Õszi szezon kezdésére igazoltunk
két fõt Szabó Viktort Felsõzsolcáról,
Csanálosi Gábort Tiszakeszibõl. Az
igazolás azért volt szükséges, mert
több felnõtt játékosunk külföldön
vállalt munkát. Közben próbáljuk
beilleszteni az utánpótlás játékosokat a felnõtt csapatba. Õsszel
beindítottuk a Bozsik-programot
közel 100 gyermek részvételével. 5
éves kortól 15 éves korig foglalkoznak az edzõk az utánpótlással. 50
gyermek le is van igazolva az egyesülethez, akik a múlt év végén tornákon vettek részt. Itt szeretnénk
megköszönni Tamás Lajos munkáját, nélküle ez nem jöhetett volna
létre!
Nagy segítség az utánpótlás képzésében a Ben-Ross illetve a Barben
Kft. által utalt társasági adó, amit
ezúton is köszönünk szépen. A bajnokság félidejében a 4. helyen telelt
a csapat 29 ponttal, 3 ponttal

elmaradva az elsõ helyezettõl.
A tavaszi szezon kezdete elõtt sok
edzõmérkõzést játszott mindkét
csapatunk. Utánpótlás edzõ váltásra
került sor, Simon Gyula egészségi
állapotára hivatkozva nem tudta a
továbbiakban vállalni a csapatot.
Jobbulást, és ezúton is köszönjük a
munkáját. Az új edzõ Sepsi László,

akinek sok sikert kívánunk a munkájához.
Februárban volt a költségvetés
elbírálása az Önkormányzatnál. A
sport által beadott költségvetést
elfogadta a képviselõtestület többsége, amit ezúton is köszönünk
szépen Sipos Imre polgármesternek,
Borza Gyula alpolgármesternek,
Gályász Lajos pénzügyi bizottság
elnökének, Kállai László humán,
szociális és sportbizottság elnökének!
A tavaszi átigazolási idõben egy új
igazolásunk van Bukta István személyében, aki korábban Mezõnagymihályon játszott. Két komoly sérültünk van, Nagy Sándor akit mûteni is kellett, s az õ játéka még tavaszszal is kérdéses. Másik sérültünk
Perge Tamás, aki a Borosi kupán
sérült meg. Õrá talán április végén
számíthat a csapat, mielõbbi felépülést mindkettõjüknek.
A bajnokság megkezdése elõtt
szervezõdött egy Jótékonysági

Sportbál március 10-i dátummal az
egyesület támogatására. A rendezvény a Mûvelõdési Központban került megrendezésre, melynek igen
nagy sikere volt, köszönhetõen a
sportszeretõ és -kedvelõ embereknek, valamint a meghívott zenésznek, Kocsis János „Janikának”. A
jó hangulat megalapozására mindkét csapat gyõzelemmel kezdett, az
IFI 6:2-re, a felnõtt csapatunk 2:0-ra
gyõzött a Sajóörös csapata ellen.
Ezúton is gratulálunk csapatainknak!
A felnõtt mérkõzés kezdete elõtt
megérkezett Tállai András államtitkár úr, aki az esti rendezvényre
meghívott vendég volt, de egy
korábban elfogadott meghívásnak
eleget téve – amely egy idõben volt
a mi rendezvényünkkel – sajnos
nem tudott jelen lenni.
Az esti bálra hozott tombolatárggyal és adománnyal járult hozzá
a színvonal emeléséhez, melyet
ezúton is köszönünk szépen. Nagy
sportszeretõ hírében áll Tállai úr,
aki a mérkõzésen a kezdõ rúgást
végezte el, nagy sikert aratva a
pályán, illetve a pályán kívül is (ld.
képünket). A bálból befolyt adományokból szeretnénk labdafogó hálóval lekeríteni a játszótér és a pálya
közötti részt, nehogy egy eltévedt
labda balesetet okozzon, valamint
szeretnénk még egy tribünt építeni a
nézõknek. A pozitív visszhangokra
való tekintettel, szeretnénk az évben
mégegyszer megismételni Janikával ezt a színvonalas rendezvényt.
A bál sikeréhez nagyban hozzájárult Molnár János felnõtt és Sepsi
László IFI edzõ áldozatos munkája,
amit köszönünk szépen mindkettõjüknek. A bajnokság végére, ami
június 17-én fejezõdik be, szeretnénk az elsõ 6 hely valamelyikén
végezni, amelyhez kitartást kívánunk a csapatnak és az edzõknek!
Köszönjük a szurkoló közönségnek
a buzdítást, reméljük ez a szimpátia
megmarad a jövõben is a szurkolók
és a csapat között!
Borza Gyula
Tiszakeszi KÜSE elnök
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Anyakönyvi hírek
2011. május 11. és 2012. március 26. között
Született:
Rácz Lórándnak és Lukács Lídiának
Flóra Anasztázia
Balogh Sándornak és Téglási Katalinnak
Nikolasz Sándor
Molnár Viktornak és Molnár Enikõnek
Maja
Lukács Zoltánnak és Markovics Eszternek
Zoltán
Dósa Zsoltnak és Váradi Viviennek
Valentin
Négyesi Attilának és Sepsi Krisztinának
Réka
Fróna Benjáminnak és Turánszki Tündének
Veronika
Luács Ivánnak és Simon Juditnak
Renátó
Kuli Zsoltnak és Hunkó Juditnak
Zsolt
Grósz Tamásnak és Salamon Ritának
Stella
Molnár Jánosnak és Baranyi Editnek
Alíz
Tegzes Miklósnak és Horovecz Katalinnak
Tímea
Balogh Attilának és Bige Andreának
Attila
Tamás Gyulának és Kanalas Erikának
Gyula Marcell
Lantai Zsoltnak és Barta Izabellának
Levente Zsolt
Dósa Ferencnek és Téglási Mariannának
Viktor Valentin
Hering Bélának és Borza Zsuzsának
Hanna
Bóta Jánosnak és Skarufa Katalinnak
Hanna Csenge
Farkas Barnabásnak és Gulyás Bernadettnek
Barnabás
Csanálosi Józsefnek és Takács Magdolnának
Ádám Bence
Tóth Istvánnak és Kósa Erikának
Liliána
Balogh Krisztiánnak és Váradi Brigittának
Dzsesszika Fanni
Hangász Csabának és Kópé Renátának
Rikardó Csaba
Farkas Tamásnak és Dávid Piroskának
Diána Csenge
Rácz Istvánnak és Farkas Ildikónak
Diána
Fodor Zoltánnak és Molnár Zsuzsának
Ákos

Balogh Dávidnak és Farkas Melindának
Maja
Fülöp Bernadettnek
Bence
Dósa Barnabásnak és Balogh Erzsébetnek
Kamilla
Lukács Gézának és Téglási Juliannának
Márió Géza
Dobos Zoltánnak és Farkas Katalinnak
Roland
Nagy Ferencnek és Szapu Andreának
Bence
nevû gyermeke
Házasságot kötött:
Salamon Szabolcs és Berkó Tamara Erzsébet
Lakatos Károly és Zombor Erzsébet
Dósa Barnabás és Balog Erzsébet
Tóth István és Kósa Erika
Farkas Árpád és Potyka Erika
Elhunyt:
Nagy Dezsõné
Sándor Lajos
Lukács Ferenc
Lõrincz Istvánné
Papp Jánosné
Tóth István
Id. Simon Bálint
Karakas Sándorné
Molnár Józsefné
Balog Árpád
Ifj. Simon Bálint
Baranyi Lajosné
Gyöngyösi Józsefné
Sipos Dániel
Huszka Ferenc
Baranyi Andrásné
Molnár Jánosné
Sepsi János
Hajnal Jánosné
Balogh Józsefné
Papp Józsefné
Borsos Gyuláné
Nemes Dezsõné
Simon József
Baranyi Sándorné
Kerekes József
Papp János
Nagy Gyula
Mészáros Jánosné
Pulai Sándorné
Szapu Lászlóné
Bocsi Gáspár

