
Tisztelt Olvasó!

Lakossági igénynek teszünk eleget, amikor e 
számmal induló rendszeresen megjelenő helyi lapot 
indítunk útjára. A legutóbbi önkormányzati válasz-
tások alkalmával  szinte  valamennyi  polgármester-
jelölt  kampánygyűlésén lakossági  igényként  fogal-
mazódott meg egy széleskörű, nyitott és korrekt tá-
jékoztatás lehetősége.

Meglehetősen  hosszúra  nyúlt  előkészítés 
után  lapunk  Keszi  Újság  név  alatt  jelenik  meg, 
melynek kiadója a Tiszakeszi Községi Önkormány-
zat, szerkesztői egy lelkes értelmiségi csoport tagjai. 
Tesszük ezt azért, mert az utóbbi évtizedekben vég-
bement rendszerváltás és államigazgatási struktúra 
átalakítása, a privatizáció, a vállalkozások kiteljese-
dése új ismereteket kívánnak és új lehetőségeket, 
értékeket hoznak a felszínre településünkön is.

Mivel az informáltság érték, a tájékozott pol-
gár jobban boldogul bonyolult világunkban.

A helyi köz-, és gazdasági élet vezetői, vala-
mint a lakosság e lapon keresztül is befolyásolhatja, 
motiválhatja a Tisztelt Olvasókat.

Lapunk  az  első  évben  kéthavonta  jelenik 
meg, kb. 16 oldal terjedelemben az alábbi rovatok-
kal: a közélet hírei, gazdasági események, oktatási- 
és kulturális hírek, hagyományápolás, sport hírek.

Kérjük  segítségüket,  ötleteiket,  kulturált, 
higgadt vélemény-alkotásukat.

Legyünk  büszkék  értékeinkre,  eredménye-
inkre,  sikereinkre.  Községünket,  környezetünket 
érintő gondolatainkat osszuk meg e lapon keresztül 
a lakossággal.

Hiszem, hogy a rendszeresen megjelenő lap 
is  hozzájárul  ahhoz,  hogy magunkénak érezzük a 
települést minden gondjával, bajával együtt.

Tamási Áron szavait idézve:
„Azért vagyunk e világon, hogy valahol ott-

hon legyünk benne.”

Molnár Balázs
alpolgármester

A TARTALOMBÓL:

Önkormányzati oldalak
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Anyakönyvi hírek
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ÖNKORMÁNYZATI OLDALAK  
A községi Önkormányzat képviselő-testülete 1999. február 15-én tárgyalta meg és fogadta el az ön-

kormányzat 1999. évi költségvetését.

A költségvetés bevételi és kiadási
főösszege: 804.458.000.- Ft

melyből működési célú kiadások: 205.200.000.- Ft
fejlesztési célú kiadások: 599.258.000.- Ft
tervezett működési célú hiány: 14.897.000.- Ft

Községünk  társadalmi,  gazdasági  szempontból 
hátrányos helyzetű település. Következményei: alacsony a 
befizetett személyi jövedelemadó, magas a munkanélküli-
ek száma, az önkormányzat saját bevétele a működési cé-
lú kiadásainak csak 6,7 %-át fedezi.

Saját bevételeink növelésére ebben az évben nincs 
lehetőségünk. Költségvetési hiányunkat,  mely megközelí-
tően  tizenöt-millió  Ft,  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő állami támoga-
tására történő pályázat útján szándékozik az önkormány-
zat előteremteni.

A költségvetési hiány csökkentése érdekében szi-
gorú takarékossági intézkedéseket vezettünk be a hivatal, 
illetve intézményeink gazdálkodásában. Csak a működést 
és a szükséges karbantartásokat finanszírozzuk, felújítás-

ra és fejlesztésre ebben az évben nincs lehe-
tőség.

Ha  az  önkormányzat  költségvetését 
tanulmányozza a választópolgár és eljut e so-
rig, nem érti, hogy tervezhet az önkormány-
zat 599.258.000.- Ft fejlesztést, mikor a mű-
ködésben megközelítőleg  15.000.000.- Ft hi-
ány  van.  Ez  csak  úgy  lehetséges,  ha  ezt  a 
pénzt  az  önkormányzat  valamilyen  címen 
kapja.

A fenti több száz millió forint Tisza-
keszi község szennyvízcsatorna és szennyvíz-
telep építésének a költsége, melyet állami pá-
lyázati pénzekből kívánunk biztosítani. 

Jelenleg  erre  a  célra  pályázatokból 
255.800.000.-  Ft  áll  rendelkezésünkre.  Re-
méljük, hogy az 1999. évi eredményes pályá-
zataink ezt az összeget tovább növelik.

Kiss Lajos polgármester

Tiszakeszi községi Önkormányzat 1999. évi költségvetése

Bevételek:                                            804.458.000.- Ft  

- Állami támogatás: 58.771.000.- Ft
- Személyi jövedelemadó: 61.606.000.- Ft
- Saját bevételek: 13.763.000.- Ft
- Egészségbiztosítási pénztártól átvétel: 7.209.000.- Ft
- Központi állami támogatás: 17.089.000.- Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz: 21.194.000.- Ft
- Felhalmozási célra átvétel: 596.335.000.- Ft
- 1998. évi számla maradvány: 13.594.000.- Ft
- Forráshiány: 14.897.000.- Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételei:      784.332.000.- Ft  

- Állami támogatás: 58.771.000.- Ft
- Személyi jövedelemadó: 61.606.000.- Ft
- Gépjárműadó: 900.000.- Ft
- Helyi adó: 500.000.- Ft
- Telekeladásból származó bevétel: 400.000.- Ft
- Egyéb lakossági bevételek: 280.000.- Ft
- Kamatbevételek: 200.000.- Ft
- Központi állami támogatás: 17.089.000.- Ft
- Működési célra átvett pénzeszköz: 21.194.000.- Ft
- Felhalmozási célra átvétel: 596.335.000.- Ft
(szennyvízcsatorna kiépítéséhez)
- 1998. évi számlamaradvány: 12.160.000.- Ft
- Forráshiány: 14.897.000.- Ft

A Gamesz bevételei: 20.126.000.- Ft

Az önkormányzat bevételei összesen:                     804.458.000.- Ft  

A Polgármesteri Hivatal kiadásai:            679.146.000.- Ft  
- Felújítási, felhalmozási kiadások: 599.258.000.- Ft
- Hivatali működés: 24.932.000.- Ft
- Szociális kiadások: 53.288.000.- Ft
- Céltartalék: 706.000.- Ft

Kiadások:                                          804.458.000.- Ft  
- Működési kiadások: 205.200.000.- Ft
- Fejlesztési célú kiadások: 599.258.000.- Ft

A Gamesz kiadásai:                         125.312.000.- Ft  
- Révközlekedés: 2.709.000.- Ft
- Lakásgazdálkodás: 2.128.000.- Ft
- Óvodai nevelés: 16.713.000.- Ft
- Óvodai intézeti étkeztetés: 7.343.000.- Ft
- Általános iskola: 36.568.000.- Ft
- Iskolai intézeti étkeztetés: 9.513.000.- Ft
- Napközi otthon: 3.430.000.- Ft
- Intézményi vagyon működtetése: 13.890.000.- Ft
- Háziorvosi szolgálat: 8.555.000.- Ft
- Fogorvosi szolgálat: 2.526.000.- Ft
- Anya- és gyermekvédelem: 2.925.000.- Ft
- Házi szociális gondozás: 1.483.000.- Ft
- Gamesz iroda: 3.725.000.- Ft
- Művelődési ház: 500.000.- Ft
- Községi könyvtár: 100.000.- Ft
- Karbantartó műhely: 4.595.000.- Ft
- Parkfenntartás: 325.000.- Ft
- Utak fenntartása: 1.500.000.- Ft
- Közvilágítás: 1.600.000.- Ft
- Sportcélok támogatása: 1.500.000.- Ft
- Temető fenntartása: 224.000.- Ft
- Felnőttek étkeztetése: 2.860.000.- Ft
- Közkutak: 500.000.- Ft
- Piac: 100.000.- Ft
Az önkormányzat kiadásai összesen  :      804.458.000.- Ft  
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AZ ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT 
RENDELETEK

1/1999. (02.15.) számú rendeletében Tiszake-
szi községi Önkormányzat képviselő testülete 
az 1999. évi pénzügyi tervet jóváhagyja. 
A képviselő testület a gyermekjóléti szolgálat 
feladatainak ellátásával megbízza Kiss Lajosné 
pedagógust.
Az l999. 03. 30-án megtartott ülésen a képvi-
selő-testület 2/1999. (03.30.) sz. rendeletével 
1998. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 
beszámolót hagyta jóvá.
A  költségvetési  hiány csökkentése érdeké-
ben a lakások és helyiségek bérletére vonatko-
zó rendeletet vizsgálta felül, az alacsony bérle-
ti díjak emelését szükségesnek látta.

3/1999. (03.30.) RENDELET
Tiszakeszi  községi  Önkormányzat  képviselő- 
testülete a 7/1995. (XII.01.) számú rendeletet 
a „Lakások és helyiségek bérletéről” szóló 12.§ 
2. Pontját az alábbiak szerint módosítja.

Tiszakeszi  község  közigazgatási  területén  a 
havi lakbér mértékei:
Összkomfortos: 45.- Ft / m2 / hó
Komfortos: 36.- Ft / m2 / hó
Garázs: 32.- Ft / m2 / hó

A módosítások 1999. április 1-től érvényesek.

A képviselő testület felülvizsgálta a  komp- és 
révközlekedés személyi-, gépjármű-, és állat-
szállítás viteldíjait,  és a következő árakat fo-
gadta el 1999. április 1-ei hatállyal:

Megnevezés: Díjtétel:
1. személyjegy: 20.- Ft
2. kerékpár: 30.- Ft
3. motorkerékpár: 40.- Ft
4. személygépkocsi 1 fő vezetővel: 80.- Ft
5. tehergépkocsi 1 fő vezetővel 1 t összsúlyig,
személygépkocsi utánfutóval: 150.- Ft
6. tehergépkocsi, traktor üresen, vagy rakot-
tan 5 t súlyig, 1 fő vezetővel: 200.- Ft
7. tehergépkocsi, traktor üresen, vagy 
rakottan 5 t-n felüli összsúllyal, 1 fő 
vezetővel: 300.- Ft
8. pótkocsi: 150.- Ft
9. szekér vonóállattal, 1 fő hajtóval: 150.- Ft
10. nagyobb állat (ló, szarvasmarha): 30.- Ft
11. nyergesvontató, autóbusz, kombájn, lánc-
talpas, erőgép 1 fő vezetővel: 500.- Ft

A Tiszakeszi község területén lévő  piac hely-
pénz díjai 1999. április 1-től a következők:

- egy asztal egy alkalommal való használatá-
nak díja: 100.- Ft

- asztalon kívüli árusítás díja m2-enként:
20.- Ft

- saját asztalon történő árusítás díja m2-en-
ként: 20.- Ft

- havi bérlet ára asztalonként: 800.- Ft

A képviselő testület 1999. 04. 27-én közmeg-
hallgatást tartott. A közmeghallgatáson 22 fő 
jelent meg. Témája az 1999. 03. 30-i ülésen a 
képviselő testület foglalkozott a község csapa-
dékvíz elvezetésének helyzetével. Minden lakó-
ingatlannal rendelkező tiszakeszi lakos köteles 
a portája előtt a csapadékvíz elvezető árkot és 
átereszt 1999. 05. 01. és 06. 15. között rend-
be hozni, illetve a hiányzó árkokat elkészíteni. 
Továbbá a Cigány-tó környékének rendezését 
– a szeméttelep felszámolását – megkezdtük. 
A szemét lerakása szigorúan tilos!

A költségvetési hiányt pályázatok benyújtásá-
val próbáljuk enyhíteni.

1. Tiszakeszi  Önkormányzata  a  kompfelújí-
tásra nyújtott be pályázatot.

2. A képviselő testület meg kívánja valósítani 
a szennyvízcsatorna hálózatát  céltámoga-
tással,  pályázat  útján (VICE,  TEKI,  KAC, 
KKA (MTT)).

3. A  képviselő  testület  elfogadta  a  forráshi-
ányt és az önhibáján kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok forráshiányos 
pályázatát nyújtotta be.

4. Tiszakeszi Önkormányzat képviselő testü-
lete  támogatja a Tisza  árvédelmi töltésén 
kerékpárút  építését.  Az  önkormányzatok 
és  az ÉVIZIG a beruházás  megvalósítása 
érdekében pályázatot nyújt be a regionális 
kerékpárutak építésére a KHVM és az FVM 
által kiírt pályázatra.

A beruházást Ároktő, Tiszakeszi,  Tiszatarján, 
Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya községek ön-
kormányzatai és az ÉVIZIG közös beruházás-
ban valósítják meg.
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50 ÉVES JUBILEUM

Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelte május 22-én a Tiszamenti Szövetkezet. Az 
egész napos rendezvény részeként az ünnepi közgyűlésen Baranyi András a szövetkezet igaz-
gatóságának elnöke emlékezett meg a múlt eseményeiről, összefoglalta a jelen problémáit és 
felvázolta a jövő lehetőségeit. Az alábbiakban az elhangzott beszédből olvashatnak részlete-
ket. A program kulturális rendezvényekkel folytatódott, négy település fiataljai köszöntötték 
a megjelenteket. Említésre méltó színfoltja volt az eseménynek a ma még élő elnökök köszön-
tése. Több mint 500 tag és meghívott vendég volt részese az ebédnek, mely méltóan zárta a 
nap eseményeinek sorát.

Szövetkezetünk Igazga-
tósága  szeretettel  kö-
szönti  a  Tisztelt  Olva-
sókat.
Az ünnep nem túl gya-
kori az ember életében. 
Csak  ritkán  szakítja 
meg  a  dolgos  hétköz-
napok,  a  gondokkal, 
problémákkal  telt  he-
tek,  hónapok  soroza-
tát. 
Mi is tíz éve, 1989. má-
jus 1-jén ünnepeltünk 
így  együtt.  Akkor  40., 
ma  szövetkezetünk 
fennállásának  50.  év-
fordulója  alkalmából 
találkozhatnak  az  ala-
pítók,  a  ma  itt  dolgo-
zók, az idősek és a fia-
talok. 
50 év egy pillanat töre-
déke  csupán  a  világ-
mindenség  történeté-
ben. Több, mint a fele 
az ember életének.

És  egy  közösség,  egy 
gazdálkodó  szervezet 
életében  hogyan  ítél-
hetjük  meg?  A  válasz 
egyértelmű, a jó válla-
lat  több  nemzedéken 
keresztül, apáról fiúra, 
generációról generáció-
ra  szállva  működik  és 
gyarapodik.
A mi szövetkezetünk fi-
atal gazdaság. Csupán 
50  éves.  Mégis  annyi 
minden történt velünk.
Az alapítók átélték, mi 
aktív  dolgozók  már 
csak  hallomásból  is-
merhetjük múltját, kö-
zös gazdaságunk törté-
netét.
A teljesség igénye nél-
kül  megpróbálom  fel-
idézni  a  legfontosabb 
eseményeket:
Az Úr 1949. évét írtuk 
akkor.  A  néhány  éve 
kevés  földhöz  jutott 
parasztokat  a  beszol-
gáltatás  és  az  egyre 
növekvő adóterhek súj-
tották. A háború előtti 
közepes  földbirtokosok 
kuláklistára kerültek.
A  terhek  egyre  foko-
zódtak. Agitátorok jár-
ták  akkor  a  falvakat. 
Egyre gyakrabban röp-
pentek  fel  a  hírek, 
hogy itt is - ott is ter-

melőszövetkezetek, 
tszcs-k  alakultak.  Ak-
kor  azt  mondták  ön-
ként, ma azt mondjuk, 
erőszakkal. 
A  mezőgazdaság  kol-
lektivizálása  megkez-
dődött.  Valahogy  így 
történt  ez,  a  mi  szám 
szerint hét jogelőd szö-
vetkezetünknél is.
1949.  őszén  megala-
kult  az  első,  az  Igrici 
Kossuth  Termelőszö-
vetkezet.  Ezt  követte 
1950-ben  egyszerre 
kettő, a Tiszakeszi és a 
Tiszatarjáni  Alkot-
mány,  majd  Igriciben 
újabb kettő.
1955-ben  új  szövetke-
zet, a Tiszakeszi Lenin 
Szövetkezet  is megala-
kult.
1956  vihara  megrázta 
a  fiatal  gazdaságokat. 
A Lenin Tsz felbomlott, 
viszont  az  Igrici  Kos-
suth, a Tiszakeszi – és 
a  Tiszatarjáni  Alkot-
mány Tsz viszont túlél-
te a nehéz időket.
1960-ban  a  szövetke-
zeti  mozgalom  újabb 
lendületet vett.
A Lenin Szövetkezet új-
jáalakult,  létrejött  Ti-
szakesziben  a  harma-
dik,  a  Szabadság  Tsz 
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is.  Ebben az időben a 
fejlett technikát még a 
lófogat  és a kézi  kapa 
jelentette, de már meg-
jelentek  a  gépállomá-
sok által rendelkezésre 
bocsátott  traktorok  és 
kombájnok is. 
1962-ben  6886  kh 
földterülettel  és  476 
taggal  egyesült  a  há-
rom  tiszakeszi  szövet-
kezet, és felvette a má-
ig is viselt „TISZAMEN-
TI” nevet.
A szövetkezet elnökéül 
Papp  Józsefet  válasz-
tották.  A  gazdálkodás 
új arculatot öltött. Ro-
hamos fejlődés indult a 
gépesítés területén. Az 
nyilvánvalóvá  vált, 
hogy a kedvezőtlen ter-
melési adottságok mel-
lett nem lehet csak az 
alaptevékenységből 
megélni.  A  gazdálko-
dás  túllépte  a  mező-
gazdaság  kereteit.  El-
sősorban  az  építőipar 
és  a  fuvarozás,  de  a 
kiskereskedelem  terü-
letén is jelentős fellen-
dülés történt. 
Az  itt  képződött  jöve-
delmek  rendszeresen 
visszapumpálásra  ke-
rültek az alaptevékeny-
ségbe. Nem kellett már 
a  szövetkezetbe  beagi-
tálni senkit. Önként je-
lentkeztek.
1970-ben  egyesült  a 
Tiszatarjáni  Alkot-
mány- és a Tiszamenti 
Szövetkezet.  A  terület 
6185 ha-ra növekedett, 
a dolgozói létszám elér-
te  a  660  főt.  E  stabil 
gazdasági  háttérrel 

rendelkező  szövetke-
zethez  csatlakozott 
1985-ben az Igrici Kos-
suth  Szövetkezet.  Az 
egyesülés utáni terület 
meghaladta a 7500 ha-
t, azaz a 13000 kh-t. A 
dolgozói  létszám  meg-
közelítette  a  800  főt. 
Ezzel  a  volt  Mezőcsáti 
járás legnagyobb mun-
káltatójává vált. 
Az  egyesülésig  össze-
sen 15 elnök irányítot-
ta  a  jogelőd  szövetke-
zeteket. Igriciben: Hor-
váth  Ferenc,  Bánrévi 
József, Engi János, Tö-
rök László  és Gombos 
József.
 Tiszatarjánban:  Kas-
sai Lajos, Varga József, 
Balogh Ferenc.
Tiszakesziben:  Molnár 
József,  Gyenge  János, 
Sepsi  András,  Kovács 
Imre, Papp József, Fá-
bián Gyula és Baranyi 
András.
A közös gazdaság len-
dületesen fejlődött. Há-
rom alkalommal érte el 
a Kiváló Szövetkezet cí-
met,  négy  alkalommal 
Miniszteri  Elismerő 
Oklevelet kapott.

A növénytermesztés te-
rületén  a  megyében 
szövetkezetünk  első-
ként  csatlakozott 
1972-ben az iparszerű 
termelési  rendszerhez. 
Ezidőtájt főbb kultúrá-
ink  a  takarmánynövé-
nyeken kívül, a búza, a 

kukorica,  napraforgó, 
szója.  Ekkor  kerültek 
beállításra  az  E  jelű 
gépek,  melyek  forra-
dalmasították a terme-
lést. A kedvezőtlen ter-
mőhelyi adottságok el-
lenére, dacolva a rend-
szeres ár-, és belvízzel, 
ill.  az  azzal  párhuza-
mosan  jelentkező 
aszállyal,  többször 
nyert  el  megyei,  járási 
termeltetési díjakat.
Az  állattenyésztésben 
kirajzolódik, két fő vo-
nal, a szarvasmarha-és 
a  sertéstenyésztés.  A 
főágazat  egyre  inkább 
meghatározóvá válik, s 
ma már a bevétel
60 %-át produkálja.
Megépült  a  keverő-
üzem, mely a saját ál-
lomány részére szüksé-
ges  takarmányon  kí-
vül, a háztáji gazdasá-
gokat, és a társüzeme-
ket  is  ellátja  abrakke-
verékkel.
A melléktevékenységek 
száma  szaporodik.  A 
már  említett  kiskeres-
kedelmi  fuvarozási  és 
építőipari  tevékenysé-
gen  kívül,  megindul  a 
gépkocsik  külső  meg-
rendelők részére törté-
nő javítása,  szervizelé-
se,  a  kavicsbányászat, 
kakaó-csomagolás,  a 
cipőfelsőrész  készítés, 
amely mindhárom köz-
ség  női  dolgozóinak 
helyben  biztosít  mun-
kalehetőséget.
A szövetkezet rendsze-
res támogatást nyújt a 
községek  óvodáinak, 
iskoláinak,  kultúr-ott-
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honainak,  sportkörei-
nek.  Szociális  segélyt 
biztosít  rászoruló  tag-
jainak, évente üdülteti 
a  nyugdíjas  és  aktív 
dolgozók közel 20%-át. 
A szövetkezet  1955-től 
1991-ig  megszakítás 
nélkül  nyereségesen 
gazdálkodott. 
A  rendszerváltással 
hatalomra  kerültek 
úgy gondolták, hogy ők 
majd döntenek helyet-
tünk. A magyar mező-
gazdaság  leépítése 
megkezdődött.  A  csa-
pás ellenünk a kárpót-
lási  törvénnyel  kezdő-
dött.  Hatására a 7500 
ha-os területünk mára 
2200  ha-ra  zsugoro-
dott.  A  jobb  területek 
idegen  kezekbe  kerül-
tek. Felszámolásra ke-
rült az építőipar, a fu-
vartevékenység,  a bér-
gép-javítás és a cipőfel-
sőrész-készítés.  Csök-
kentette  termelését  a 
keverőüzem,  bezárták 
a vágóhidat. Gazdálko-
dásunk  egyre  romlott, 
fejlesztésre nem is gon-
dolhattunk.  Géppar-
kunk  elavult,  épülete-
inkre  ráférne  a  felújí-
tás.  Taglétszámunk, 
dolgozóink  száma  na-
gyon lecsökkent.
A  leépülési  folyamat 
1994-ben  megállt.  A 

fejlesztés  nem volt  to-
vább  odázható,  lét-
számbővítés és a tehe-
nészet fejlesztése lehe-
tővé tette,  hogy az évi 
tejtermelésünk  mára 
eléri a 3.300.000 litert. 
Ezt  követte  a  géppark 
felújítása.  1999-ig 
mintegy  155.000.000,-
Ft  értékben  vásárol-
tunk erő- és munkagé-
peket. Elkezdtük a ser-
téstelep rekonstrukció-
ját, amely ez év végéig 
befejeződik,  mintegy 
140 millió forint beke-
rülési  költséggel.  Mér-
leg  szerinti  eredmé-
nyünk 1994-től pozitív 
előjelű. 
Szövetkezetünk  jegy-
zett  tőkéje  tíz  év  alatt 
254 millióról 370 milli-
óra  nőtt,  saját  tőkéje 
250 millióról 436 milli-
óra, még eszközállomá-
nya  311  millióról  686 
millióra emelkedett. Az 
évi  bevétel  393 millió-
ról  646  millió  Ft-ra 
módosult,  taglétszá-
munk 514 főről 346 fő-
re csökkent. Az egy fő-
re  jutó  évi  munkabér 
73.034 Ft-ról, 492.111 
Ft-ra  nőtt.  Az  irányí-
tásban három fő egye-
temet,  öt  fő  főiskolát, 
hét  fő  középiskolát 
végzett  szakember  te-
vékenykedik.

Az elmúlt 4 év eredmé-
nyei  alapján  szövetke-
zetünk  gazdálkodását 
stabilnak, létét bizton-
ságosnak ítéltük meg.
Az alapítók ránk bízták 
a hagyatékot, mi ipar-
kodtunk azt megőrizni, 
gyarapítani.  Értünk  el 
sikereket,  végeztünk 
kimagasló  munkát, 
gyártottunk selejtet  is, 
követtünk  el  hibákat. 
Kérdés, hogy tudunk-e 
legalább így gazdálkod-
ni  a  ránk  bízott  érté-
kekkel,  át  tudjuk-e 
adni utódainknak. Re-
mélem,  igen.  Bízzunk 
benne,  hogy  újabb  tíz 
év  múlva  szövetkeze-
tünk  vagy  jogutódja 
megünnepelheti a hat-
van  éves  jubileumot. 
Nehéz lesz az út odáig. 
Az idősek bölcsessége, 
a fiatalok lendülete, ha 
együtt van jelen, átse-
gít  az  akadályokon. 
Van  már  történel-
münk,  félévszázados 
történelem.  S  akinek 
történelme van, annak 
van jelene és bízhat  a 
jövőben is.
És bízunk is. 

Baranyi András
A Tiszamenti Szövetkezet 

ig. elnöke
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OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS HÍREK

A Napközi Otthonos Óvoda élete

Óvodánkban  125  kisgyermek  min-
dennapi  neveléséről  18  felnőtt  gon-
doskodik 5 csoportban.
Óvodánk nevelési célja a 3-7 éves ko-
rú  gyermekek  sokoldalúan  fejlett, 
harmonikus személyiségfejlesztése, az 
iskolára való előkészítése.
Ebben a tanévben 38 nagycsoportos 
korú kisgyermek kezdi meg tanulmá-
nyait az iskolákban.
1999.  szeptemberétől  kerül  beveze-
tésre helyi óvodai programunk, mely-
nek  alapja  a  Tevékenységközpontú 
pedagógiai program, kiegészítve helyi 
sajátosságként  a  néphagyomány-őr-
zéssel, néptánccal.
Az óvoda lehetőséget biztosít a szülők 
igényeinek figyelembevételével, hit- és 
vallásoktatásra, nyelvtanulásra, logo-
pédiai  szolgáltatásra,  néptánc-okta-
tásra.
Az elmúlt évek során bővítettük udva-
ri  játékeszközeinket  természetes 
anyagokból,  melyek  megfelelő  moz-
gáslehetőséget  biztosítanak  gyerme-
keink számára.

A csoportszobáink esztétikusabbá té-
tele érdekében ebben az évben került 
sor a bútorok felújítására, pótlására.

A  mindennapi  tevékenységhez  szük-
séges  eszközöket  költségvetésből, 
szülő, vállalkozók segítségével, illetve 
önerőből (pl. pályázatok útján, óvoda-
bálok rendezésével) valósítjuk meg.
Szeretettel  hívjuk-várjuk az új  felvé-
telre  jelentkező  óvodáskorú  gyerme-
keket. A beiratkozás időpontja:
1999.  június  14-15.  (hétfő,  kedd) 
egész nap.

Az óvoda nevelőtestülete

Gyermekszáj

Az óvó néni hangolja a gitárját.
Gyerekek,  várjatok  egy  kicsit,  mert 
még mindig hamis.
Viktor megkérdezi:
És harap is?

Séta közben Zita mindig lemarad és 
szedeget valamit.
Mit csinálsz? – kérdezi az óvó néni.
Lószerencsét szedek.
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Az önkormányzati iskola hírei

"Jövőnkért"
Az évezred küszöbén nagy feladat hárul az oktatási intézményekre, isko-
lákra. A tanterv változtatása a növekvő követelményeknek megfelelően 
szükséges, és nem kis problémát jelent ennek megvalósítása. Erről kér-
deztük az önkormányzati iskola pedagógusait és vezetését.

Tisztelettel  kö-
szöntöm a Keszi Újság 
létrejöttét,  indítását. 
Nagyon  örülök  neki, 
hogy ez által beszámol-
hatunk  a  községünk 
lakóinak,  tisztelt  olva-
sónak iskolánk öröme-
iről,  gondjairól.  Hisz-
szük azt, hogy segítsé-
get is kapunk ill.  egy-
mást  tudjuk  segíteni 
legdrágább kincsünk a 
gyermekeink  nevelésé-
ben.  Egy  hónappal  a 
tanév befejezése előtt a 
következő  gondolato-
kat osztom meg Önök-
kel.

Az  iskolarend-
szerünk  modernizáció-
ja ma talán fontosabb 
kérdés,  mint  valaha. 
Elemi  érdekünk,  hogy 
korszerű  műveltséget 
sajátíthassanak  el  a 

gyerekek az iskolában, 
illetve, olyan pedagógi-
ai rendszerek közvetít-
sék  a  tudásanyagot, 
melyek  a  polgári  füg-
getlen  létre  készítenek 
fel. Iskolánk is érzékeli 
azt  a  folyamatot, 
amelynek során a ma-
gyar iskola kiemelked-
het  kötöttségeiből,  s 
megindulhat  a  nyuga-
tinak is  nevezhető fej-
lődés útján.

Iskolánk programját, a 
nemzeti  alaptanterv 
(NAT) és a helyi adott-
ságok,  igények  figye-
lembevételével  állítot-
tuk  össze.  Elsődleges 
volt  számunkra  min-
den  helybeli  kisgyer-
mek érdekeinek mesz-
szemenő érvényesítése, 
és  szüleik  kéréseinek 
figyelembe  vétele, 
amely  természetesen 
mindenkor a továbbta-
nulás  lehetőségét  cé-
lozza.  Engedjék  meg 
nekünk,  hogy  pedagó-
giai  célkitűzéseinkbe, 
terveinkbe  betekintést 
nyújtsunk.

Iskolánk  nagy 
hagyományokkal  ren-
delkező,  évszázados 
múltra  visszatekintő 
intézmény, ennek min-
den  előnyével.  Táplál-
kozhatunk gyökereink-
ből, gazdag tapasztala-
ti anyag áll rendelkezé-
sünkre.  Jól  felkészült 
pedagógusok  fogadják 
az iskolánkba lépő ne-
bulókat.  Nem  egy  kö-
zülük  másod-,  har-
mad-diplomáját  szerzi, 
ezzel  is  bizonyítva  rá-
termettségét, fogékony-
ságát, nyitottságát. Ezt 
adhatják tovább tanít-
ványaiknak is.

A képzés normál 
szerkezetű  8  osztályos 
rendszerben  folyik, 
mindazon  által  ebben 
az  új  pedagógiai  hely-
zetben az  ilyen jellegű 
iskolák  bárhol  az  or-
szágban egységes szel-
lemi műhelynek tekint-
hetők.  Kétségtelen  az 
is,  hogy  fejlődés-lélek-
tani  szempontból  sem 
mellékes,  hogy  e  kép-
zési formának legkidol-
gozottabb  jelenleg  a 
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struktúrája. Mint isko-
lánk fenntartója,  a  Ti-
szakeszi  Községi  Ön-
kormányzat és a jelen-
leg 22 tagú tantestület 
mindent megtesz, hogy 
az  iskolában  folyó 
munka zökkenőmentes 
legyen. 

Hosszú  éveken 
keresztül  bizonyították 
a keszi gyerekek iránti 
hűségüket,  szakmai 
hozzáértésüket.  A szü-
lők igényeiknek megfe-
lelően választhatnak az 
egész napos oktatás, a 
csak  délelőtti  oktatás 
és a napközi között. 

A  tanuláson  kí-
vül  számtalan  lehető-
ség  kínálkozik  a  gyer-
mekek  személyiségé-
nek minél sokoldalúbb 
fejlesztésére.  Évente 
többször  szervezünk 
színházlátogatást,  ki-
rándulásokat,  amelye-
ken az osztályközössé-
gek még inkább baráti 
közösségekké kovácso-
lódhatnak. A jól műkö-
dő  diákönkormányza-
tunk számtalan lehető-
séget nyújt a gyerekek 
jutalmazására.  Évente 
egyszer  a  kiemelkedő-
en  teljesítő  tanulókat 
nagyobb  kirándulásra 
viszi (Budapest, Aggte-
lek,  Mátra,  Debrecen, 
Nyíregyháza stb.). A te-
hetségesek  szakkörök-
ben 
(énekkar,  néptánc, 
jazz-balett, alsós-felsős 

matematika, művészeti 
szakkörök,  számítás-
technika,  újságíró, 
nyelvész,  irodalomba-
rát,  színjátszó,  egész-
ségügyi, csecsemő gon-
dozási,  sport  jellegű 
szakkörök:  labdarú-
gás,  kézilabda,  kosár-
labda, duatlon, karate, 
gyógytorna)  tevékeny-
kedhetnek  érdeklődé-
süknek  megfelelően. 
Újat  jelent,  hogy  az 
1997-98-as  tanévtől 
minden évfolyamon be-
vezettük,  az  angol  és 
német  nyelv  tanítását, 
és  fakultatív  módon 
választható  az  óra-
rendbe beépített  sakk-
oktatás.  Az  oktató-
munka  eredményessé-
gét  biztosítja  vizsga-
rendszerünk  és  az, 
hogy  tanulóink  igen 
nagy számban vesznek 
részt a különböző ver-
senyeken. Erről részle-
tesen a következő szá-
munkban  számolunk 
be.

Nem feledkezünk 
el  az  esetlegesen  las-
sabban érő kisgyerme-
kekről  sem,  sikerrel 
számolhatunk  be  az 
azonos tempóban hala-
dók egy tanulócsoport-
ban  történő  foglalkoz-
tatásáról,  amely  rend-
kívül  eredményesnek 
bizonyult.

Tisztelt Olvasó! 
Örülök,  hogy az  újság 
közvetítésével  megkö-

szönhetem a "Korszerű 
Tiszakeszi Iskoláért" c. 
alapítvány számára el-
juttatott  adójuk  1  %-
át,  s  ezzel  további 
anyagi lehetőséget biz-
tosítottak  oktatásunk 
fejlesztéséhez.

Kérjük  Önöket, 
győződjenek  meg  ma-
guk is az iskolában fo-
lyó  oktatási-nevelési 
munkáról.  Iskolánk 
nyitottságára  jellemző-
en minden szülő bete-
kintést  nyerhet  az  is-
kolai  életbe  az  adott 
időpontokon kívül is. 

Reméljük  sike-
rült  rövid,  bemutatko-
zásunkkal  felkelteni 
érdeklődésüket, bár ez 
a  kis  összefoglaló  ko-
ránt  sem  tartalmaz 
minden  iskolánk  által 
biztosított lehetőséget.

Ahhoz,  hogy  si-
keresen együtt tudjunk 
élni,  dolgozni  kérése-
met Szabó Lőrinc: Ima 
a gyermekekért c. ver-
sében  így  fogalmazta 
meg:

"Fák, csillagok, állatok 
és kövek,

szeressétek a gyerme-
keimet."

A Tiszakeszi Általános 
Iskola

igazgatója és tantestülete
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REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉLET TISZAKESZIBEN

Szeretettel  köszönt-
jük  a  Kedves  Olvasót 
ennek a frissen induló 
helyi újságnak az olva-
sása  közben.  Köszö-
nettel vettük annak le-
hetőségét,  hogy  alka-
lom  adódik  egyházi 
életünk  bemutatására, 
melynek révén a reánk 
bízott  szolgálat  az  ed-
digieknél  is  szélesebb 
körben  eljuthat  és  ki-
bontakozhat. 

Mielőtt  azonban 
jelenlegi helyzetünk és 
életünk  bemutatását 
megtennénk  érdemes 
visszatekinteni a múlt-
ba, észrevéve azt az el 
nem  hanyagolható 
tényt, hogy a település 
történetének  jelentős 
része  összefonódik  a 
református  gyülekezet 
történetével.  Már  az 
1700-as  évek  elejéről 
írásos  feljegyzés  árul-
kodik  arról,  hogy  Ti-
szakeszinek  nemcsak 
református  gyülekeze-
te,  hanem  református 
iskolája  is  van.   Ez  a 
feljegyzés  azt  is  jelzi, 
hogy  már  ebben  az 
időben erős református 
közösség  volt  jelen 
ezen  a  helyen,  mely 
közösség  iskola  mű-
ködtetését is képes volt 

fölvállalni.  Az  egyház 
az  évszázadok  során 
templomot,  iskolát  és 
hozzátartozó  szolgálati 
lakást egyaránt épített. 
Az  épületeket  sajnos 
többször át kellett épí-
teni  -  egyszer  árvíz, 
kétszer  tűzvész  okozta 
károk miatt.  A telepü-
lés  az  évszázadok  so-
rán  mindvégig  refor-
mátus  településként 
volt  nyilvántartva, 
mely  jellegzetességnek 
szintén üzenete  van  a 
"sehová  se  tartozás" 
időszakában és állapo-
tában.  Talán  ennyiből 
is kiderül, hogy gazdag 
és  tartalmas  örökség 
az,  amit  kaptunk,  és 
amit  tovább  kívánunk 
építeni. Az eddig fölvá-
zolt múlt kötelez és el-
igazít  bennünket,  ma 
élő nemzedéket.

A  mai  helyzetre 
nézve  és  lehetőségein-
ket  mérlegelve  határo-
zott  meggyőződésünk, 
hogy  református  kö-
zösségünknek  egyre 
nagyobb  felelőssége 
kell, hogy legyen az itt 
élők  felé.  Hisszük, 
hogy  van  mit  adnunk 
annak érdekében, hogy 
református  közössé-
günk szolgálata által a 
település  közössége 
épüljön és erősödjön. 

Ennek  a  szán-
déknak a mentén épült 
fel az 1990-es évek ele-
jén Református Gyüle-
kezeti  Házunk,  közis-
mertebb  nevén  az 
ÉBEN-HAÉZER.  Ez  az 

épület  alkalmas  arra, 
hogy felnőttek, fiatalok 
és gyermekek számára 
egyaránt  helyet  bizto-
sítson  olyan  progra-
mok szervezésére,  me-
lyek során a helybeliek 
is  lelkileg  épülhetnek 
és növekedhetnek. Eb-
ben  a  vonatkozásban 
szeretnénk  továbbfoly-
tatni az eddigi években 
elkezdett  munkát  és 
reménységünk  az, 
hogy  a  helybeliek  is 
egyre  többen  igénybe 
veszik a hely adta lehe-
tőségeket.

A  Református 
Gyülekezeti  Ház  adta 
lehetőségeken  túl  az 
utóbbi  évektől  az  újra 
indított  református  is-
kolán  keresztül  is  vé-
gezni  kívánjuk  a  tele-
pülés érdekében azt  a 
szolgálatot,  melynek 
eredményeként  a  fel-
növekvő nemzedék ké-
pes lesz igazi értékeket 
fölfedezni,  megőrizni, 
gazdagítani,  és  tovább 
adni.

A  tiszakeszi  Lo-
rántffy  Zsuzsanna  Re-
formátus  Általános  Is-
kola  1996-tól  kezdte 
meg működését 10 kis-
gyermekkel.  Az  iskola 
kínálta  lehetőségekkel 
az  évek  során  egyre 
több család kíván élni, 
így  már  a  következő 
tanévet  szeptembertől 
70  gyermek  oktatásá-
val  és  nevelésével 
kezdhetjük meg.

A  növekvő  lét-
szám nagyobb teret  is 
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kíván magának és en-
nél  fogva iskolánk bő-
vítését,  korszerűsítését 
kezdtük el  az  1998-as 
év során. Az iskola épí-
tése  szándékunk  sze-
rint  nemcsak  hely-
igényt elégít ki, hanem 
reprezentatív  külsőjé-
vel  a falu egyik jelleg-
zetes épülete lesz.  Re-
ménységünk  szerint 
ebben  az  intézmény-
ben  a  reánk  bízott 
gyermekek számára az 
ismeret és a tudás át-
adása  mellett  a  hitre, 
hazaszeretetre, egymás 
megbecsülésére  törté-
nő nevelés is megvaló-
sul.

Az  iskola  műkö-
dése  kapcsán  neve-
lésfilozófiai  elvünk, 
hogy a gyermekek szü-
leivel  kialakított  kap-
csolatrendszer  egyre 
inkább abba az irány-
ba  mutasson,  hogy 
olyan  közösség  épül-
jön,

 mely a közös összefo-
gásra  alapozva  igyek-
szik  mindazt  a  jót  és 
szépet  megvalósítani, 
amit  egyházi  öröksé-
günkből  fakadóan  ér-
tékként  birtokolha-
tunk. 
Éppen ezért az egyházi 
és a pedagógiai munka 
együtt  családpedagógi-
ai  szolgálatot  jelent 
számunkra.  Ennek  a 
családra szabott  mun-
kának  a  végeredmé-
nyeként hisszük, 
hogy a település egésze 
is  gazdagodik  és  érté-
kesebb lesz.

Végezetül  egyhá-
zi életünkkel kapcsola-
tosan  a  következő  in-
formációkat ajánljuk a 
Kedves  Olvasók  szíves 
figyelmébe.
Június  20-án  délelőtt 
10.00  órai  kezdettel 
ünnepi  tanévzáró  is-
tentiszteletet  tartunk 
minden  iskolás  gyer-
mek, szüleik és család-
tagjaik számára.

1999.  június  21-27-ig 
fiatalok  számára  ke-
rékpár-túrát  szerve-
zünk Tiszakeszi-Sáros-
patak útvonallal.
1999.  július  12-16-ig 
Kézműves-hetet  szer-
vezünk általános isko-
lás  gyermekek  számá-
ra.
A  református  iskola 
építése  javára  HOL-
LAND bálásruha árusí-
tása folyik a KARITÁS-
Z-teremben  minden 
kedden,  csütörtökön 
8.00 - 10.00 óráig, va-
lamint  szombaton 
7.00-10.00 óráig
A  fenti  lehetőségekkel 
kapcsolatosan a Refor-
mátus Parókián lehet-
séges érdeklődni.  Min-
denkit  szeretettel  hí-
vunk és várunk

Pál Ferenc
Lelkész - igazgató
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SPORTROVAT
Lapunk minden száma helyt kíván adni, a község sportéletének bemutatá-

sára. Minden lapszám önálló sportrovatot fog tartalmazni. Első alkalommal Ká-
polnai Lászlót, a tiszakeszi labdarúgó-csapat edzőjét kértük fel, ossza meg gondo-
latait a község lakosságával a sport és a sportolók jelenlegi helyzetéről, s ennek a 
felkérésnek szívesen eleget is tett. Gondolatait változatlan formában adjuk közre.

GONDOLATOK A SPORTRÓL

 Manapság  az 
írott és elektromos saj-
tó a nap szinte minden 
órájában - a világ min-
den  részében  zajló 
sporteseményről - tájé-
koztatást  ad.  Ezekről 
olvasunk,  képanyagot 
látunk.  Az  események 
légköre,  a nemes küz-
delem szépsége esztéti-
kai élménnyel gazdagít 
bennünket.  A  SPORT 
nem szakmai kategória 
csupán…  A  SPORT 
eszköz,  kifejezési  for-
ma,  amellyel  kifejez-
hetjük  önmagunkat, 
értékesebbé  válha-
tunk,  és  gazdagítha-
tunk másokat.  A  küz-
dőtér,  ahol  a  verseny 
zajlik - maga az ÉLET! 
- benne annak egy kis 
szelete,  amely  küzde-
lemre  késztet,  ahol 
győzni kell, sikeresnek 
kell  lenned.  Legjobb 
képességeid  latbavéte-
lével  kell  küzdeni,  és 
önmagad  legyőzése 
árán juthatsz el, a má-
sok  feletti  győzelem 
megszerzéséig.

A SPORT maga a 
gyönyörűség,  a  min-

dennapok  kihívása, 
mint  az  életünk.  A 
SPORT-ban nemesedik 
a  lélek,  gyarapodik  a 
szellem,  és  erősödik  a 
test!… A SPORT az em-
beri kultúra szerves ré-
sze, az emberiség kin-
cse, öröksége, a teljesí-
tőképessége  határait 
végtelennek  tudó,  a 
korlátait összetörő em-
ber  felemelő önmegva-
lósításának színtere!

A SPORT az em-
beriséggel  egyidős,  - 
hisz már az ősember is 
birtokában volt  az ún. 
természetes mozgások-
nak, mászás, járás, fu-
tás,  dobás.  -  Gondol-
junk  csak  sikeres  és 
sikertelen  vadászatai-
ra, amikor hol ő üldöz-
te  a  vadat,  hol  a  vad 
üldözte  őt.  A  SPORT 
önkifejező,  szórakozta-
tó  formái  az  ókorban 
jelentek  meg.  Például 
az  ókori  olimpiai  játé-
kok már ciklikusan is-
métlődtek,  és  szerve-
zett keretek között zaj-
lottak. Legújabb formái 
tervezett,  szervezett, 
kontinens, illetve világ-
méretű  rendezvények: 

újkori  olimpiák,  VB-k, 
EB-k,  stb.  Ezek  már 
állami  és  nemzetközi 
támogatással  (NOB, 
FIFA,  KEFA),  óriási 
reklámmal,  és  anyagi 
ráfordítással, világszer-
te érdeklődéssel kísért, 
ciklikusan  ismétlődő 
események.

A SPORT feltétel-
rendszere  két  részből 
tevődik össze, egyrészt 
személyi  feltételek, 
másrészt  objektumok, 
tárgyi  eszközök  szük-
ségeltetnek  hozzá.  A 
személyi  feltételeket 
maguk a sportolók, és 
az  őket  szervező-irá-
nyító  szakemberek  al-
kotják, míg a tárgyi ob-
jektumok  körébe  tar-
toznak az épületek, pá-
lyák,  sportági  eszkö-
zök.

Manapság  a 
SPORT társadalmi elis-
mertsége,  erkölcsi  és 
anyagi  megbecsülése, 
támogatottsága,  helyi-
leg  változó,  országos 
szinten és államilag el-
ismert.  Területi  és  or-
szágos  szervei,  intéz-
ményrendszere  kiala-
kult,  irányító  és  koor-
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dináló  tevékenységük 
átfogó, és sportág-spe-
cifikus.

Fentebb  említett 
értékeiből fakadó jelen-
tőségét  ma  már  sehol 
és senki nem vitatja.

A  korszerűen 
gondolkodó  állami  ve-
zetés,  -  annak  helyi 
hatóságai,  az  önkor-
mányzatok,  -  erejük-
höz  mérten segítik,  és 
megteremtik  a  sport 
működési  feltételeit. 
Egyre  több  helyen,  a 
megerősödő vállalkozói 
szféra  is  a  támogatói 
kör  bővülését  jelenti. 
Erre  szükség  is  van, 
mert  a  tárgyi-objektív 
feltételrendszer  létre-
hozása és a fenntartási 
költségek napról-napra 
nőnek.

Mint a helyi lab-
darúgócsapat  edzője 
elmondhatom, hogy az 
elmúlt három évben ez 
a  települési  önkor-
mányzat  -  élén  a  pol-
gármester úrral, - pozi-
tív  gyakorlati  példáját 
adta a labdarúgó szak-
osztályban  folyó  ered-
ményes munka elisme-
résének,  kéréseink 
meghallgatásra  és  tá-
mogatásra  találtak. 
Harmonikus  együtt-

működésünk is  közre-
játszott  abban,  hogy 
egyértelműen  eredmé-
nyes és sikeres három 
évet  tudhatunk  ma-
gunk mögött.

A labdarúgás he-
lyi  társadalmi  megbe-
csülése örömmel tölt el 
bennünket. Hazai mér-
kőzéseink látogatottsá-
ga megyei szinten is fi-
gyelemre méltó. Az em-
berek szeretik a csapa-
tot. amely sok örömet, 
élményt  adott  és  ad 
nekik ma is. Biztos va-
gyok  abban,  hogy  ha 
nem lenne ez a jó csa-
pat, az már hiányozna 
az  életükből.  A  dolgos 
hétköznapokban  meg-
fáradt embereknek kell 
ez a szórakozási kikap-
csolódási  forma.  Ezen 
túlmenően,  óriási  kö-
zösségformáló  ereje 
sem  lebecsülendő  en-
nek  a  csapatnak,  a 
labdarúgásnak,  a 
SPORT-nak.  Büszkék 
vagyunk arra, hogy há-
rom éves szereplésünk 
megyei  vonatkozásban 
is elismert, és szurko-
lóink  viselkedése 
sportszerű,  atrocitás-
mentes.

 Úgy  gondolom, 
az  eltelt  három  év 

eredményei,  a  tovább-
lépés  elvárásai,  bizo-
nyos  feltételek  megte-
remtését  elodázhatat-
lanná  teszik.  Ilyenek 
lennének  az  öltöző 
épületének  rekonst-
rukcióval  egybekötött 
bővítése,  és  a  pályát 
körülvevő korlátkerítés 
megépítése. 

A pálya központi 
fekvése  rendkívül  elő-
nyös.  Ebből  eredően 
dísze,  esztétikailag  ki-
épített - tereprendezés, 
parkosítás  -  területe 
lehetne községünknek. 
El  kellene  érni  azt, 
hogy  minden helyi  la-
kos, úgy érezze, ha ki-
látogat  a  sporttelepre, 
hogy az a családja szá-
mára  is  esztétikai  él-
ményt nyújt.

Nagyon  örül-
nénk,  ha  az  Önkor-
mányzat a sportlétesít-
ményt átvenné, s mint 
saját  intézményét  ke-
zelné,  határozatban 
mondaná ki, és jegyző-
könyvileg  rögzítené. 
Fenntartási,  üzemelési 
költségeit az éves költ-
ségvetésben tervezné.

Köszönöm  a  fel-
kérést és a lehetőséget 
gondolataim közreadá-
sára. Kápolnai László

A közép csoport állása a megyei II. osztály, 26. fordulója után

1. Bükkszentkereszt 26 18 3 5 85 – 33 57
2. Bükkábrány 26 17 2 7 56 – 37 53
3. Tiszakeszi 26 14 7 5 73 – 37 49
4. Sajószöged 26 13 4 9 40 – 40 43
5. Szalaszend 26 12 4 10 50 – 35 40
6. Hernádkércs 26 11 5 10 54 – 51 38
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Jeles napok, ünnepek
Május utolsó vasárnapja a nemzetközi gyermeknap. 

Több évtizedes hagyo-
mány  Tiszakesziben, 
hogy ezt a napot mű-
sorokkal,  sporttal  tar-
kított  majálissal  kö-
szöntik  az  önkor-

mányzati iskola pedagógusai és tanu-
lói. Így volt ez ebben az évben is.
Szenzációs sikert aratott a délelőtt fo-
lyamán a gyógytorna-bemutató és az 
ifjú  karatékák  sportteljesítménye. 
Ezekre  a  rendezvényekre  az  iskola 
színjátszó szakkörének Hókirálynő cí-
mű előadása után került  sor.  A be-
mutatók után felhőtlen játék követke-
zett.  Az  alsó  tagozatosok  az  RTL 
KLUB-ból jól ismert kalózjátékban ve-
hettek részt, ahol most a piros kaló-
zok győztek ugyan, de minden gyerek 
igazán jól szórakozott. A felső tagoza-

tosok  sportversenyeken  mérhették 
össze tudásukat. A délután program-
jai közé tartozott a finom, és minden-
ki számára ingyenes ebéd, melyet az 
önkormányzat jóvoltából kaptak a je-
lenlévők.  A  bográcsok  hamarosan 
megüresedtek, s a főszakácsok, Nagy 
Gyula, Oláh Károly, valamint a nap-
közi  otthon  konyhájának  dolgozói 
megérdemelten  vehették  át  az 
„ARANY-fakanál” díjat. A jazz-baletto-
sok és a negyedikes gyerekek fellépé-
se  után  előkerült  a  mindenki  által 
olyannyira kedvelt Limbó-hintó. Sor-
versenyekben,  játékos  feladatokban 
vehettek részt  a  gyerekek a  nap to-
vábbi részében, a zsákbanfutástól az 
aszfaltrajzversenyig.
Igazán jól éreztük magunkat!

Június első vasárnapja: PEDAGÓGUSNAP

Egy negyedik osztályos a pedagógusokról
Azért szeretem őket, mert ők is szeretnek engem. Min-
dig tudja a tanítóm, mikor ébredek bal lábbal, mindig 
átsegít,  amikor nem vagyok jó passzban. Velem örül, 
ha a dolgok sikerülnek, s velem szomorkodik, ha bána-
tom van. Tudja azt az igazgatóm, hogy mikor kell rám 
szólni, s azt is tudja, hogy az ellenőrzőmbe mikor kell 
dicséretet írni. Mindig tudja a tanárom, hogy a viccre 
vevő vagyok, s hogy imádok barkácsolni. Ők a fél na-
pom, a fél hetem, a fél életem anyu és apu után.

Bögre Lajos 4.o

”A pedagógushit, mely inkább természet, 
mint  nézet  dolga,  kettőt  tételez  fel: 
hogy az emberek (az eddigieknél különb-
bé)  nevelhetők,  s  hogy  (az  eddigieknél 
többre) taníthatók. „

Németh László
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AUTÓBUSZ-MENETREND
Érvényes: 1999. május 30-tól 2000. május 27-ig

Tiszakesziről Mezőcsátra: 4:25  5:35  X7:15  +7:50  X9:40  11:35  M14:20  Z15:10  E15:25  
16:03  19:30  23:31

Mezőcsátról Tiszakeszire: 5:10  X6:55  +7:15  8:10  X11:20  +12:00  X13:45  E15:10  15:45  
17:30  19:50

JELMAGYARÁZAT  

M = munkanapokon (hétfőtől péntekig)
O = szabadnapokon (szombaton)
+ = munkaszüneti napokon (vasárnap)
X = munkaszüneti napok kivételével naponta
Z = szabad és munkaszüneti napokon
E = a hetek utolsó iskolai előadási napján

Tiszakeszi-
ről

Mezőcsátra Mezőcsátról Tiszakeszire

4:25 M14:20 5:10 X13:45
5:35 Z15:10 X6:55 E15:10

X7:15 E15:25 +7:15 15:45
+7:50 16:03 8:10 17:30
X9:40 19:30 X11:20 19:50
11:35 23:31 +12:00

VONAT-MENETREND
Érvényes:1999.május 30-tól 2000.május 27-ig

Mezőcsátról 3:59 6:05 8:17 11:52 16:35 18:43 20:12
Hejőkeresztúrról 8:46
Nyékládházáról 4:35 6:46 17:14 19:22
Miskolcra 4:22 6:58 9:06 12:39 17:28 19:36 21:02

Miskolcról 4:22 7:15 10:43 15:10 17:35 19:15 23:05
Nyékládházáról 5:30 17:48 19:28 23:19
Hejőkeresztúrról 11:05
Mezőcsátra 5:54 8:02 11:30 15:57 18:19 19:59 23:50
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A lapba hirdetések adhatók fel: A4-es formátum (teljes oldal): 5000.- Ft

A5-ös formátum (fél oldal): 2500.- Ft

A6-os formátum (negyed oldal): 1250.- Ft

A7-es formátum (nyolcad oldal): 600.- Ft

Apróhirdetés 20 szóig: 300.- Ft

Hirdetés felvevő hely: Gamesz iroda

A Községi Önkormányzat anyakönyvi hírei

1999. 01. 01. és 1999. 05. 15. között

Házasságot kötött
Rontó János és Burai Aranka
Bottyán Zsolt és Balogh Julianna
Burai Zoltán és Sepsi Krisztina
Gaál János Gábor és Csorba Szilvia
Fodor Zoltán és Molnár Zsuzsanna

Születések:
Barta János és Mezei Éva: János
Balogh János és Balázs Anna: Patrik és Tamás
Bottyán Zsolt és Balogh Julianna: Ivett
Burai Mihály és Oláh Anita: Mihály
Rácz József és Kópé Emma: Tímea
Vígh József és Skaliczki Mária: Csilla
Lovas Szilvia: Benjámin, Godó
Balogh Erzsébet: András, Levente
Hornyák Éva: Marcell, Zsolt
Vanczák Zsolt és Sinkó Beáta: Zsolt
Kiss István és Törő Erika Rita: Tamás nevű gyermeke.

Elhunytak:

Gyöngy Józsefné sz. Gályász Rozália
Tóth Lajos
Sárosi Lajos
Papp Károly
Uthy Istvánné sz. Scholcz Ilona
Molnár József
Sepsi Dániel
Borza Gyula
Balogh Antalné sz. Váradi Zsófia
Lovász József
Papp Lajos

Vámos Jánosné sz. Nagy Ilona
Kiss Lajosné sz. Czihó Erzsébet
Tompa Gyuláné sz. Tóth Mária
Sepsi Ferenc
Berecz Jánosné sz. Nagy Erzsébet
Soffer Dánielné sz. Bogdán Zsófia
Salap Gyula
Szabó Lajos
Lőrincz Jánosné sz. Kékedi Mária
Barassó Gyuláné sz. Lutár Rozália
Bocsi Gáspárné sz. Ágoston Zsuzsanna
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Főszerkesztő: Kovács Zsolt
Szerkesztők: Sztankóné Páricsi Éva, Tőzsérné Papp Gabriella, Vanczák Zsolt
Szerkesztőség: Művelődési Ház Tiszakeszi Községháza u. 33. Tel.: 49/352-852
Sokszorosítás: Reproprint Kft. Tiszaújváros Tisza u. 2. Tel.:49/341-235
Előfizethető: a Gamesz irodában. Tiszakeszi Községháza u. 40.
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