
Az olvasóhoz

Immár elkészült a Keszi Újság második 
száma is,  amit szerkesztő társaim nevében 
nagy szeretettel ajánlok minden Kedves Ol-
vasó figyelmébe.

Két  hónappal  ezelőtt,  amikor  az  első 
szám megjelent,  tele  voltunk várakozással: 
vajon elnyeri e lapunk a keszi lakosság ro-
konszenvét; megvalósulhat-e közös elhatáro-
zásunk, a polgárok széleskörű – és folyama-
tos – tájékoztatása községünk életéről.  Ko-
pogjuk le a fán: a hozzánk érkező olvasói vé-
lemények többsége támogatja lapunk létre-
jöttét, üdvözli azt, hogy végre van a kesziek-
nek is  saját  fórumuk, ami róluk,  nekik és 
értük szól. Így szerintünk bizonyságot nyert 
az a feltételezés, hogy igenis szükség van a 
Keszi Újságra.

Lapunk  története  jóval  az  első  szám 
megjelenése előtt elkezdődött. Molnár Balázs 
alpolgármester  úr keresett  meg először en-
gem, s vázolta fel az újsággal kapcsolatos el-
képzeléseit.  Kiváló  ötletnek tartottam, amit 
még aznap megosztottam pedagógus-társa-
immal. Az ő lelkesedésüknek is köszönhető, 
hogy hamarosan létrejött az a szerkesztőbi-
zottság, amely közös ügyének vállalta fel  a 
Keszi Újság rendszeres megjelentetését. Per-
sze  a lelkesedés  önmagában még nem lett 
volna elég,  ezért  ezúton is meg szeretnénk 
köszönni támogatóinknak, hogy a Keszi Új-
ság egyáltalán létrejöhetett.

De a legnagyobb köszönet az Olvasót il-
leti, aki azzal, hogy lapunkat megvásárolja, 
elolvassa,  tájékozottabb  lesz  minden  ügy-
ben, amely őt érinti. S ha ez így történik, cé-
lunkat elértük.

Kovács Zsolt

főszerk.
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ÖNKORMÁNYZATI OLDALAK  

Tájékoztató a képviselő testület üléséről

iszakeszi  Község Önkormányzatá-
nak képviselő testülete 1999. júni-
us 29-én ülésezett, melyen a beér-
kezett jegyzői pályázatokat bírál-
ta el.

T
A jegyző jelöltek az ülésen személye-

sen megjelentek és bemutatkoztak.
A képviselő testület mindkét pályá-

zatot elutasította, mert nem felelt meg a 
törvényi előírásnak. 1999. június 30-án 
a képviselő testület új pályázatot írt ki a 
jegyzői állás betöltésére.

A  képviselő  testület  foglalkozott  a 
községben építendő utakkal. Az Ároktői, 
Gyepszél, Aradi, Csapi utcákban bazalt-
kőből útalap készült, mely hengerezéssel 
tömörítve lesz.

Foglalkozott a testület a kommuná-
lis szemét elszállítással is, de az esőzések 
miatt  kialakult  útviszonyok  nem  tették 
lehetővé a homokbánya megközelítését.

Továbbra  is  foglakoznunk  kell  a 
csapadékvíz  elvezetésével,  mert  sajnos 
sok helyen nem készültek el a szikkasztó 
árkok egyes állampolgárok felelőtlensége 
miatt.

A képviselő testület döntött abban, 
hogy a Tiszakeszi Sportegyesület alapító 
elnökének – Baranyi Imre – emlékére és 
az  ezredforduló  megünneplésére  emlék-
tornát rendez. A tornára magasabb osz-
tályban  szereplő  vendégcsapatokat  kí-
vánnak meghívni.

Pulai Sándorné 
mb. jegyző

Tájékoztató a községi szennyvízcsatorna-hálózat építésének előkészítéséről

 Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 1997. február 20-i ülésén 
döntött a községi szennyvízcsator-

na-hálózat kiépítéséről. A kivitelezési ter-
vek 1998. január elején készültek el.  Az 
építés költsége a tervezők szerint 600 mil-
lió forint. Ezt az összeget az Önkormány-
zat pályázatokból, illetve önerőből kívánja 
biztosítani. 

A

Pályázatokból a pénz 90%-át  540.000.000 
forintot, önerőből a 10%-át 60.000.000 fo-
rintot. 

1998-ban  három  országos  és  két 
megyei pályázatot nyújtottunk be az épí-
tés költségeinek megszerzésére. 

I. Országos pályázatok: 
a. Céltámogatás 
b. Központi Környezetvédelmi Alap 
c. Vízügyi Alap 

II. Megyei pályázatok: 
a. Kerület Kiegyenlítő Alap 
b. Megyei környezetvédelmi Alap 

A beadott  5 pályázatból  3 pályáza-
tunkkal  az  alábbi  pénzösszegeket  nyer-
tük: 
1. Céltámogatás: 184.601.000,-Ft
2. Megyei Környezetvédelmi Alap:

67.000.000,-Ft
3. Megyei Kiegyenlítő Alap: 4.315.000,-Ft

Összesen: 255.916.000,-Ft

A képviselő-testület úgy döntött,  hogy 
1999-ben további pályázatokat nyújt be a 
megyei,  illetve  központi  alapokhoz,  mert 
az eddig nyert pénzzel,  256.000.000,-Ft-tal 
az építkezés biztonságosan nem kezdhető 
meg. 

1999-ben két  pályázat  beadására volt 
lehetőségünk. 

I. Központi Környezetvédelmi Alap 
II. Megyei Terület Kiegyenlítő Alap 

A  megyei  pályázatunkkal  újabb 
30.000.000,-Ft-ot nyertünk. Így az építésre 
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jelenleg  286.000.000,-Ft áll  rendelkezé-
sünkre.

 Most van folyamatban egy újabb pá-
lyázat készítése a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési  Minisztérium  által  kiírt 
pályázatra. Ha a Központi Környezet-
védelmi Alaphoz, Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyúj-

tott  pályázatainkat  kedvezően bírálják 
el, és az önkormányzati, lakossági hozzá-
járulást  (önerő:  60  millió  Ft)  biztosítjuk, 
úgy az építkezést ez év őszén megkezdhet-
jük. 

Kiss Lajos polgármester

A „földadó”-ról

z adózás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. törvény módosítására kiadott 
1997.  évi  CX.  törvény  96/A  §-a 

értelmében  a  termőföld  bérbeadásából 
származó  jövedelem  adóztatása  a  föld 
fekvése  szerint  illetékes  önkormányzati 
adóhatóság feladata. 

A
A bérbeadásból származó jövedelem 
adóját magánszemély: 

- megállapítja, 
- az illetékes önkormányzatnál be-

vallja, 
- megfizeti.

A BEVALLÁST a jövedelem megszerzésé-
nek évét követő év március 20-ig teljesíti 
az erre a célra rendszeresített nyomtatvá-
nyon.
A nyomtatványon a személyes adatokon 
kívül (név, születési hely, idő, anyja neve, 
adóazonosító  szám,  lakcím),  a  bérbe 
adott földterületre vonatkozó adatokat is 
szerepeltetni kell, így: 

- a bérbevevő neve, 
- a  bérbe  adott  terület  nagysága 

(ha, m2), 
- az ebből származó összes jövede-

lem. 
Ennek az összjövedelemnek a 20%-a 

lesz   a „földadó”  , melyet az illetékes Pol-
gármesteri Hivatal együttesen kezelt adó 
számlájára kell befizetni, vagy átutalni.
Az ebből származó valamennyi bevétel az 
önkormányzat  költségvetését  illeti  meg, 
és  az az  önkormányzattól  nem vonható 
el.

Ha a termőföld bérbeadásából szár-
mazó  bevétel  kifizetőtől  származik  (pl. 
egyéni vállalkozó, termelőszövetkezet), az 
adót a kifizető állapítja meg, vallja be és 
fizeti meg, kivéve akkor, ha a magánsze-
mély nyilatkozik arról, hogy a tulajdoná-
ban  lévő  termőföld  együttesen  az  adó-
mentes határt (3 ha-t) nem haladja meg.

Ha a magánszemélytől a kifizető az 
adót azért nem vonta le, mert nyilatkoza-
tot adott le a mentességet illetően, de ezt 
követően a termőföld tulajdonában válto-
zás állt be – a földtulajdon mértéke a 3 
hektárt meghaladta – úgy az adót a ma-
gánszemély a fenti szabályok szerint álla-
pítja meg, vallja be és fizeti meg.

Abban az esetben, ha a kifizető a jö-
vedelem juttatásakor: 

- az  adót  levonni  elmulasztotta, 
vagy 

- a bérleti díjat természetben fizet-
te meg, 

úgy az adót a magánszemély a jövedelem 
megszerzésének  negyedévét  követő  hó 
12-ig fizeti meg.

Nem kell  adóbevallást tenni annak 
a magánszemélynek, akinek:

- a termőföld bérbeadásából  szár-
mazó jövedelme kizárólag kifize-
tőtől  származik  és  a  kifizető  az 
adót levonta, 

- a  tulajdonában  lévő  földterület 
nagyságára tekintettel  (a 3 hek-
tárt  nem  haladja  meg)  az  adót 
nem kell megfizetnie.

A következő oldalakon a földadóval kapcsolatos nyomtatványok, adatlapok és kitöl-
tési útmutatók másolatait közöljük.
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Felhívjuk  a  Tisztelt  Olvasóink  figyelmét,  hogy  az  itt  közölt  kitöltési  útmutatók, 
nyomtatványok a jövő évben is ugyanezek maradnak.

ANYAKÖNYVI HÍREK  

1999. május 15-től július 20-ig

Házasságot kötöttek:
Balogh József és Tamás Ildikó
Balogh Zsolt és Ladányi Zita
Dósa András és Balogh Erzsébet
Gombos Gábor és Csikós Magdolna
Karakas Sándor és Vencel Erika

Született:
Sipos Zsolt és Sepsi Orsolya: Réka
Rontó Ádám és Ambrus Etelka: Krisztián 
nevű gyermeke.
Az  előző  számunk  anyakönyvi  híreiből 
sajnálatos módon kimaradt két kisgyer-
mek:
Sepsi Bertalan és Ladányi Erzsébet: Cin-
tia
Molnár László  és Fodor Gyöngyi:  Gergő 
nevű gyermeke.

Elhunytak:

Salamon Elekné sz. Sugár Piroska
Kovács Gyuláné sz. Takács Matild
Nagy Lajosné sz. Vanczák Piroska
Mondel Józsefné sz. Boros Erzsébet

Sipos Jánosné sz. Nagy Erzsébet
Zsípi János
Orosz István
Salamon Jánosné sz. Törő Zsuzsanna



Az első 30 asszony
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z üzem története az 1970-es évek ele-
jén kezdődött. A tsz egyre több és mo-
dernebb gépet  vásárolt,  ezzel  párhu-

zamosan munkaerő  szabadult  fel.  Nemcsak 
itt  helyben, hanem a környező falvakban is 
dolgozni akartak a nők. Az akkori tsz elnö-
köt, Papp Józsefet egyre inkább foglalkoztat-
ta,  hogyan tudna ezeknek az asszonyoknak 
munkát adni. Az elnök országgyűlési képvise-
lő volt,  és a Parlamentben éppen az akkori 
ipari  miniszter mellett  ült. Az egyik szünet-
ben beszéltek a problémáról és eldöntötték, 
hogy Tiszakeszibe a MINO egyik üzemegysé-
gét telepítik. A hely szinte adott volt. A tsz új 
központot épí-
tett  a  Der-
zsen, és a falu 
közepén  álló 
telep az épüle-
tekkel  felsza-
badult.

A

1972-
ben  indult  a 
termelés.  Elő-
ször Sepsi Ist-
vánné,  Irénke 
néni  vezetésé-
vel  30  vállal-
kozó  kedvű 
asszony indult 
Budapestre, 
hogy  egy  tan-
folyamon  sa-
játítsák  el  a 
tudnivalókat a 
cég budapesti egységénél. Amikor hazajöttek, 
a telepen a csarnokokban még álltak a trak-
torok. A 30 asszony takarított, meszelt, hogy 
a munkát minél hamarabb el tudják kezdeni. 
A  férjeknek  nem  nagyon  tetszett  a  dolog. 
Többször előfordult estefelé, hogy a kapuban 

várták  asszonyaikat,  mikor  mennek  már 
haza. 

Később 30-30 fővel bővítették a létszá-
mot, azokkal, akik az újabb tanfolyamról ki-
kerültek.  Először  talpbéléseket  készítettek, 
sarkakat vontak be, azután cipőfelsőrészeket 
kezdtek készíteni. Az üzem egyre sikeresebb 
lett. 

Ekkor már a valaha is volt legnagyobb 
létszám, közel  1000 fő dolgozott a gyárban. 
Két műszakban folyt a munka, külön 
„kismamaszalag” is működött. Napi 3600 pár 
cipőt készítettek, ami országos viszonylatban 
is jelentős mennyiségnek számított.

A  MINO  je-
lentős fejlesztése-
ket vitt végbe. Új 
csarnokot,  iroda-
házat épített, mi-
nőségi  cipőket 
gyártott.  Ebben 
az  időszakban  a 
gyár  szervesen 
kapcsolódott  a 
falu  életéhez. 
Nemcsak  úgy, 
hogy a falu lakói-
nak és a környék 
lakói közül jó né-
hánynak  biztosí-
tott  jól  fizető 
munkát,  hanem 
támogatta a spor-
tolókat is. Busza-
ival  szállította  a 

futballistákat a meccsek helyszínére, mezeket 
vásárolt nekik. A szocialista brigádok patro-
nálták az iskolát, pl. részt vettek a faház épí-
tésében. A munkásainak a mai napig emléke-
zetesek a közös kirándulások, a május elsej-
ék. 1989-ben a MINO piacvesztésre kénysze-

Községünk  egyik  legtöbb  em-
bert foglalkoztató üzeme a Mary Ci-
pőgyár. A gyár igazgatójával, Bene-
dek  Péterrel  beszélgettem  a  cipő-
gyár múltjáról, jelenéről.
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rült és felszámolták. Az üzemet ekkor értéke-
sítették, a Tisza Cipő vette meg. Ettől kezdve 
lett a Tisza Cipő Rt. egyik gyáregysége. Az Rt. 
saját üzlethálózattal rendelkezett, szovjet ex-
portra is termelt. Alacsony és közép árfekvé-
sű cipőket, alkalmi cipőket készítettek, ame-
lyeket saját bolthálózatukon keresztül értéke-
sítettek. A 90-es évek elején a Tisza Cipő Rt. 
elvesztette  piacának  egy  részét,  emiatt  az 
üzem sorvadt. Ekkor, 1996-97-ben csak kb. 
150  fő  dolgozott  itt  és  csak  cipőfelsőrészek 
szabásával foglalkoztak. A kész cipő gyártása 
megszűnt.  Az üzem mindeddig állami tulaj-
donban volt. Az Antall-kormány privatizációs 
politikája következtében a gyár is magánkéz-
be került - egy részét ma a Ben-Ross cég üze-
melteti. A termelési érték ekkor volt a legke-
vesebb. 1996. őszén, 1997. tavaszán olasz ér-
deklődők jelentkeztek, akiknek a gyár nagy-
sága, kapacitása megfelelt, így 2-3 hónap le-
forgása  alatt  a  szerződést  megkötötték,  az 
üzem a kiírási áron elkelt és olasz tulajdonba 
került.  A  gyár  neve  is  megváltozott.  Egyik 
tagja lett a Mary Cipőgyár Rt.-nek, amelynek 
Szeged a központja. Az új tulajdonosnak Ma-
gyarországon  ezzel  együtt  négy  üzeme  van, 
ezek közül a legnagyobb és a legfiatalabb a 
keszi gyár. A váltás szerencsés volt, a fő tevé-
kenység, a szabászat és tüzöde, megmaradt. 
Talpösszeszerelő technológiát fejlesztettek ki, 
felfutott a létszám is valamelyest. Kész cipőt 
nem  gyártanak,  bérmunkában  dolgoznak. 
Olaszországból  kapják  az  alapanyagot,  a 
technológiát és itt állítják össze a felsőrésze-
ket, talpakat. A félkész termékeket szállítják 
ki Olaszországba, ott szerelik össze, ott adják 

el, ezáltal a profit is ott jelentkezik. Nem kell 
foglalkozni  anyagbeszerzéssel,  üzletkötéssel. 
Az itt dolgozó emberek, 260-270 fő, bár nem 
keresnek  sokat,  de  minden  hónapban  szá-
míthatnak fizetésükre.  Munkájuk van,  nem 
kell eljárniuk más településekre. 

A privatizált gyárra és az új tulajdono-
sokkal való együttműködésre jellemző az el-
lentmondás, de minden híresztelés és hátrá-
nya ellenére az embereket nem rövidítik meg. 
Kapacitáshiány, leállás, vagy túlmunka ese-
tén, a tulajdonos a járandóságot kifizeti. Tisz-
tességes körülmények között foglalkoztatja az 
embereket, aránylag alacsony bérért. 

Érdekes dolog volt, amikor 2-3 hónap-
pal ezelőtt a létszámot fejlesztették. A faluban 
is sok munkanélküli  van, mégsem volt  elég 
jelentkező, a környező településekről kell be-
szállítani a dolgozókat, most már nem a saját 
buszukkal, hanem bérelt járművekkel.

Amióta a gyár magántulajdonban van, 
kevesebb  pénz  jut  szociális  kiadásokra,  a 
sportolók és egyéb szervezetek szponzorálá-
sára. Mivel a Mary Rt. 3000-3500 pár jó ár-
fekvésű cipőt gyárt - ami a kinti piac igényei-
hez igazodva magas színvonalú - bíznak ab-
ban,  hogy  a  tulajdonos  működtetni  fogja  a 
gyárat, és ez megmarad távlati elképzelései-
ben  is.  Természetesen  a  tulajdonos  tervez 
változtatásokat,  de  erről  majd  a  következő 
számban írunk.

Sztankóné Páricsi Éva
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AUTÓBUSZ MENETREND   

Érvényes 2000. május 27-ig

MEZŐCSÁTRÓL

CÉL:

ÁROKTŐ M525 M610 Q730 Y808 Z814 M818 O1131

X1145 M1400 Z1523 M1603 +1619 M1725 O1731

+1828 2345

BORSODIVÁNKA M525 Z814 +1619 M1725

BUDAPEST 440

EGER M730 1722

EGERLÖVŐ M525 Z814 +1619 M1725

GELEJ M701 Z712 M730 M900 X1115 i1425 Z1512

M1513 1722 M1855 2311

MISKOLC 400 M500 M545 605 M800 900 M1000

1100 1200 1345 M1440 1530 1630 1730

1830 2000

MEZŐKERESZTES M701 Z712 M730 M900 X1115 i1425 Z1512

M1513 1722 M1855 2311

MEZŐKÖVESD M525 M701 Z712 M730 Z814 M900 X1115

i1425 Z1512 M1513 +1619 1722 M1725

MEZŐNAGYMIHÁLY M701 Z712 M730 M900 X1115 i1425 Z1512

M1513 1722 2311

NYÍREGYHÁZA X620 841

TISZABÁBOLNA M525 M610 Z814 X1145 M1400 +1619 M1725

O1731

TISZAKESZI 510 X655 +715 810 X1120 +1200 X1345

C1510 1545 1730 1950

TISZATARJÁN 430 M550 X620 J805 D805 V848 X1025

+1100 Z1155 M1210 M1225 Z1230 i1340 i1430

M1525 +1550 1630 M1725 2025

TISZAÚJVÁROS 441 X620 M716 J805 D805 841 V848

X1025 Z1155 M1210 1245 i1340 i1430 M1525

1630 M1725 M1840 2040

TVK Z430 M435 441 M550 M1225 Z1230 1245

2025 2040
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MEZŐCSÁTRA
HONNAN:

ÁROKTŐ O415 M420 M526 M716 O735 M1116 +1130

Z1205 M1210 1250 C1705 i1708 +1800 1940

BUDAPEST 1400

EGER 730 M1730

GELEJ 426 M659 Z840 M839 845 M1230 +1230

M1328 i1402 1652 M1828 2025

IGRICI M549 M710 750 910 M1010 1105 1310

M1425 1510 1550 M1610 1640 1710 1925

2110 2350

MEZŐKÖVESD M615 M620 O630 C650 i650 800 +1010

X1010 M1155 M1300 I1320 1445 i1600 C1600

1625 M1800 1945

MISKOLC M515 M615 655 815 M915 1010 1215

M1330 1415 1455 M1515 1545 1615 1830

2015 2255

NYÍREGYHÁZA 1540

TISZABÁBOLNA M505 M657 O714 X1054 1529 C1644 i1647

TISZAKESZI 425 535 M715 +750 X940 1135

M1420 O1510 1603 1930 2331

TISZATARJÁN O712 M717 M936 O936 Z1109 +1120 X1251

+1319 M1456 O1505 Z1618 M1659 M1811 1934

2310

TISZAÚJVÁROS M605 M620 O630 M635 M700 M900 +900

M1035 O1040 X1217 +1245 Z1425 Z1535 M1540

M1625 1652 M1735 M1800 1900 2220

TVK O1430 M1440 2235

JELMAGYARÁZAT:

M: munkanapokon (hétfőtől péntekig)
X: munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig)
+: munkaszüneti napokon (vasárnap)
O: szabadnapokon (szombat)
Z: szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap)
D: szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap)
i: iskolai tanítási napokon
Q: okt. 3-tól szabad- és munkaszüneti napokon
C: a hetek utolsó tanítási napján
J: okt. 2-tól szabadnapokon
Y: szept. 26-ig szabad- és munkaszüneti napokon
V: szept. 26-ig szabadnapokon

A jelzés nélküli járatok minden nap közlekednek


