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A katolikus egyház életéből

Az önkormányzati iskola hírei

Az óvoda mindennapjai

Anyakönyvi hírek

Jeles napok, ünnepek

Rejtvény3
Nemzeti ünnepünk október 23.

A nemzet mi vagyunk
„Utolsó  kísérletünk,  1956,  már  csak  főpró-
ba-forradalom lehetett.  Sejtjeiben,  mozgásá-
ban  kísértetiesen  megmutatkozott,  a  múlt 
hajdani kirobbanásainak genetikai öröksége, 
de gyors lezajlásában már a történelem kriti-
kája  is  szervesen  hozzákapcsolódott:  Kész, 
vége,  láttuk  magunkat  együtt  tömegként, 
nemzetként, látott bennünket a világ, ha élet-
ben akarunk maradni."

(Csoóri Sándor)

Tamási Lajos: Keserves fáklya /részlet/

A gyanakvással önérzetében
megsértett nép nem csapott lármát,
csak összenézett és legyintve
megvonta vállát.

S végezte sok dolgát nyugodtan.
Fekete bányákba görnyedt.
Forgatta a kalapácsot.
És bevetette a földet.

Mert az embernek élni kell, 
élni és cselekedni,
nem volt több dolga, mint máskor,
s nem volt több ideje pihenni.

-Jaj, a szabadság ege-kékje,
nem tud magyarul kiderülni,
Nyílik itt nagyság, vágy és szépség,
de csak félig tud sikerülni.

Nyílj ki, vérünkből nyílj ki végre 
forradalom, te örök álmunk -
vagy könnyűnek találtatunk és
a varjú ha károg utánunk.

KKeszieszi Újság
Tiszakeszi Község Lapja
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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HÍREI  

 községi  önkormányzat  szep-
tember  21-i  ülésén  a  polgár-
mester tájékoztatta a képviselő 

testületet az 1999. évi költségvetés el-
ső félévi végrehajtásáról. Ezt követően 
szólt a július 1 – szeptember 15 kö-
zötti időszak gazdálkodásáról is.

A
Az  intézmények  és  a  hivatal 

működéséhez  a  költségvetés  biztosí-
totta a pénzügyi feltételeket.

Fejlesztésre,  felújításra  önkor-
mányzati pénzből nem volt lehetőség.

A  tiszai  komp  korszerűsítése 
(lapátkerekes  meghajtás)  központi 
pénzből – állami támogatásból – való-
sult meg.

Első  félévi  gazdálkodásunkra 
jellemző  volt  az  a  tudatos  törekvés, 
hogy tervezett költségen belül, illetve 
a tervezett szinten teljesüljön. Ezt si-
került elérnünk. Miért volt erre szük-
ség?

Az  önkormányzat  második  fél-
évi gazdálkodása pénzigényesebb. 

A nyári hónapokban került sor 
az  intézményekben  (óvoda,  iskola, 
napközi  otthon)  a felújítási,  karban-
tartási  munkálatok  elvégzésére,  me-
lyek feltételei a gyermekintézmények-
ben  folyó  színvonalas  oktató-nevelő 
munkának, valamint a higiénikus di-
ákétkeztetésnek.

Az ősz, a tél beálltával jelentő-
sen  nőnek  az  energiaköltségek,  stb. 
Július  elsejétől  augusztus  végéig  a 
megnövekedett  költségek  miatt  3,5 
millió Ft hiány keletkezett.

Szeptember  elején  az  önkor-
mányzat az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő önkormányzatok 
kiegészítő  támogatására  benyújtott 
pályázatára 5,5 millió Ft támogatás-
ban  részesült.  Ez  helyreállította  a 
költségvetés hiányát.

A  tavaszi  és  a  nyári  hónapok 
kedvezőtlen  időjárása  (árvíz,  belvíz, 
esőzések) jelentős károkat okozott az 
utakban és a járdákban, valamint a 
tiszai  révlejáróban.  A községi  önkor-
mányzat, mivel saját pénzeszközökkel 
nem rendelkezett, a különböző pénz-
alapokhoz  (vis  major,  alapítványok) 
pályázott, illetve igényelt állami pén-
zeket a károk helyreállítására.

Az  önkormányzat  által  elnyert 
állami támogatások:
Vis major alap: 300.000 Ft.
állami pénz: 1.300.000 Ft.
tiszai rév: 817.000 Ft.

összesen: 2.417.000 Ft.
TVK alapítvány: 1.000.000 Ft. 

összesen: 3.417.000 Ft.
A  munkák elvégzésére  október 

hónapban kerül sor. 
Ebben az évben sikerült  jelen-

tősen előrelépnünk a földutak számá-
nak  csökkentésében.  (Ároktői  út, 
Gyepszél  út,  Csapi  út,  Kazinczy  út- 
folyamatban.) Ezt a jelentős előreha-
ladást azt tette lehetővé, hogy a MOL 
Rt. Szolnoki Üzemegysége által a köz-
ség határában végzett  földgázkutató-
fúráspont  körül  felhalmozott  több 
száz köbméter követ a vállalattól sike-
rült  ingyen  megszereznie  az  önkor-
mányzatnak. Így kis pénzráfordítással 
több millió forint értékű munkát tu-
dott elvégezni. 

Az 1999-es költségvetés sikeres 
végrehajtása érdekében a polgármes-
ter hangsúlyozta a további takarékos 
gazdálkodás szükségességé, javasolta 
továbbá a képviselőtestületnek, hogy 
újból nyújtsa be a második fordulóra 
a pályázatát az önhibáján kívül hát-
rányos helyzetben lévő önkormányza-
tok kiegészítő támogatására.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

iszakeszi  Község  Önkor-
mányzatának  képviselőtes-
tülete 1999. augusztus 17-

én ülésezett, melyen az óvodave-
zetői állásra benyújtott pályázatot 
bírálta el.  Elfogadta a Tiszakeszi 
Napköziotthonos Óvoda helyi pe-
dagógiai  programját,  valamint 
Karakasné Vas Éva óvodavezetői 
pályázatát. Foglalkozott a község-
ben lévő Kazinczy utca elkészíté-
sével,  melyhez  Hangász  Izidor 
képviselő  közreműködésével  in-
gyen sikerült követ szerezni, csak 
a  tükröt  tolattatta  ki  az  Önkor-
mányzat.  A  kő  szállítása  folya-
matban van.

T

A  képviselőtestület  1999. 
szeptember 2-án rendkívüli ülést 
tartott,  a június-július havi  eső-
zések okozta  károk helyreállítási 
költségeinek  felosztásáról.  A  ká-
rok enyhítésére kapott állami tá-
mogatást  a  károsultak  között 
egyenlő  arányban  osztotta  szét. 
Az  összeg  kifizetése  megtörtént, 
hogy az ősz beállta előtt meg tud-
ják kezdeni a lakóépületek hely-
reállítását. A károsultakkal kötött 
megállapodás értelmében az ösz-
szeg  felhasználását  számlákkal 
kötelesek igazolni a megadott ha-
táridőig.

1999. szeptember 6-án ülé-
sezett az Ügyrendi Bizottság, me-
lyen  a  hivatalhoz  érkezett  két 
jegyzői  pályázatot  tárgyalta  meg. 
A pályázati anyagok ismeretében 
javasolta  a  képviselőtestületnek 
mindkét pályázó személyes meg-
hallgatását.

1999.  szeptember  20-án 
ülésezett  a  pénzügyi  bizottság, 
melyen  a  községi  önkormányzat 
1999. I.  félévi  pénzügyi  teljesíté-
sét tárgyalta meg. A beszámolót a 
bizottság elfogadta és javasolta a 
képviselőtestületnek elfogadásra.

1999.  szeptember  21-én 
ülésezett a képviselőtestület.  Mi-
vel mindkét jegyzői állásra pályá-
zó személy közölte, hogy máshol 
nyert álláshelyet, így a jegyzői ál-
lásra  benyújtott  pályázatok  elbí-
rálása  meghiúsult.  A  képviselő-
testület új pályázatot írt ki a jegy-
zői állás betöltésére. 

A  két  oktatási  intézmény-
ben jóváhagyta az alábbi progra-
mokat 

- A Napköziotthonos Óvodá-
ban  a  képességfejlesztő  progra-
mot az etnikai származású gyere-
kek körében.

-  Az  Általános  Iskolában a 
cigány tanulók differenciált egyé-
ni és csoportos felzárkóztatására 
kidolgozott programot.

-  Jóváhagyta  az  Általános 
Iskola  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát.

-  Megtárgyalta  és  elfogadta 
az  Önkormányzat  1999.  I.  félévi 
pénzügyi teljesítését.

- Támogatást szavazott meg 
a  szeptember  25-i  szüreti  felvo-
nulás lebonyolításához.

Pulai Sándorné
mb. jegyző



Beszélgetés Bencsik Mihállyal, a Ben-Ross Cipőipari és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatójával

♦ Honnan ered a cég neve? 
♦ A  két  tulajdonos  -  Bencsik  Mihály, 
Mendross Tibor – nevéből alkotott mozaik-
szóból.
♦ Miért ide települt az üzem?
♦ Sokáig itt dolgoztam, szerettem a falu-
ban élni. Amikor a Tisza Cipő Rt. csődbe 
ment, itt maradt a telep, gépekkel, felsze-
relésekkel  a  szakképzett  munkaerővel 
együtt.  Így  a  lehetőség adott  volt.  A  régi 
gyár dolgozói közül választhattam ki azo-
kat, akikkel szívesen dolgozok együtt. Sok 
a jelentkező most is, de a létszám bővítése 
egyelőre nem célunk.
♦ Mikor alakult a cég?
♦ 1993. március 1-től létezik a Ben-Ross. 
13 fővel, mostoha körülmények között, bé-
relt helyeken, pincékben kezdtük a terme-
lést. Két hónap múlva kezdtük bérelni a je-
lenlegi helyet, a Tisza Cipő Rt.-től. Ezt a te-
rületet 1994-ben meg is vásároltuk. Innen 
kezdve tudtunk úgy fejlődni, hogy saját te-
rülettel,  saját  gépekkel  rendelkeztünk.  A 

kezdet nagyon nehéz volt. Nehéz volt a pia-
cot megszerezni, ami még most is a legérté-
kesebb.
♦ Milyen alapanyagból dolgoznak?
♦ Import  anyagokból  dolgozunk,  túlnyo-
mórészt  Olaszországból  és  Spanyolország-
ból hozzuk be ezeket, mindössze 10-15%-a 
származik  csak  Magyarországról.  Ennek 
egy oka van, női divatcipőket gyártunk, és 
olyan gyorsan változik a divat, hogy a ma-
gyar háttéripar csak késve tudja követni. 
♦ Az új fazonokat honnan szerzik be?
♦ Magyarországon mi vagyunk a divat el-
ső fecskéi. Sokat járunk cipőipari kiállítá-
sokra,  például  Bologna-ba,  Düsseldorfba 
innen vesszük az új formákat, trendeket és 
adaptáljuk a hazai piacra. Lévén ezek újak, 
külföldről kell őket behozni, és ez megdrá-
gítja  a  termékeket.  Nálunk  Budapesten 
évente  négy  alkalommal  rendeznek kiállí-
tást. 
♦ Mondjon néhány szót az üzem fejlődésé-
ről!

♦ 1993-tól  dinami-
kusan fejlődünk. A kez-
detekhez  képest  ötször 
annyit  termelünk.  Eb-
ben  az  évben  30%-kal 
több cipőt tudunk eladni 
a  tavalyi  évhez  képest, 
kb. 230 millió Ft az ár-
bevételünk.  Ez  kemény 
munka  eredménye.  Kö-
zepes és magas árfekvé-
sű,  minőségi  cipőket 
gyártunk.
♦ Bővítik-e  a  kíná-
latot?
♦ Választékbővítés 
céljából  kb.  10%-ban 
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gyártunk  férficipőket  egy  éve.  Nem 
erőltetjük,  inkább  csak  a  kereskedők 
biztatására kínáljuk.
♦ Hol  kerülnek piacra a cipők? Az egész 
ország területén kaphatóak a Ben-Ross ci-
pők. Mintegy 300 boltba szállítunk üzlet-

kötőkön keresztül. Kéthetente megjelennek 
az üzletkötőink a boltokban, még akkor is, 
ha nem rendelnek, így lesz a kapcsolatunk 
élő a kereskedőkkel. Próbálunk exportra is 
termelni,  már  szállítunk  Horvátországba, 
Csehországba,  biztató  jelek  mutatkoznak 
egy svéd partnerrel is. Itt már csak az ár-
ban kell megegyeznünk. Mindeddig az ex-
porttal nem foglalkoztunk, hiszen a hazai 
piac  felvette  a  termelt  mennyiséget.  Na-
gyon  fontos,  hogy  amennyi  cipőt  elő  tu-
dunk állítani, azt el is tudjuk adni, ne áll-
jon a raktáron. Az export bővítését a kapa-
citáshiány  korlátozza.  A  megrendeléseket 
elsősorban a kiállításokon vesszük fel.
♦ Mit tud elmondani a cég jelenéről?
♦ Jelenleg  60  fő  dolgozik  állandóan,  és 
kb. 60 bedolgozót foglalkoztatunk Csenger, 
Nyíregyháza,  Heves  térségében. 
Komplett cipőgyártás folyik a terve-
zéstől  kezdve  az  anyagbeszerzésen 
át az eladásig. Az alkalmazottak so-
kat  dolgoznak,  de  jól  keresnek.  A 
rendelkezésünkre  álló  területünket 
kihasználtuk,  szinte  zsúfolásig 
megtöltöttük. Raktárt, irodát építet-
tünk,  felújítottuk  az  épületeket,  a 
gépek nagy részét kicseréltük kor-
szerűbbekre.  A  terjeszkedésnek 
ezen a fokán valószínűleg meg is ál-
lunk,  más  irányba  szeretnénk fej-
lődni.  Februárban  nyitottunk  Bu-
dapesten egy nagykereskedelmi be-

mutatótermet, irodát a volt Duna Cipőgyár 
területén,  frekventált  helyen,  ahonnan 
minden kereskedő igénye szerint beszerez-
heti a cipőket.
♦ Támogatóként  is  jelen  van  községünk 
életében. Mi motiválja?

♦ Több  helyen  forráshiánnyal 
küzdenek. Kötelességemnek érzem, 
s a lehetőségekhez mérten támoga-
tok minden jó kezdeményezést, hi-
szen a  dolgozókon keresztül  kap-
csolódunk az iskolához, óvodához, 
sporthoz. Az üzem is itt van Tisza-
keszi területén. Tudom, hogy ez a 
segítség jó helyekre kerül, és min-
denki jól jár vele.
♦ Hallhatnánk néhány szót a jö-
vővel kapcsolatos terveiről?
♦ November 12-én adják át Bu-
dapesten  a  Nyugati  pályaudvar 
mellett  kiskereskedelmi egységün-

ket a „City Center”-ben, amely Közép-Euró-
pa egyik jegyzett bevásárló központja lesz. 
Az  üzem gyarapodásával  a  gondok is  na-
gyobbak, ezeket a feladatokat egyre inkább 
meg  kell  osztani.  Fiatal,  tehetséges,  jó 
szakembereket alkalmazok, akikre távollé-
tem alatt nyugodtan rábízhatom az üzemet. 
Elvem az, hogy minden ember a saját terü-
letén a legfelkészültebb. Az új formák előál-
lítása  során  a  dolgozók  véleményét  meg-
hallgatjuk,  a  cipők  gyártásánál  ezt  figye-
lembe vesszük. Nagyon fontos a piac meg-
tartása.  Évek  óta  ugyanazok  a  vevőink, 
őket kell megtartani, de ez csak pontos, mi-
nőségi áru előállításával lehetséges. Állan-
dóan  fejleszteni  kell,  korszerű  technikát, 
technológiát  kell  alkalmazni,  ez a tovább-
haladásunk záloga. ♦ -Pá!Ricsi-
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBŐL TISZAKESZIN  

int  kisebb  Egyházközség  va-
gyunk jelen Tiszakesziben.M

Hála  Istennek  vannak  olyan  csalá-
dok, ahol fontosnak tartják a vallást; 
hogy a gyermekek járjanak hittanra, 
Elsőáldozók legyenek, majd később a 
nagykorúság  szentségében  –  a  Bér-
málásban is részesüljenek.

Az  idén  Pünkösd  vasárnap  6 
gyermek járult az első Szentáldozás-
hoz:  Buzinkai  Enikő,  Faragó  Csilla, 
Nagy  Magdolna,  Kiss  Tibor,  Kökény 
József és Rezsabek Gábor. Köszönjük 
meg  Istennek  Őket  és  családjukat, 
mert ilyenkor a gyermek evangelizálja 
a családot.

Az  Elsőáldozás  nagyon  nagy 
esemény a gyermek életében, hisz ek-
kor találkozik először az Oltáriszent-
ségben  Jézussal,  aki  szereti  a  gyer-
mekeket - ma is -, mert „ilyeneké az 
Isten országa.”

A  Főesperesség  hittan  verse-
nyét  Mezőkövesden  rendezték  meg, 
ahová  a  továbbjutott  gyermekeink 
nagy lelkesedéssel készültek, aminek 
meg is lett az eredménye.
A  saját  korcsoportjában  I.  helyezést 
ért el:

Nagy Magdolna 3.  osztályos 
és Salamon Klára 6.  osztályos 
hittanos  gyermek.  Szívből  gratulá-
lunk nekik, és továbbra is sok kegyel-
met és kitartást kérünk számukra!

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a szülők eleget  tegyenek a kereszte-
léskor  tett  ígéretüknek  azzal,  hogy 
gyermeküket  hittanra  járatják,  és  a 
templomba elhozzák. Ezt azzal is se-
gíteni szeretnénk, hogy már az óvodá-
ban elkezdjük a hittant és a vallásos 
nevelést,  valamint  segítünk  beillesz-
kedni a keresztény közösségbe - ami 
ilyen formában tart a 8. osztály befe-
jezéséig.

Aki az óvodában még nem írat-
ta  be  a  gyermekét  hittanra,  az  első 
osztály elején még pótolhatja azt. 

Katolikus hittan órák rendje:
Hétfő 5.-8. osztály 1400 rajz terem
Szerda 1. osztály 1150 rajz terem
Szerda 2.-3. osztály 1240 rajz terem
Szerda 4. osztály 1400 rajz terem

Az óvodai hittan időpontja még 
nincs  eldöntve.  Kérjük  a  szülőket, 
hogy jelezzék igényüket az óvónőnek! 
Az egyház törekvése, hogy mindenhol, 
minden hittan csoportnak hetente két 
órája legyen, ezt mi egyelőre csak az 
Elsőáldozásra és a Bérmálásra készü-
lőknek tudjuk megoldani. Elsőáldozó 
lehet, aki minimum 3 évig rendszere-
sen járt hittanra, és Szentmisére, és 
legalább  3.  osztályos.  A  keresztény 
felnőttség szentségét, a Bérmálást az 
veheti  fel,  aki  minimum  7-8  évig 
rendszeresen tanult hittant, a Szent-
miséken aktívan részt vett és legalább 
7. osztályos.

A katolikus Egyházhoz kapcso-
lódik  a  karitasz  szeretetszolgálat, 
amelynek  helyi  csoportja  1993.  no-
vemberében alakult meg 28 aktív tag-
gal.  Alapító  vezetője  Dr.  Kozaróczy 
Gyuláné, a mindenki  által  ismert  és 
kedvelt nyugalmazott igazgatónő, Ka-
tica néni volt. Neki köszönhető a kez-
detbeli nehézségek legyőzése és a rö-
vid időn belüli ismeretszerzés a szol-
gálat  fontosságáról,  amelyben  Jéger 
Károly mezőkövesdi kanonok segített. 
Az ő nevéhez kapcsolódik az első és a 
második kamion – ruha és bútor – ér-
kezése  Németországból,  valamint  a 
közös tésztakészítés. Ebből a vezetés-
ből tanulva, okulva vette át Buzinkai 
Istvánné Erzsike és Pálnokné Fazekas 
Erzsébet az irányítást.
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Az 1996-97-es évek nyarai aktí-
van teltek,  ugyanis  Kárpátaljáról  ér-
keztek  gyerekek,  hogy  megismerjék 
egy kicsit Magyarországot és pihenje-
nek, hisz odahaza náluk elég szomo-
rú élet van. Amennyire lehetett ked-
vükben  jártunk  és  felpakoltuk  őket 
élelmiszerekkel, ruhákkal.

Szerettünk volna 98-ban és 99-
ben is  fogadni  rászoruló gyerekeket, 
de sajnos nem tudják az útleveleket 
megcsináltatni, így nem jöhetnek.

Így aztán munkánk más irány-
ba terelődött. Minden ősszel és télen 
–  karácsonykor  –  meglátogatjuk  az 
idős, egyedül élő embereket, hogy egy 
kicsit  beszélgessünk és felmérjük az 
igényt kihez menjen el a plébánosunk 
beszélgetni, gyóntatni, áldoztatni. De 
persze nem csak katolikus embereket 
látogatunk,  hanem  más  vallásúakat 
is. Hála Istennek jó a kapcsolatunk a 
Református Egyházzal és igyekszünk 
kölcsönösen segíteni egymáson.

Az  idős,  magányos  embereken 
kívül  a  nagycsaládosokat  is  meg 
szoktuk ajándékozni – kis csomagok-
kal – karácsony előtt.

Igyekszünk  a  karitasz  elvei 
alapján  szolgálni:  a  legfontosabb  a 
szeretet!  Ezt  a  szeretetet  pedig  csak 
szolgálatban lehet adni, minden em-
ber  felé,  nem  nézve  korát,  vallását, 
hajszínét  stb.  Isten  előtt  ugyanis 
mindannyian  egyformák  vagyunk, 
ezért  egymással  szemben  is  egyfor-
mán  kell  szeretettel  lenni.  Nyitott 
szemmel  és  nyitott  szívvel  mindenki 
felé.

Egy idézettel zárjuk írásunkat:

„A világban a legtökéletesebb az ember,
Az emberben a legtökéletesebb a lélek,
A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.
A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.”

Szalózi Szent Ferenc

Az elsőáldozók
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AZ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA HÍREI  

Táborozás 1999.
Kamilla faházunk június 1-től táboro-
zásra  készen  várta  az  üdülni  vágyó 
gyerekeket. Először az Igrici Általános 
Iskola  tanulói  érkeztek  két  csoport-
ban  június  második  hetében,  akik 
bérbe vették üdülőterületünket. Júli-
us 1-től  iskolánk tanulói,  pedagógu-
sai,  három-három napos váltásokkal 
örültek  a  megérdemelt  pihenésnek, 
szép nyári időnek, szórakozásnak.
A községi  önkormányzat  gyermeken-
ként és naponként 600 Ft támogatást 
nyújtott, - hisz a faház szolgáltatásait 
valamennyi  tanulónk  ingyen  veheti 
igénybe, szállásdíjat nem kell fizetnie 
– 200 Ft-ot pedig étkezési hozzájáru-
lásként  biztosított  a  képviselő-testü-
let.
Az osztályok a következő létszámok-
kal  vették  igénybe,  a  számadatok 
mellett feltüntettük a szervező peda-
gógusokat és az őket segítő szülőket:
1.a 15 fő Kiss Lajosné, 

Pulisch Károlyné,
 Nagy Mihályné
1.b 9 fő Hunkóné Gábor Ildikó
2.a és 2.b 18 fő Sepsi Ferencné, 

Törőné Soffer Melinda
3.a 9 fő Hajdúné Négyessy Edit, 

Terbócs Lászlóné, 

Terbócs Károlyné
3.b 15. fő Krújné Juhász Éva
4.b 14 fő Szalai Jánosné,

Gyöngyösi Jánosné,
Bartók Barnabásné,
Tompa Józsefné

5.b 12 fő Horváth Benedekné, 
Ladányi Ilona

6.a és 7.a 12 fő Kovács Zsolt, 
Kovácsné Spisák Szilvia, 
Gyenge Dánielné

6.b 8 fő Bodnár Mihályné
7.b 11 fő Dojcsákné Lazanyi Anna
8.o. 9 fő Vanczák Zsolt
Napközis csoport 27 fő 

Molnár Zoltán, 
Molnár Balázsné

Tanulóink más településekre is elju-
tottak a nyári szünetben. A 4.a osztá-
lyosok pályázaton nyert pénz segítsé-
gével Sátoraljaújhelyen táborozhattak 
mintegy 18 fővel, Tőzsérné Papp Gab-
riella, Korbély Ferencné, Kállai Lászl-
óné kíséretében.
A Balatonon 20 tanulónak volt lehe-
tősége megismerkedni legnagyobb ta-
vunk szépségeivel. 
Tehetséggondozó táborba is eljutott 3 
tanulónk,  amelyet  Bogácson  rendez-
tek meg. 
Összesen mintegy 176 diákunk tábo-
rozhatott az elmúlt nyáron.

A számítógép ma már életünk részévé  vált .
Mi  segítünk abban,  hogy megtanulja használni!

-gépkezelés: DOS, WINDOWS
-szövegszerkesztés, táblázatkezelés

A 30 órás tanfolyamra az Általános Iskolában, Molnár Balázsné igazgatónônél lehet 
jelentkezni, október 30-ig.
A képzés helye: az általános iskola számítástechnika szaktanterme
A képzés idôpontja: Az esti órákban /elôzetes egyeztetés alapján/
A tanfolyam önköltséges, kb. 5-10 000 Ft körüli összeg várható.
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A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉLETE  

z  önkormányzat  képviselő-tes-
tülete  1999.  augusztus  17-én 
ülésezett, ahol az óvodavezetői 

állásra  benyújtott  pályázatot  bírálta 
el, és újra Karakasné Vas Éva óvoda-
vezetőt nevezte ki az intézmény élére. 
Egyben elfogadták az óvoda helyi pe-
dagógiai programját. A tervekről és az 
eredményekről kérdeztem az újra bi-
zalmat kapott vezetőnőt.

A

 Mindenekelőtt szeretnénk gratulál-
ni a kinevezéséhez! Milyen a személyi  
ellátottsága az ön által  vezetett intéz-
ménynek?
 A  Tiszakeszi  Óvoda  vezetőjeként 
17 óvodai dolgozóval, Önkormányzati 
képviselőtestülettel, a szülőkkel azért 
dolgozunk,  hogy  a  ránk bízott  gyer-
mekeknek a legjobb legyen. Óvodánk-
ban 18 alkalmazott dolgozik. Felsőfo-
kú  végzettségű  főállású  óvónők  lét-
száma  11  fő.  Főállású  szakképzett 
dajkák száma 5 fő. Konyhai kisegítő 2 
fő. Az óvodapedagógusok közül egy fő 
rendelkezik másoddiplomával: közok-
tatási  vezető.  2  fő  intenzív  tanfolya-
mot  végzett,  1  fő  gyerektánc-oktatói 
képzésben vett részt. 1 fő gyerek-mű-
velődés speciális szakkollégiumot vég-
zett. A nyár folyamán pályázat útján 
öt évre bíztak meg az óvoda vezetésé-
vel, és egyben Tiszaújváros és körze-
tének szaktanácsadója is vagyok. Ez 
igen sok elfoglaltságot jelent számom-
ra, de nagy segítségemre van az óvo-
dai  kollektíva.  Az egésznapos óvodai 
nevelés során szakképzett pedagógu-
sok foglalkoznak a gyerekekkel. A ne-
velőtestület minden tagja aktív része-
se a munkaközösségnek, mely ápolja 
a  néphagyományokat  a  mindennapi 
tevékenységek során: a néptánc, illet-
ve  a  báb  alkalmazásával.  A  sikeres 
pedagógiai munkánk elengedhetetlen 
feltétele, az óvodapedagógusok megfe-
lelő szakmai, emberi kapcsolata, me-

lyet nagymértékben kiegészít a szak-
képzett dajkák munkája.
 Elégedett-e  az  óvoda épületével,  
felszereltségével?
 Óvodánk  épülete  jól  szolgálja  a 
gyermekek  biztonságos  óvodai  éle-
tét.  Udvarunk  kielégíti  a  gyerekek 
mozgásigényét,  és  kiváló  játéklehe-
tőséget  biztosítanak  a  természetes 
anyagból készült játékok: mászóhá-
zak, hinták,  babaházikók,  homoko-
zók,  rönkvár,  csúszda.  Szeretettel 
várunk  minden  kisgyereket  óvo-
dánkba, szép tiszta biztonságos kör-
nyezetünkben. 
 Hallottuk, hogy most fogadták el  
az  óvoda helyi  pedagógiai  program-
ját is. Mondana erről néhány gondo-
latot?
 Óvodánk nevelőtestülete a Tevé-
kenységközpontú pedagógiai progra-
mot adoptálta, melyet helyi sajátos-
ságokkal  egészítünk  ki:  néptánc, 
néphagyomány és az etnikai kisebb-
ség  fejlesztő  programjával.  Nevelé-
sünkre  jellemző:  -  egészséges  élet-
módra nevelés –  anyanyelvi  fejlesz-
tés – környezetvédelem – hátrányos 
helyzetű  gyerekek  felzárkóztatása. 
Mindezeket érzelmi biztonság megte-
remtése  által,  szociális  érzékenysé-
gük fejlesztésével, játékos tevékeny-
ségen  keresztül  valósítjuk  meg.  A 
szakma- és a gyerekszeretet  vezérli 
nevelőtestületünket. 
Nyitottak vagyunk a szülői  igények 
iránt. Célunk olyan gyermek nevelé-
se, aki érzelmileg gazdag, a telepü-
léshez  kötődő,  a  környezetében  jól 
tájékozódó, nyitott, érdeklődő, krea-
tív,  önmagát  értékelni  tudó,  máso-
kat  elfogadó,  együttműködő  szemé-
lyiség.
Feladatunk: a 3 – 7 éves korú gyer-
mekek  társadalmi  gyakorlatra  való 
általános  felkészítése,  mely  magá-
ban foglalja  teljes  gyermeki  szemé-
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lyiség  fejlesztését  a  tevékenységeken 
keresztül. 
 Gondolnak-e  az  iskolai  előkészí-
tésre is?
 Az iskolára való előkészítés három 
csoportban történik ebben az évben. 
Két nagy-középső, a nagycsoportunk 
és a két kiscsoportunk 125 kisgyer-
mek életét teszi naponta még szebbé.
Az óvoda napi nyitva tartása napi tíz 
óra:  7-17 óráig.  Napirendünk rugal-
mas, változatos, a gyerekek fejleszté-
sét szolgálja.
 Milyen  hagyományos  programok-
kal  igyekeznek  közelebb  kerülni  a  
gyerekekhez?
 Ünnepeink:  Anyák napja, évzáró, 
gyereknap, a gyerekek név-, születés-
napja.
Hagyományokhoz kötődő ünnepeink: 
farsang,  húsvét,  szüret,  advent,  mi-
kulás,  karácsony.  Megemlékezünk: 
nemzeti  ün-
nepeinkről, 
madarak-fák 
napjáról,  a 
Föld  napjá-
ról, a zene vi-
lágnapjáról, 
az  öregek 
napjáról.
Kirándulása-
ink:  A  nagy-
csoportosok 
év  végén  ki-
rándulnak  a 
mezőcsáti  fa-
házhoz.  Családi  kirándulás  Nyíregy-
háza – Sóstóra.
 Milyen a kapcsolata az óvodának  
a családokkal?
 Az óvoda épít a családra. Rendez-
vényeink:  nyílt  napok,  óvoda  bál, 
melyre  szeretettel  várjuk  községünk 
lakóit is. Fogjunk össze, hogy a bevé-
telből a fejlesztés lehetőségét még job-
ban ki tudjuk használni. A bevételből 
a gyerekek ágyneműit szeretnénk fel-
újítani. Szülők Fórumán pszichológus 

segíti  a  beiskolázás  nehézségeivel 
küszködő gyerekek szüleit. A szülői 
értekezletek  elengedhetetlen  infor-
mációcseréje várva várt lehetőség.
Kapcsolatunk kiterjed az iskolákra, 
szakmai  szolgáltató  szervekre,  Köz-
művelődési Intézetre, orvosi-védőnői 
hálózatra.
 Képes-e az óvoda kompenzálni a  
művelődési  ház  programjainak  hiá-
nyát?
 Mindent  megteszünk  ennek  ér-
dekében, így a néptáncon kívül  fa-
kultációs  lehetőségeink  is  vannak: 
logopédiai  szolgáltatás,  hit-  és  val-
lásoktatás,  idegennyelv-oktatás, 
jazz-balett. Színvonalas előadások is 
gazdagítják  gyermekeink  élménytá-
rát óvodánkban. Ilyenek: a táncház, 
zenés előadások, bábműsorok.
 Mindezek  megvalósításához 
szükség  van  sikeres  pályázatokra, 

vállalkozók, 
szponzorok 
támogatásá-
ra,  a  képvi-
selő testület-
re,  az  óvoda 
fenntartójá-
ra,  a  keszi 
emberekre, 
az  óvodás 
szülőkre  és 
az  óvoda 
dolgozóinak 
lelkes,  oda-
adó,  becsü-

letes munkájára. 
 Meg  tudná-e  fogalmazni  vezetői  
ars poetica-ját? 
 Ezt egy Szűcs Imre idézettel tud-
nám leginkább kifejezni:

„A gyermekben fényesség és bizalom, 
vezéreljen téged is utadon.”
 Kívánunk sok sikert, jó munkát  
és jó egészséget a továbbiakhoz. 

-page-
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SPORTROVAT  

A megyei II. osztály középcsoportjának állása

1. Hernádkércs 8 5 2 1 17-11 17
2. Sajószöged 8 5 1 2 12-10 16
3. Gesztely 8 4 2 2 13- 9 14
4. TISZAKESZI 8 4 2 2 15-14 14
5. Bükkábrány 8 4 1 3 18-17 13
6. Mezőcsát 8 4 - 4 13- 9 12
7. Bogács 8 3 3 2 19-16 12
8. Harsány 8 4 - 4 17-18 12
9. Girincs 8 3 2 3 11-11 11
10. Krasznokvajda 8 2 3 3 12-12 9
11. Hejőbába 8 2 3 3 13-14 9
12. Méra 8 2 3 3 14-19 9
13. Hernádnémeti 8 2 2 4 13-14 8
14. Szalaszend 8 2 2 4 11-18 8
15. Szentistván 8 2 2 4  8-12  8
16. Forró 8 1 2 5 10-15 5

ANYAKÖNYVI HÍREK  

Házasságot kötöttek

Lakatos Sándor és Rácz Ilona
Gyenes József és Kormos Rita
Sepsi Gábor és Karakas Piroska
Tegzes Miklós és Horovecz Katalin
Orosz Adorján és Orosz Lídia
Kovács Miklós és Rácz Zita
Nagy István és Fábián Éva Katalin

Születések
Soltész János és Molnár Tünde:Martin,
Nemes László és Szabó Erika: Petra,
Rostás Julianna: Zsuzsanna,
Gaál Gábor és Csorba Szilvia: Szilvia,
Kovács Anita: Petra Martina,
Tóth István és Krausz Ibolya: Veronika,
Terbócs István és Salamon Katalin: Vivien, 

Mária,
Engi József és Rajcz Ottilia: József,
Burai Zoltán és Sepsi Krisztina: Boglárka,

nevű gyermeke.

Elhunytak

Jurák Kálmánné sz. Kiss Valéria
Kovács Sándorné sz. Salap Katalin
Kovács Józsefné sz. Sipos Erzsébet

Nagy Károlyné sz. Gyenge Ida
Baranyi Dezső
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JELES NAPOK, ÜNNEPEK  

Az ősz ünnepi szokásai

zeptembertől novemberig tarta-
nak azok az ünnepnapok, ame-
lyek régen a gazdasági évet le-

zárták. 
S

Szeptember  29.  Mihály–nap.  A 
hónap  egyik  legkiemelkedőbb  napja, 
az őszi évnegyed egyik jelentős kezdő-
napja. Mihály nap után tilos volt az 
ágyneműt a szabadba kirakni, ruha-
neműt szabadban szellőztetni. A nép-
hit szerint ekkor szűnik meg a fű nö-
vése. Időjósló nap is volt, a szél erejé-
ből és irányából következtetni tudtak 
az elkövetkezendő hónapok időjárásá-
ra. Gonoszjáró napnak is tekintették. 
A  hidegebb  vidékeken  elkezdődött  a 
téli halászat, máshol az őszi szántás 
kezdőnapja volt. Bérfizető és pásztor-
fogadó nap is volt. Az állatok legelte-
tése és a bérezés szempontjából az év 
két  részre  oszlott  –Mihálytól-Gergely 
napig,  majd  Gergely  naptól  Mihály-
napig.  A  XVIII.  században  Mihály 
napkor kezdték a gulyákat beterelni a 
mezőről a téli szállásra. 

A Mihály naphoz hasonló lehe-
tett azonban október 20. Vendel nap-
ja, és október 26. Dömötör napja is. 
Szent Dömötör a juhászok védőszent-
je volt. Ezért szokás a Dömötör napot 
a juhászok újévének nevezni.

A  KUKORICAFOSZTÁS  egykor 
sürgős és gyorsan elvégzendő munka 
volt, mert a csövesen letört kukoricát 
hosszú  ideig  nem  lehetett  tárolni. 

Ugyanakkor a társas együttlétekre és 
szórakozásra  adott  lehetőséget.   A 
meséket, mondákat szívesen hallgat-
ták,  majd  a  nótákra  is  sor  került. 
Arany  János  Tengeri  -  hántás  című 
balladájában is  megörökítette  azt  az 
általánosan elterjedt hiedelmet, hogy

Ki először piros csőt lel,
Lakodalma lesz az ősszel.
Ősszel tartották az úgynevezett 

leányvásárokat  is.  Ezek  természete-
sen csak a nevükben voltak vásárok, 
valójában  a  fiatalok  ismerkedési  al-
kalmai voltak.

Szeptem-
ber  -  október 
hónapra  esik 
Magyarorszá-
gon  a  szüret. 
A  szőlőszedést 
befejező szüre-
ti  mulatságot 
hazánk  min-
den  szőlőter-
mő  vidékén 
tartottak.  Eh-

hez általában látványos, többnyire lo-
vas  felvonulás  tartozott,  amelynek 
résztvevői  lehetőleg  népviseletbe  öl-
töztek.  A  táncmulatság  helyét,  az 
épületet, a sátrat, lugast szőlőfürtök-
kel díszítették fel, s aki lopott a szőlő-
ből,  annak büntetést  kellett  fizetnie. 
A szüreti mulatságnak fél-dramatikus 
formái is kialakultak.

Ez  az  ünnep  manapság  újra 
előtérbe  kerül  a  mi  vidékünkön  is. 
Több  faluban  rendeznek  évről-évre 
szüreti felvonulásokat, ahol a falu ap-
raja-nagyja részt vesz.
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II. SZÜRETI MULATSÁG TISZAKESZIBEN  

999. szeptember 24-én, szomba-
ton rendezték meg községünkben 
immár  második  alkalommal  a 

szüreti  felvonulást  és  bált.  A  községi 
önkormányzat  50.000  Ft  támogatást 
szavazott meg a rendezvény sikeres le-
bonyolításához.

1
A szervezők – okulva az előző év 

tapasztalataiból – idén minden korosz-
tály  számára  igyekeztek  színvonalas 
programokat összeállítani.

Az  ünnepség  délután 14 órakor 
kezdődött  a  szüreti  felvonulással, 
amely  a  községi  kultúrház  bejáratától 
indult,  s  a  falu  forgalmasabb  utcáit 
érintve 17 óra körül itt is ért véget.

Dacára a nagy melegnek – ami-
nek a tavalyi rendezvényen híre hamva 
sem volt –több száz lelkes néző tapsolta 
végig a színes kavalkád népi hagyomá-
nyokat  idéző  műsorát.  A  felvonulás 
után az ünnepi vacsora kezdetéig érté-
kes  műsorok  szórakoztatták  a  megje-
lent  vendégeket.  Elsőként  a tiszakeszi 
általános  iskola  gyerekszínjátszói,  a 
Handa Banda adta elő Arany János: A 
fülemile című darabját (színpadra átír-
ta: Kovácsné Spisák Szilvia). A nevető-
izmokat  kellőképpen  megdolgoztató 
színpadi játék után a szemek gyönyör-
ködhettek a csinos mazsorett – lányok, 

valamint  a  néptáncosok  produkciójá-
ban. 

A  szellemi  táplálék  után  a  sok 
éhes gyomor is „megkapta a magáét”, 
igazán nem panaszkodhattunk, nagyon 
finomra  sikeredett  a  pörkölt.  Az  evés 
utáni  hangulatot  Hangász  Izidor  és 
együttese biztosította.

Bízunk benne, hogy a szervezők 
fáradhatatlan  munkájának  meglesz  a 
gyümölcse,  s  községünkben  újra  ha-
gyományként  üdvözölhetjük  a  szüreti 
felvonulást.

A felvonulási sorrend:

1 Bogdán János és más lovasok
2. Gályász Lajos kisbíró
3. Mazsorett- tánccsoport (Mezőcsát)
4. Kuli Sándor  antik hintó (Mezőcsát) 

bíró:Kotta Elemér, gazdáné:Váradi 
Györgyné 

5. Bogdán Sándor
6. Ládi János és a szüretelő leányok
7. Kiss Béla és az óvodások
8. Zombor Pál szőlőprés és hordók
9. Balla Sándor csőszkunyhó és csősz
10.Kuli János mulató legények
11.Bartók Sándor  zenekar 
12.Baranyi István és a szüretelő 

leányok
13.Balogh Dániel csőszkunyhó
14.Fazekas János szódás
15.Potyka János és lánya lovas
16.Néptánccsoport (Mezőcsát)
17.Kézművesek (Balla Marianna)
18.Kínálgató leányok
19.Bartók Attila, Dobos Dezső 

bohócok
20.Nagy Dezső kéményseprő
21.Balla József, Molnár István 

lovas, csikós
-petur-



14 KKeszieszi Újság I/3.

     REJTVÉNY   HÁZTARTÁSI   TANÁCSOK  

KKeszieszi Újság
A Tiszakeszi Önkormányzat lapja. Megjelenik kéthavonta. Felelős kiadó: Községi Önkormányzat Tiszakeszi
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 és a hirdetések feladhatók: a Községi Könyvtárban hétfőtől csütörtökig 1500 és 1730 között.

FOLTTISZTÍTÁS

A folttisztítás alapszabálya, hogy a 
folt  keletkezése  után  rögtön  lás-
sunk  hozzá  az  eltávolításához.  A 
beivódott és megszáradt szennyező-
dést sokkal nehezebb kiszedni, sőt 
bizonyos  esetekben  lehetetlen  is. 
Legyen  otthon  folttisztító  készle-
tünk, tisztító és oldószerekkel, hogy 
nyomban  akcióba  léphessünk,  ha 
kell.

MAKACS FOLTOK TISZTÍTÁSA

Mielőtt  nekiesnénk a  foltnak,  pró-
báljuk  ki  a  tisztítószert  a  szőnyeg 
vagy kárpit egy kevésbé feltűnő ré-
szén.
Dörzsölés helyett kívülről befelé ha-
ladva nyomkodjuk a foltot, nehogy 
szétkenődjön.
A foltoknak két alaptípusa van: fe-
lületi  és  beivódott  foltok.  Néhány 
anyag, mint például a tojás, olyan 
foltot  produkál,  mely  a  fenti  kettő 
kombinációja. Ezeket először felüle-
ti  foltként,  majd  pedig  beivódott-
ként kell kezelnünk.

FELÜLETI FOLTOK

A felületi foltokat sűrű anyagok ké-
pezik. Kezelés előtt le kell kaparni a 
felületi  lerakódást,  mégpedig  tüs-
tént, nehogy beivódjon.

BEIVÓDOTT FOLTOK

A  híg  folyadékok  gyorsan  beivód-
nak.  A foltot  azonnal  nyomkodjuk 
át papírtörlővel vagy fehér ruhával. 
A  maradék  szennyeződést  mossuk 
ki vagy töröljük le. 


