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Juhász Gyula: A Tisza (részlet)
A vándor
Ki vagy, te szeszélyes,
Te szőke víz,
Te lusta, te széles,
Nyugalmas, édes,
Kinek kurta útja
Csak a magyar puszta
Földjére visz?
Ki vagy, te csapongó,
Te büszke víz,
Te szilaj, te rontó,
Te gátakat bontó,
Kinek törtetése
A Duna ölébe
Sietve visz?
A Tisza
Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm a Róna.

A TARTALOMBÓL:
Önkormányzati oldalak

Anyakönyvi hírek

5
Interjú

Jeles napok

A Szent Korona

Óvodai farsang
Iskolai hírek
Sport hírek
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Ö NKORMÁNYZATI

HÍREK

T

iszakeszi község önkormányzatának képviselő testülete 2000. január 18-án
ülésezett és megalkotta az 1/2000. (01. 18.) sz. rendeletét a vízközműből
szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjra.

Határozott a tiszaújvárosi közoktatási társulás együttműködési megállapodásának módosításáról.
Megtárgyalta az Oktatási Minisztérium pályázati kiírását önkormányzatok
számára. Településünkön lakó tehetséges 8. osztályos tanulóknak az Arany János
tehetséggondozó programban való részvételére a képviselő testület Perge Andrea
8. osztályos tanulót javasolja és támogatja.
Tiszakeszi, 2000. február 3.
Pulai Sándorné
mb. jegyző

Tiszakeszi Község Önkormányzata 1/2000. (01. 18.) sz.

rendelete
a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatornadíjaira
Tiszakeszi képviselő testülete a többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv.
7.§./1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú
víziközműből a BORSODVÍZ Rt. által szolgáltatott ivóvíz és csatornadíját az alábbiak szerint állapította meg és teszi közzé.
1.§.
Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat után a 2.§.-ban megállapított díjat kell felszámolni.
2.§.
/1/

A szolgáltató által biztosított ivóvíz díja:
A csatornahasználat díja:
Locsolási kedvezmény esetén a csatornahasználat díja:

237 Ft/m 3
278 Ft/m 3
283 Ft/m 3

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díj az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
/3/ A megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan
mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást az állami
költségvetésben előirányzott összegből a Tárcaközi bizottság döntése alapján kap.
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3.§.

A 2.§. –ban megállapított díjjal a számlázást gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé kéthavonta a fogyasztásmérő óra állására alapozva kell alkalmazni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerint
átalánnyal kell meghatározni.
4.§.
A 37/1999. (II.26.) Korm. rendelettel módosított 38/1995 (IV.05.) Korm.
rendeletben foglaltaktól eltérő vízvételezés, illetve a Fogyasztó szabálytalan beavatkozását (illegális bekötés, csapadékvíz szennyvízcsatornába történő bevezetése, szolgáltató által történt kizárás utáni önkényes visszakötés, vízóra megfordítás) esetén a fogyasztó illetve a vízvételezésben érdekelt a Szolgáltatónak a 2. sz.
melléklet szerinti vízmennyiség, illetve ezzel azonos nagyságú elvezetett szennyvízmennyiség (amennyiben a fogyasztó a csatornahálózatra rá van kötve, illetve szabálytalanság a csatornaszolgáltatást érinti) figyelembe vételével maghatározott,
vélelmezett fogyasztás díját köteles megfizetni.
(1) A díj mértéke: a mindenkor érvényes hatósági díj kétszerese + ÁFA
(2)

Az emelt díj alkalmazás időtartama: az utolsó vízóra olvasás és a feltárás közötti időszak napokban számítva.

(3)

A díjszámítás alapja: a (2) bekezdés szerinti időtartam x 2. sz. melléklet szerinti m3/nap mennyiség.
5.§.

/1/ Ezen rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.
/2/ A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni vízfogyasztás és szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló
mennyiséget meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.
Tiszakeszi 2000. január 18.
Kiss Lajos polgármester

Pulai Sándorné mb. jegyző
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK HÍREI

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2000. február 18-án tárgyalta
meg és fogadta el az önkormányzat 2000. évi költségvetését.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege:
melyből működési célú kiadások:
fejlesztési célú kiadások:
tervezett működési célú hiány:
Az előző évi költségvetésünkhöz
viszonyítva a működési hiányunk jelentősen növekszik.
Ennek okai:
- a tartósan magas munkanélküliség (206 fő)
- az alacsony keresetek – ennek
eredményeként 621 gyermek részére
kell fizetnünk gyermekvédelmi támogatást
A fenti kiadások 25%-át az önkormányzat saját pénzeszközeiből
kell biztosítani.
- Az alacsony keresetek miatt a
községet megillető személyi jövedelemadó 1 főre jutó összege is az országos átlag alatt van.
- Az APEH által kimutatott adóerő-képesség, mely az iparűzési adó
kivetésének alapja 7,8 millió forint,
ennek kb. 50%-a hajtható be. Ez
szintén csökkenti bevételünket.
- Az állami normatívák egy része
nem fedezi a működési, fenntartási
költségeket stb.
Az Önkormányzat 2000. évi
gazdálkodásában a törvényileg előírt
alapfeladatok ellátását tervezte. Ezen
intézményeink működtetését és a
szükséges karbantartások finanszírozását értjük.

844.833.000,245.373.000,599.258.000,28.955.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft

Költségvetési hiányunkat az
1999. évhez hasonlóan az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok kiegészítő állami támogatására történő pályázat útján
szándékozik az önkormányzat előteremteni.
Költségvetésünkben 599.460.000,- Ft
költséggel szerepel a szennyvízcsatorna és a szennyvíztelep megépítése.
Jelenleg erre a célra 300.000.000,- Ft
áll rendelkezésünkre, de ebben az évben is több pályázatot adunk be a hiányzó pénzösszeg biztosítására.
Kedvező fordulat, hogy Tiszatarján is csatlakozik hozzánk. Várhatóan Ároktő is hasonló nyilatkozatot
tesz. Így e fontos kommunális beruházás támogatása az állam részéről
nagyobb támogatásban fog részesülni, hiszen 3000 fő helyett 6000 főre
emelkedik a szolgáltatást igénylők
száma.
A munka előreláthatólag május
második felében kezdődik, és 2001.
július 31-én fejeződik be. Az Önkormányzat a szennyvízközmű társulat
alakítását március hónapban kezdi
meg. A társulat szervezéséről a lakosságot időben tájékoztatni fogja.

Kiss Lajos
polgármester
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T ISZAKESZI

KÖZSÉGI

Ö NKORMÁNYZAT 2000.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek
Állami támogatás
Személyi jövedelemadó
Saját bevételek
Egészségbiztosítási pénztártól átvétel
Központosított állami támogatás
Működési célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási célra átvétel
1999. évi pénzmaradvány
Működési hitel

844.833.000,- Ft
99.325.000,- Ft
26.476.000,- Ft
28.503.000,- Ft
7.400.000,- Ft
19.250.000,- Ft
28.065.000,- Ft
606.793.000,- Ft
66.000,- Ft
28.955.000,- Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételei
Állami támogatás
Személyi jövedelemadó
Gépjárműadó
Helyi adó
Telekeladásból származó bevétel
Marhalevél illeték
Kamatbevételek
Központi állami támogatás
Működési célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
1999. évi pénzmaradvány
Működési hitel

784.332.000,- Ft
99.325.000,- Ft
26.476.000,- Ft
1.100.000,- Ft
8.700.000,- Ft
400.000,- Ft
50.000,- Ft
200.000,- Ft
19.250.000,- Ft
28.065.000,- Ft
606.793.000,- Ft
66.000,- Ft
28.955.000,- Ft

A GAMESZ bevételei
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Felnőtt étkeztetés
Révközlekedés
Lakásgazdálkodás
Város- és községgazdálkodás
Egészségbiztosítás
Művelődési ház
Közhasznúak támogatása

25.453.000,- Ft
2.948.000,- Ft
5.033.000,- Ft
4.022.000,- Ft
100.000,- Ft
500.000,- Ft
900.000,- Ft
7.400.000,- Ft
150.000,- Ft
4.400.000,- Ft

Kiadások
Működési célú kiadások
Fejlesztési célú kiadások

844.833.000,-Ft
245.373.000,-Ft
599.460.000,-Ft

A Polgármesteri Hivatal kiadásai
Felújítási, felhalmozási kiadások
Hivatali működés
Szociális kiadások
Működési célra átadott pénzeszköz

695.564.000,-Ft
599.460.000,-Ft
29.377.000,-Ft
63.622.000,-Ft
3.105.000,-Ft
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A GAMESZ kiadásai
GAMESZ iroda
Műhely
Óvodai ellátás
Óvodai intézeti étkeztetés
Általános Iskola
Iskolai intézeti étkeztetés
Napközi Otthon
Felnőtt étkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Művelődési Ház
Könyvtár
Sport
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi szolgálat
Anya és gyermekvédelem
Házi szociális gondozás
Révközlekedés
Város és községgazdálkodás
Piac
Park
Utak
Közvilágítás
Temető
Közkutak
Lakásgazdálkodás

A NYAKÖNYVI

149.269.000,-Ft
4.708.000,-Ft
5.118.000,-Ft
20.738.000,-Ft
7.958.000,-Ft
41.436.000,-Ft
10.655.000,-Ft
4.083.000,-Ft
4.022.000,-Ft
16.156.000,-Ft
1.100.000,-Ft
100.000,-Ft
3.000.000,-Ft
8.259.000,-Ft
2.293.000,-Ft
3.320.000,-Ft
1.849.000,-Ft
1.626.000,-Ft
5.500.000,-Ft
100.000,-Ft
383.000,-Ft
1.500.000,-Ft
2.000.000,-Ft
224.000,-Ft
896.000,-Ft
2.245.000,-Ft

HÍREK

Házasságkötés nem volt
Születések
Kovács József - Simon Erzsébet: Krisztián
Sepsi János - Hegedűs Mária: Alíz, Zsófia
Szilágyi János - Nagy Gabriella: Martin
Botos Béla - Balogh Katalin: Patrik
Karakas Sándor - Venczel Erika: Erika
Emődi Zsolt - Polacsek Henrietta: Dóra
Salap István - Nagy Erzsébet: Zita
Balogh József - Balogh Rita: Piroska
Rontó János - Burai Aranka: János
nevű gyermeke

Elhunytak:
Nagy Ferenc
Novák Erzsébet
Gönczy Jánosné
Karakas Sándor
Karakas Imre
Varga József
Kovács Gyula
Baranyi Bertalan
Molnár Tibor
Papp Zsuzsanna
Molnár Sándor
Szabó Gyula
Nagy Erzsébet
Salap Ferenc
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J AVASLATOKAT KÉRÜNK!
Újságunk 1999. decemberi számában is értesülhettek arról, hogy a községi önkormányzat képviselő-testülete
„DÍSZPOLGÁR ”-i cím és „TISZAKESZIÉRT ”
kitüntető díj alapításáról és adományozásáról alkotott rendeletet, mely
2000. január 1-én lépett hatályba.
Az elismerő címek adományozására ez évben kerül sor első alkalommal. A
rendeletben a képviselő-testület a Humán Bizottságot bízta meg az elismerések
odaítélését megelőző eljárás lefolytatására.
Kérjük lapunk olvasóit, tegyenek javaslatokat a Díszpolgári cím, illetve
a Tiszakesziért kitüntető díj odaítélésére olyan személy, vagy személyek megjelölésével, akiket méltónak tartanak ezen elismerésekre.
A javaslatokat 2000. március 31-ig kérjük a személy megjelölésével és
rövid indoklással írásban megküldeni a képviselő-testület Humán Bizottsága címére, a polgármesteri hivatalba.
Mitró János
a bizottság elnöke

E

H URRÁ ,

TAVASZ VAN !

gyre többen mozdulnak ki a szabadba, csalogat a napocska. Aki sétál, kerékpározik mostanában a Tisza-part felé, szörnyű dolgokat láthat. Nem a
ciánszennyezés következményeire gondolok, hanem arra a szemétre, mocsokra, amit mi, tiszakesziek hordtunk ki.
Tisztelet és elismerés a kivételnek!
Mégpedig annak a néhány fiatalnak – név szerint Négyesi Attilának, Mondel
Csabának és Zsípi Istvánnak -, akik saját elhatározásukból nekiláttak az irdatlan
mennyiségű szemét eltakarításának. Jó lenne, ha egyre több követőjük, társuk
akadna. Mindenki segíthet, például úgy, hogy nem viszi ki a szemetet a Tiszapartra.
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Trombita harsog, dob pereg,
Kész a csatára a sereg.
Előre!
Süvít a golyó, cseng a kard,
Ez lelkesíti a magyart.
Előre!

Véres a föld lábam alatt,
Lelőtték a pajtásomat,
Előre!
Én se’ leszek rosszabb nála,
Berohanok a halálba,
Előre!

Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa.
Előre!
Hadd lássák és hadd olvassák,
Rajta szent szó van: szabadság.
Előre!

Ha lehull a két kezünk is,
Ha mindnyájan itt veszünk is.
Előre!
Hogyha el kell veszni, nosza,
Mi vesszünk el, ne a haza,
Előre!

Aki magyar, aki vitéz,
Az ellenséggel szembenéz.
Előre!
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar;
Ő s az isten egyet akar.
Előre!

Petőfi Sándor: Csatadal
(1848. december)
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„É N

MÁR TÚL VAGYOK
AZ IDŐN , AMI
ELMÚLT , AZ MÁR

ODAVAN .

A MI MÉG
HÁTRAVAN , AZT MEG
NEM TUDJUK .”
Szerkesztőségünk felkereste Tiszakeszi két, talán legidősebb polgárát, Fodor Imrét és
feleségét, akik már 68 éve boldog házasok. Itt élték le egész
életüket a faluban, tették a dolgukat, mint annyian mások.
Mégis kevesen vannak olyanok, akik ilyen hosszú és tevékeny élet után ilyen derűvel, és jókedvűen tudnak mesélni a régmúlt időkről. A XX. század krónikája elevenedik meg Fodor Imre bácsi által a kedves olvasók előtt, aki a fenti gondolattal kezdte a mondandóját.

I

tt születtem 1907-ben. Itt született még az apám is. Csak a nagyapám, az nem. Itt jártam iskolába
is, hat elemit. Hajdú Zoltán, Hegedűs,
Gál János tanítottak. A tanítók olyanok voltak, mint a gyerekek. Ha jó volt
a gyerek, akkor nem volt semmi baj,
de ha rossz volt, akkor bizony megnáspángolták. Néhány gyerek olyan huncut volt, hogy sapkát tettek a nadrágba. De észrevették a tanítók, mert más
volt a hangja. Hát én se voltam jobb,
mint a többi. Szerettem birkózni, verekedni, vetélkedtünk, hogy ki az erősebb. Az asszonyok kis vászontarisznyát csináltak a gyerekeknek, abban
hordtuk a palatáblát. Egyet össze is
törtem, no nem a magamét, hanem a
másét.
Négyen voltunk testvérek, a bátyám öt éve halt meg, volt még egy húgom és egy néném. Már tíz éves koromban befogtak kapálni, markolni.
Sokszor elmondom, hogy a mostani
gyerekek urak. Minket kivittek hétfőn,
és csak szombaton jöttünk haza. Ott
háltunk a szabad ég alatt. A bátyám
vágta a rendet, én szedtem a markot,

apám kötötte a kévét. Búzánk, árpánk volt, s még béreltünk is földet.
Az ebédet hol az anyám, hol a húgom
hozta ki. Ott sütöttünk, főztünk a
tarlón. Így aztán gazdálkodónak neveltek gyerekkoromtól. Az is maradtam életem végéig.
Ezidőtájt nem volt annyi bál,
mint manapság. Nem nagyon volt helyiség, amíg a kultúrházat meg nem
kapta a község. Az iskolában voltak a
bálok, akkor ki kellett pakolni a székeket. Sőt báli engedélyt kellett kérni,
úgy volt bál. Öt-hat legény összefogott, felvitték a kérvényt Miskolcra.
Jó, ha egy bál volt egy hónapban.
1929-ben vonultam be először
katonának. Mi voltunk az első sorozott katonák az ántánt idő után. Addig csak zsoldosok voltak. Miskolcon
szolgáltam egy évig. Hazajöttem, beálltam a munkába.
A feleségemet is ebben az időben
ismertem meg, akkor kezdődött az ismeretségünk, amikor mentem katonának. Azelőtt féltem a nőktől, úgy
gondoltam komoly lánnyal nem lehet
játszani. Emezek meg arra aspiráltak,
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hogy majd hozzányúlok, és majd elveszem. Ettől féltem. Végül is úgy került
a feleségem a családba, hogy a bátyám
elvette a nénjét. Jártunk össze disznótorba, és addig jártunk össze, míg öszszeismerkedtünk. Három évig udvaroltam neki, mondom, most már elveszem. Az após azt mondta, nem adja.
De később meggondolta, mert nem
voltam italos. Leánykéréskor apám
kérte meg a kezét, de neki nem adták,
ám később mégis jött az üzenet, de akkor meg én tettem úgy, mint akinek
nem kell.
1932-ben volt a lagzink. Gyalog
mentünk a Községházára, a jegyző
adott össze bennünket. Nagy lagzi volt,
pedig az apja nem adta könnyen a lányát. Ez volt a legszebb idő, amikor
megnősültem, nem veszekedtünk, és
nem voltunk külön egy napot azóta se,
pedig nagy divat volt ám – hát most is
az –, hogy a fiatalok mennek széjjel.
Ha valami nem ízlett az asszonynak,
félretartotta az orrát, ment haza az
anyjánál. A bátyám felesége is hányszor megugrott! „Ne kövesd a nénéd
díját, - mondtam a feleségemnek –
mert ha egyszer elmégy, én biztos nem
megyek utánad.” De nem is volt rá
oka.
Nehéz is volt elmennem, amikor
a behívó megérkezett, hogy menjünk a
frontra harcolni. Ezek nehéz napok
voltak. A frontra vonaton mentünk egy
darabig, aztán meg vagy 120 km-t gyalog. A Donnál harcoltam. Nagyon hideg volt, ha a Nap ment lefelé, már
mindenki didergett, ha nem volt rajta
zubbony. Az ellátás elég jó volt, bár
mikor a fél kenyér már csak negyed
kenyérré fogyott, akkor már éreztük,
hogy baj van. De ez már csak a vége
felé volt. Amíg harcoltunk, megkaptuk
fejenként a másfél deci pálinkát. Felvételeztük tíz emberét egybe, és szétosztottuk. A kulacs teteje pont másfél
decis volt. Kenyéren és pálinkán kívül
reggelire mindig zupa vagy feketekávé
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volt. A zupa olyan sehol semmi, berántották a levest és kész is volt. Délre többnyire szalonnát adtak, este főtt
ételt. Nem éheztünk, csak a visszavonuláskor.
Meg is sebesültem. Mellettem
robbant fel egy kézigránát, s a szilánk
eltalált. Szétszabta a lábfejem. Éjszaka zavartak neki minket az oroszoknak, mert a Tornaalja-zászlóaljat
szétverték, és minket löktek be helyettük. Én a Rozsnyói zászlóaljban
voltam, rajtunk kívül még volt a Miskolci és a 43-as zászlóalj. Amikor mi
kerültünk sorra, úgy tűnt, hogy csak
egy rövid összecsapás lesz, ezért csak
egy ingbe, gázálarcban, kézigránáttal,
egy tölténytáska golyóval vonultunk
ellenünk. Persze nem lőttünk sokat,
mert éjszaka volt, inkább kézigránátot dobáltunk.
Nehéz volt meglátni őket. A
Varga tanító volt a szakaszparancsnok, keszi. Biztos sokan hallották hírét. Valika néni volt a felesége. Voltunk ott többen kesziek, de azok közül nincsen már egy sem. Lőrincz
Gyuri, Kuli Baranyi Gyula, Berzi Baranyi Gyula, Tersánszki Jóska, Remenyik Károly, voltunk vagy tizenketten.
Mentünk előre. A Tanító azt mondta:
„Te figyelj előre, én jobbra, a szakaszküldönc meg balra.„
Letérdepeltem, hát a víz tükrében úgy sorakoztak az oroszok, mint
a záporeső. Mondtam neki: „Hadnagy
úr! Nézze csak, hogy mi van ott!” A
tanító úr már kaszálta is a géppuskával őket. Így lettem sebesült, mert
mellette voltam, és a kézigránátot
odahányták, ahol a torkolattüzet látták.
Kórházba hátrahoztak bennünket, majd valamennyire ocsulódtam
másik héten már kiírtak a vonalba.
Nem volt mese, nem lehetett alkudni.
Nem lehetett hátraarc. Csak az úszta
meg, akinek szerencséje volt.
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Volt olyan is, akik mikor az oroszok jöttek szemközt, mi pedig az
árokban voltunk, kiugrottak. Pláne
azok, akik a pótlással jöttek, azok nagyon féltek. Mi, akik ott voltunk az elejétől, eléggé megszoktuk.
Fogságba azért nem estem, mert
én felhúztam a nyúlcipőt. Az élósokat
(közélelmezés a szerk.), mint az öreg Baranyi Bandit, előttünk egy nappal elengedték. Minékünk majd másnap
délben volt sorakozó, s azt mondta a
századparancsnok, hogy most már
mindenki úgy menekül, ahogy tud. És
ez már nagy szó volt. Sikerült megugrani. De a Rozsnyói zászlóalj parancsnoka kegyetlen komisz volt, nekirendelte őket az oroszoknak. El is vitték
az egész zászlóaljat.
Hazafelé jöttünk szánkán, utoljára vonaton, be Kijevig, ott volt az elosztó, onnan kerültem aztán haza.
Később a téeszben voltam, mint
brigádvezető. Ott kezdtem, onnan is
mentem nyugdíjba. Vetőgépet, két tehenet, két lovat, de még csak a szánkát is elvitték, amikor bementem a téeszbe. Én voltam a brigádvezető, nekem kellett jó példával elől járni. Mikor
látták, hogy tőlem viszik, már adta
mindenki. Így kellett a téeszt támogatni, de aztán visszaadták.
Azelőtt az Egyesbe voltunk. Ott
én voltam az elnökhelyettes. Én irányítottam. Az Egyes is egyfajta téesz volt,
felosztották a földeket, mi meg magunk közt osztottuk. Csak táblásan
kellett gazdálkodni. Az nem lehetett,
hogy ide tököt vetnek, oda meg babot.
Amelyik táblát kineveztük, hogy ebbe
gabona megy vagy krumpli, vagy kukorica oda mindenkinek azt kellett
vetni. Azért mindenki külön maga gépelt. 10 évig egzisztált az. Magunk alakítottunk új téeszt, az lett a Szabadság. Ezek mind nagyon belemenős emberek voltak, rajtuk nem fogott ki semmi
se. Még a legrosszabb földön is megmutattuk.
Még éjszaka is hordtuk a trágyát. 1500 ke-
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resztet gépeltünk, 18 kéve volt egy kereszt.
Akkoriban a sok homokos föld miatt leginkább gabonát termeltek, de búza is volt.
Mikor arra került a sor, hogy nyugdíjba jöjjek, nem is akartak elengedni. Hála istennek nem volt se a vezetőkkel, se a munkásokkal semmi bajom.
Vőfélykedtem is. Mindenhol verset
mondtunk. Ma is emlékszem, bár le is volt
írva nekem. Mikor hívogattam, azt a verset
mondtam, hogy: „Alázatossággal léptem e
hajlékba”, de a borköszöntő volt a legjobb:
”Noé apánk, mikor lépett a bárkába,
Minden állatból és növényből egyet
vitt magával,
Hogy a veszély után ne nélkülözzenek
semmit,
De legbölcsebben mégis csak azt tette,
Hogy a szőlőtőkét el nem felejtette.
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük,
Amiből erőnket, kedvünket szerezzük.
Húzd rá cigány, húzd rá!”
Régen a hazai szőlő volt a Musziban,
fekete, fehér buhér, erdei meg saszla, de az
pusztult. Itt meg árulták ezeket az új fajtákat,
mondták, hogy jók, vette mindenki. Aztán
nagyot néztünk, milyen pergős.
Két gyermekünk született. Sajnos a
második gyermekünk 20 éves korában meghalt, mert belelökte egy fiatalember a kutunkba, mikor kikísérte. Az anyja akarta elvetetni a mi lányunkat, ő meg egy másikat
akart elvenni. Így tette el aztán láb alól. Még
most is megvan az az ember.
A másik gyerekünk Csátra ment férjhez. Két unokánk, négy dédunokánk van,
azok gyakran meg szoktak látogatni. Egészségünk is jó, gyógyszert is csak Algopyrint
szedünk. Csak a nyugdíj, az kevés, de azért
nem vagyok megijedve, jut is, marad is a 29
ezer forintból.
Hogy mit üzenek a fiataloknak? Nekem nincs a világra panaszom. Gyereknek
hiába üzenni, a nagyobbak meg már úgy se
hallgatnak ránk.
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Az alábbiakban teljes szövegével közöljük olvasóink számára
Fodor Bori balladáját
Ezerkilencszázötvennyolc nyarában
Mi is történt Kiskeszi falujában?
Fodor Imre Bori nevű szép lánya,
Kinek első tizedben nincsen párja.

A doktor úr már akkor ébresztgette,
Inekciót adott hideg testébe,
Felnyitotta a gyönyörű kék szemét,
Szüleitől kérdezte vőlegényét.

Szép lány vót ő, sok legény csalogatta,
Különösen Bagi Jancsi csábítgatta,
Ne félj szívem, Fodor Bori, szeretlek,
Jövő ősszel feleségül elveszlek.

Vőlegénye mikor eztet megtudta,
A két kezét a fejére kulcsolta,
Nagy sírással rohant át Kiskeszibe,
Menyasszonya már ott ki volt terítve.

De a szép lány a vállát vonogatta,
Nem leszek én a feleséged soha,
Nem jó szót szólt az álnok kérdésére,
Ez vitte el hideg sír fenekére.

Letérdepelt szép menyasszonya mellé,
Egy nagy tusa keletkezett a szívén,
Könnyei hullottak zápor módjára,
Menyasszonya hófehér fátyolára.

Egy nap, fényes szeptemberi délután
Pettyes ruha virított a Borikán,
Víg kedéllyel járkált még a faluban,
Nem gondolta, hogy most sétál utoljára.

Molnár Gyuri kilépett az udvarra,
Feltekintett a csillagos égboltra,
Jaj, istenem, mért kell ennek így lenni,
Mért kell a menyasszonyomnak itten hagyni.

Az nap este Borikával mi történt?
Kikísérte rossz szándékú kedvesét,
A kapuban elragadta a torkát,
Úgy vezette el a kúthoz Borikát

Ekkor újra bemegyen a szobába,
Egy csókot hint hű kedvese ajkára,
Búcsút mondott az ő szép kedvesének,
Helyet adott a jegyese nézőinek.

Mikor Borit a sekély kútba bedobta,
Nem sokára ő is ugrott utána,
Rátaposott Borika szép testére,
Borikának majd meg hasadt a szíve.

Kitették a holttestet az udvarra,
Szeretői fájdalommal siratja,
Fájdalmában elmerült jó szüleje,
Zokogott a gyászruhás nép tömege.

Édesapja ekkor vette csak észre,
Rögtön szaladt lánya segítségére,
Félhalottan tanálta ott szép lányát,
Arcon vágta szép gyermeke gyilkosát.

Temetőben várja a mély sírboltja,
Ott lesz neki az örökös otthona,
Földbe tette a régi szeretője,
Meg is lakolt az a rossz párja érte.

Kivették a kútból a szép Borikát,
Utána meg azt az álnok gyilkosát,
Az volt az álnoknak a kívánsága,
Hadd nézze meg Borikát utoljára.

Búsan szól a tiszakeszi nagyharang,
Harangoznak egy szép fiatal lánynak,
Nem hallatszik kedvese hangbeszéde,
Eltakarja sírhalmának a mélye.

Édesanyja sehogyan sem akarta,
Hogy a gyilkos bemenjen a házába,
A rendőrök karonfogva bevitték,
A szép kislány még akkor sem nem eszmélt.

E szép lánynak itt maradt az emléke,
Mindenki becsukja őt a szívébe,
A gyilkost meg mindenki káromolja,
Hogy e szép lány életét kiontotta.
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A MAGYAR KORONA

M

agyarország
szent
koronáját"
2000. január elsején szállították
át az Országházba. A milleniumi
évben minden magyar, itthon és külföldön
élő, ingyen megtekintheti a koronázási ékszerekkel egyetemben. Nemzeti ereklyénk
új, talán méltóbb helyet kapott. Néhányan
vitatják, hogy érdemes volt-e pénzt áldozni
a látványos, sokakat vonzó ünnepélyes átszállításra, s a korona új helyének kialakítására. Az azonban tény, hogy e korona
részt vett nemzetünk számos jelentős sorsfordulójában, szinte a magyar történelem
tükörképévé vált. Ez teszi érthetővé, miért
tisztelte népünk hosszú évszáza-dokon át a
királyok fejékét, az állami életünket szimbolizáló - s az egyszerű emberek számára
csak kivételes alkalmakkor látható - koronát.
A mindenkori uralkodói hatalomnak,
bármeddig is tekintünk vissza az emberiség
történetében, mindig voltak megkülönböztető jelei, amelyek állandósulva jelvényekké
váltak. Minden hivatalnak, méltóságnak és
tisztségnek voltak jelvényei, és ezeknek ünnepélyes átadása a beiktatás fontos része
volt. A középkori világrend alapja az a tétel,
hogy minden hatalom istentől való, ezért
annak átruházása az uralkodóra egyházi
közvetítéssel, a főpapok által végzett koronázással történt. A szertartás legfontosabb
részei a királyi eskü, a királyszentelés, a
szent olajjal való felkenés, a királyi hatalmat jelképező jelvények átadása és a trónra
ültetés voltak. A középkori keresztény Európa uralkodóit lényegében azonos liturgia
alapján iktatták be, az írásba foglalt szertartások - az ordók - a jelvények összetételét illetően nem mutatnak eltéréseket.
A középkorból származó koronázási
jelvények között az egyik legteljesebb és
legépebben megőrzött együttes a magyar. A
Magyarországon hagyományos, kisebb változtatásokkal már Szent István korától alkalmazott szertartás szerint az átadott jelvények közül csak a gyűrű, a karpántok és
a ruházat kevésbé lényeges darabjai hiányoznak.
A legfontosabb természetesen a korona,
ami a palásttal együtt a kitüntető viselet, a
legfőbb uralkodói dísz, amely a " szentség

dicsőségét és tiszteletét jelképezi, ... hogy a
dicső bajnokok között, akik az erények ékköveivel vannak feldíszítve és az örök boldogság jutalmával koronázva, vég nélkül

uralkodj..." - hangzik átadásakor az ordó
szövege.
Egy magyar sajátosságot kell még megemlíteni, amely nyilvánvalóan közrejátszott a
koronázási jelvények gondos megőrzésében.
Ezt Kottanner Jánosné, V. László dajkája
foglalta össze a XV. sz.-ban: "... a magyaroknak három törvényük van, akinél egy is
hibádzik, úgy vélik, hogy nem törvényes király. Az egyik törvény úgy szól, hogy Magyarország törvényes királyát a szent koronával kell megkoronázni. A másik, hogy az
esztergomi érsek koronázza meg. A harmadik, hogy a koronázás Fehérvárott történjék."
Hogy a magyar koronát mikortól nevezik
szentnek, nem tudják biztosan megmondani az ezzel foglalkozó szakemberek, mivel
XII. sz. előtti krónikáink és okleveleink
soha nem szólnak a koronáról. Évszázadokon át első szent királyunk - Szent István jelvényének tartották, és a közvéleményben
még napjainkig is él ez a kutatás által fokozatosan megcáfolt hiedelem. Mindenképpen
érdekes azonban, hogy a rajta ábrázolt
szentek, és személyek névünnepei egy bizonyos naptári rendet követnek. Az sem elhanyagolható tény, hogy a nép, a korona sor-
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sát összefüggésbe állította a magyarok sorsával. Őrzése így mind fontosabbá vált, hisz
a nemzet szerencséje, vagy szerencsétlensége forgott kockán általa. 1309-ben a magyar főpapok írják a koronáról: "A magyarok oly nagy tekintélyt tulajdonítanak neki,
mintha benne összpontosulna minden földi
és égi hatalom."
A magyar királyok fejéke aranyból
készült, rekeszzománc képekkel. Két részből áll. Felső fele sötétebb, tisztább aranyból kimunkált négy keresztpánt, a pántok
51 mm szélesek. Ezt a felső koronarészt
ábráinak latin nyelvű magyarázatai alapján
latin koronának (corona Latina) nevezték
el. A négy pánt aranyabroncson nyugszik.
Ez vastagabb, halványabb, nagyobb ezüsttartalmú rekeszzománc képeit görög nyelvű
magyarázatok kísérik. Ezért lett a neve görög korona (corona Gracea), de minthogy
megtalálható rajta a bizánci birodalom
uralkodójának és fiának a képe, nevezik bizánci koronának is. Két oldalán négy-négy,
hosszú lecsüngő aranylánc látható, amelyek mindegyike lóhere formában csoportosuló drágakövekben végződik. Hátul, középen, egy hasonló lánc csüng alá. A görög és
latin koronarész alakjai egyaránt a középkor vallásos világába vezetnek bennünket.
Épp ezért érdekes, hogy hogyan került rá
Dukász Mihály (bizánci császár) portréja
egy régebbi leírásban említett Mária kép
helyett. Néhányan úgy tartják, hogy a korona szentségének megtörése volt a cél.
A korona sajnos nem mindig volt
magyar kézen, s ezek az időszakok bizony
valóban a magyar nép "vérzivataros" időszakainak tekinthetők. 1204-ben III. Lászlóval került először külföldre, majd IV. Béla
halála után leánya, Anna hercegnő menekült vele Csehországba. Károly Róbertet
háromszor is megkoronázták, de csak a
harmadik koronázása történt a Szent Koronával, így csak ez volt hiteles. Hunyadi Mátyás -1464-ben - váltságdíj ellenében volt
kénytelen visszaszerezni a koronát, mert V.
László külföldre szöktetésekor ezt is magával vitte, előzőleg a már említett Kottanner
Jánosné lopta el számára a visegrádi várból. A Rákóczi-szabadságharc alatt Bécsben őrizték. II. József azért kapta a "kalapos király" gúnynevet, mert nem koronáz-

14

tatta meg magát vele. Nem hitt a Szent Korona erejében, de biztosítékul azért Bécsben őriztette azt. 1790-ben, halála előtt elrendelte visszaadását, a magyar rendek diadalmenetben hozták Budára. A szabadságharc bukása idején Szemere Bertalan
belügyminiszter Orsovánál rejtette el, s
csak 1853-ban találták meg rejtélyes körülmények között a többi elásott jelvénnyel
együtt. Az utolsó magyar királyt IV. Károlyt
1916-ban koronázták meg vele Budán. A II.
világháború végén a magyar nemzeti szocialisták Ausztriába menekültek a koronával
együtt, ahol a jelvények az Egyesült Államok hadseregének birtokába kerültek.
1978. január 5-én különrepülőgép szállította haza amerikai küldöttség kíséretében, s
másnap ünnepélyes keretek között Apró
Antal, országgyűlésünk akkori elnöke vette

át nemzeti ereklyéinket Carter elnök képviseletében Cyrus Vance külügyminisztertől.
A Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el, ahonnan ez év elején kerültek át
az Országházba.
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ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA HÍREI

ár még javában tart az 19992000-es tanév, az iskolák és
az
óvodák
már
az
elkövetkezendő
tanév
gondjaival,
problémáival
és
előkészítésével
foglalkoznak.
Az
új
tanév
tankönyveinek
kiválasztása,
megrendelése mellett az állandóan
változó
pedagógiai
konstrukciók
kidolgozása, helyivé tétele is a
feladatok közé tartozik. Nem kevésbé
a
jövő
általános
iskolai
generációjának szűrése, felmérése,
családjaik felkészítése.
Így van ez Tiszakesziben is.
Nemcsak az iskoláknak jelent gondot
a beiskolázás megszervezése, de a
szülőknek is, ha első osztályba kerül
a gyermekük. Az ő tájékoztatásuk
elősegítése érdekében kerestük fel a

Tiszakeszi
Általános
Iskola
igazgatónőjét, és kérdeztük meg az
iskolájuk nyújtotta lehetőségekről.
Tisztelettel köszöntök minden
szülőt,
akinek
gyermeke
2000.
szeptember
1-től
iskolába
lép.
Tudom, hogy örömükbe egy kis
szorongás
is
vegyül,
ha
arra
gondolnak, hogy hogyan állja meg
helyét
gyermeke
az
általános
iskolában, vagy milyen lesz a
magatartása,
hányas
lesz
matematikából, magyarból, angolból
stb.
Szeretném megnyugtatni Őket,
hogy ha eddig is féltő szeretettel,
türelemmel,
következetesen
foglalkoztak
gyermekeikkel,
rendszeresen jártak óvodába, akkor
egy-egy
nehézségen
könnyen
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túljutnak.
Természetesen
magas
pedagógiai, szakmai tudással és
gyermekiránti szeretettel foglalkozó
pedagógusok végzik a gyermekek
nevelését, oktatását iskolánkban.
Hiszem azt, hogy méltó társak
lesznek egymásnak a Szülők és
pedagógusok.
Ebben
a
rohanó
világban
jut
idő
egymást
meghallgatni,
segíteni,
közösen
megoldani a problémákat, örülni az
elért eredményeknek. A Tiszakeszi
Általános Iskola tantestülete nagy
szeretettel és felelősséggel várja az
első osztályos gyermeket.
Milyen alternatív lehetőségek
választhatnak
a
gyermeküket
ideíratni szándékozók?
A következő lehetőségek közül
választhat a szülő, melyet csak a
beiratkozásnál
kell
jeleznie.
A
tanulási módozatok közül választható
a csak délelőtti illetve az egésznapos
oktatási modul, ha a csak délelőtti
oktatást választják természetesen
délután
napközi
otthonos
foglalkoztatásra van lehetőség. Az
idegen nyelvek közül jelenleg az angol
és
a
német
nyelvek
között
választhatnak.
A tanítási órákat magyarból és
matematikából
differenciált.
csoportbontásban szervezzük. Ezzel
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is lehetőséget biztosítunk a lassabb
munkatempóban dolgozó tanulók
felzárkóztatására,
ismereteik
rögzítésére
Hogyan, milyen tankönyvekkel
tudják megoldani a csoportok közötti
átjárhatóságot?
Pedagógusaink
a
választott
tankönyvcsaládoknál
figyelembe
vették ezt a nem elhanyagolható
szempontot. Igyekeztek egymásra
épülő tankönyvcsaládokat választani.
Első
osztályosaink
számára
a
tankönyvek teljesen ingyenesek, s az
idei
tanévtől
lehetőségünk
van
szaktantermeink tartós könyvekkel
való felszerelésére. Itt szótárakra,
térképekre, lexikonokra gondolok.
Milyen
tanórán
kívüli
lehetőségeket tud biztosítani az
iskola?
Számtalan
lehetőséget
biztosítunk
a
gyermekek
személyiségének minél sokoldalúbb
fejlesztésére, tehetségek gondozására.
Működő
szakköreink
az
alsó
tagozaton, melyet az önkormányzat
finanszíroz:
énekkar,
néptánc,
művészetbarát, kismatematikus, foci,
kis természetvédők, duatlon (futás,
kerékpározás) sakk. Szülői kérésre
helyet biztosítunk zene, jazz-balett és
karate
oktatására.
Örömmel

A számítógépes tanfolyam első végzősei
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nyugtáztuk,
hogy
jól
felszerelt
számítástechnika
szaktantermünkben tanulóink nem
csak tanórán, de a tanórákon kívül is
gyakran
tartózkodnak,
szakköri
órákon, illetve egyéb óráik színesítése
végett.
Számtalan
versenyre
jelentkezhetnek tanulóink, melyekre
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szeretném megragadni az alkalmat,
hogy
megköszönjem
mindazok
nagylelkű
adományait,
akik
az
alapítványunkat
segítették
akár
készpénzzel, akár adójuk felajánlott
1 %-ával Ezt az idén is köszönettel
vennénk.
Formanyomtatványokat
már tanulóink által eljuttattuk a
szülőkhöz, de az iskolában is
igényelhetők.
Természetesen,
az
osztályok
maguk
is
szerveznek kirándulásokat,
táborozásokat. Az utóbbi
években már nemcsak a
mezőcsáti
faházunk
kihasználtsága teljes, de
néhány
osztály
más
városokban is táborozott,
például
Sátoraljaújhelyen,
Kenézlőn stb.
Milyen
egyéb
rendezvényeken ismerhetik
meg az érdeklődő szülők az
iskola munkáját?
Tömegjelenet a 8.-os színdarabból
Minden érdeklődő szülőt
és
gyermeket
szeretettel
felkészítésüket pedagógusaink végzik
vártunk február 26-án és márc. 4-én
nagy
lelkesedéssel.
A
megrendezésre
került
farsangi
versenyeredményeinket folyamatosan
karneválunkra, a 4-es és 8. o-os
olvashatják a Keszi Újság
olvasói, hisz rendszeresen
megjelennek
a
lap
A „honfoglalás” részlete
hasábjain.
A diákönkormányzat
sikeresen
szervezi
a
tanulmányi
kirándulásokat. Az idei
tanévben Ópusztaszer a
cél, amely előreláthatólag
úgy
szervezünk,
hogy
pályázati
pénzekkel,
a
diákönkormányzat
hozzájárulásával
és
alapítványunk
felhasználható pénzkerete
segítségével
a
lehető
tanulók mese és tánc bemutatójára
legkisebb
költségtérítéssel
és a jelmezesek felvonulására. Ezek
vehessenek
részt
tanulóink.
Itt
tulajdonképpen tanulóink tánc és
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drámapedagógiai
vizsgái,
melyet
minden érdeklődő megtekinthetett.
Azonkívül nyílt tanítási napjainkon,
melyet február 28, 29 és március 1én tartott az alsó tagozat. Míg a felső
tagozat: márc. 7-9. napjára szervezte.
Iskolánk nyitottságra jellemző, hogy
minden szülő betekintést nyerhet az
iskolai életbe az adott időpontokon
kívül is. Kérjük, jelezzék ez iránti
igényüket, minden pedagógusunk
szívesen látja Őket tanóráján.
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Iskolánk a szülők részére is szervez
foglalkozásokat, pl.: aerobic, karate,
számítógép
kezelői
tanfolyam.
Örömmel közlöm, hogy 23 fő befejezte
30
órás
számítógép-kezelői
tanfolyamát, melyhez csak gratulálni
tudok oktatóknak és résztvevőknek.
Várjuk az újabb jelentkezőket.
Kedves Szülők! Kérem, legyenek
bizalommal
iskolánk
tantestülete
iránt.
Bízzák
rá
legféltettebb
kincseiket, gyermekeiket tanítóinkra.
S ha Keresztúri Dezső szavait
Önök is, mi is lelkünkbe
véssük,
akkor
boldog,
öntudatos, kiegyensúlyozott
egyéniséggé
neveljük
gyermekeinket.
"Úgy gyönyörködj a fiatalokban,
mint akik téged folytatnak
majd.
De ne a magad vágyait,
emlékeit álmodd újra bennük.
Ne kényeztesd, ne szidd, inkább
szeresd, s érdemük szerint
becsüld őket."

A palotást táncoló 8.-osok
(Keresztúri Dezső)

A Palotást táncoló
8.-osok
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ALSÓS TANULMÁNYI VERSENYEKEN ELÉRT

EREDMÉNYEI

Labdarúgás I. korcsoport őszi forduló
Ároktő

Népdaléneklési verseny - helyi
1999. október 26.

Résztvevők:

2.osztály
Hangász Erika
Dósa Alexandra
Pulisch Károly
Róth István
Nagy Gábor
Molnár Tamás
Kovács Anett
Tóth Sándor
Nagy Gréta
Orosz Alexandra
Molnár Tímea
Burai Babett
Törő Petra
Dósa Patrik
Téglási Katalin
Molnár Andrea
Molnár Mária

2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.b
2.b

3. osztály
Törő Alexandra
Ganyi Szimonetta
Laki Lujza
Mészáros Bettina
Rontó Adrienn

3.a
3.a
3.a
3.b
3.b

4.osztály
Balogh Rozália
Balogh Erzsébet
Potyka Erika
Faragó Csilla
Nagy Emese
Petheő Dorottya
Törő Tímea
Nagy Magdolna
Nagy Anikó
Bartók Barbara

4.a
4.a
4.a
4.a
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b

Zsípi Zoltán 4.a
Váradi Zsolt 4.a
Orosz Tibor 4.a
Terbócs Tibor 4.a
Borza Gyula 4.a
Zombor Tamás4.b
Perge Tamás 4.b
Bögre Dávid 3.b
Nemes Nándor4.b
Glonci Roland 4.b

Eredmény: Tiszakeszi - Ároktő
2:0
Mezőcsát - Tiszakeszi
1:0
Edző: Krújné Juhász Éva
Területei atlétika verseny
Igrici 1999. október 27.
Résztvevők: Borza Gyula 4.a
Orosz Tibor 4.a
Farkas Norbert 4.a
Nagy Emese 4.b
Nagy Anikó
4.b
Perge Tamás 4.b
Ganyi Szimonetta 3.a
Területi környezetvédelmi verseny
Hejőkeresztúr 1999. október 29.
Részt vett:
Törő Tímea
4.b
Nagy Magdolna
4.b
IV. helyezés
Faragó Csilla
4.a
Laki Lujza
3.a
Jesztrebszki Vivien 3.b
Petheő Dorottya
4.b
Nagy Emese
4.b
Terbócs László
4.a
VII. helyezés
Tóth Anett
3.b
Törő Alexandra
3.a
Felkészítők: Törőné Sóffer Melinda, Sepsi
Ferencné, Krújné Juhász Éva, Hajdúné
Négyessy Edit
Területi népdaléneklési verseny
Mezőcsát 1999. nov. 8.
Molnár Tamás
2.a II. helyezés
Laki Lujza
3.a
Nagy Magdolna
4.b
Törő Tímea
4.b

I. hely
III. hely
II. hely
III. hely

III. hely
I. hely
II. hely

II. hely
III. hely
III. hely
I. hely
I. hely

A versenyen zsűrizett: Kiss Lajosné, Krújné
Juhász Éva, Sepsi Ferencné, Hajdúné
Négyessy Edit, Orosz Csilla

Felkészítő:

Kiss Lajosné
Krújné Juhász Éva
Krújné Juhász Éva
Krújné Juhász Éva
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Őszi kép készítése
(szabadon választott technika)

Téli szépkiejtési verseny
1999. nov. 25. helyi

Jutalmat kaptak:
1. osztály
Sándor Dorottya
Bodnár Kristóf
Glonci Szabolcs
Nagy Sándor
Balla Anita
2. osztály
Fülöp Csaba
Sepsi Ferenc
Pulisch Károly
Róth István
Molnár Tamás
3. osztály
Törő Alexandra
Ganyi Szimonetta
Rontó Adrienn
Bögre Dávid
Tóth Anett
4. osztály
Bartók Barbara
Kiss Tibor
Törő Tímea
Potyka Erika
Terbócs László

Mesemondás
1.a
Kökény Tímea
1.b
Balla Anita
Sándor Dorottya
Nagy Sándor
Bodnár Kristóf
2.a
Molnár Tímea
2.b
Fülöp Csaba
Molnár Tamás
Potyka Bálint
Pulisch Károly
Orosz Ilona
Tóth Sándor
Molnár Andrea
Kovács Anett
Molnár Krisztina
Nagy Gréta
Ládi Andrea
Orosz Alexandra
Molnár Mária
Törő Petra
Bodnár Ákos
Sepsi Ferenc

III. hely
V. hely

I. hely
II. hely
IV. hely

I. hely

Versmondás
3.a

4.a

Dósa István
Laki Lujza
Székely József
Törő Alexandra
Ganyi Szimonetta

VI. hely

Terbócs László

Próza
4.a
Orosz Tibor
Faragó Csilla
Potyka Erika

3.a

3.b
III. hely

Laki Lujza
Törő Alexandra

4.b

4.b
V. hely

I. hely
IV. hely

Bögre Dávid
Salamon Levente
Tóth Anett
Baka Renátó
Nagy István
Jesztrebszki Vivien
Szabó Csilla
Magyari József
Mészáros Bettina
Nagy Magdolna
Törő Tímea
Nagy Emese IV.
Bartók Barbara
Nagy Anikó

Petheő Dorottya
Nagy Emese
Nagy Magdolna
Törő Tímea
Karakas József

I. hely

V. hely

II. hely

II. hely
VI. hely
III. hely
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Területi szépkiejtési verseny - Igrici 1999. december 9.
Mese: Sepsi Ferenc
V. hely
Felk: Hunkóné Gábor Ildikó
Kovács Anett
VI. hely
Kiss Lajosné
Vers: Törő Tímea
II. hely
Felk: Krújné Juhász Éva
Bögre Dávid
III. hely
Törőné Sóffer Melinda
Próza: Petheő Dorottya
I. hely
Felk: Krújné Juhász Éva
Laki Lujza
I. hely
Törőné Sóffer Melinda
Területi szépkiejtési verseny – Ónod 1999. december 9.
Mese: Bögre Dávid
3.b
Felk: Törőné Sóffer Melinda
Petheő Dorottya
4.b
Krújné Juhász Éva
Helyi verseny: Karácsonyi TOTÓ , december
népszokások
Kiemelt jutalom:
Kovács Anett 2.a
Fülöp Csaba 2.b
Laki Lujza
3.a
Szabó Csilla 3.b
Zsípi Zoltán 4.a
Törő Tímea
4.b
Összeállította és ellenőrizte: Törőné Sóffer Melinda

A

LEGFRISSEBB EREDMÉNYEK : Területi szavalóverseny
2000.03.09. Tiszaújváros
I. Molnár Erika 7.b
III. Bögre Lajos 5.a

IV.
Megyei szavalóverseny Miskolc 2000.03.11.
I. Bögre Lajos 5.a felk.: Kovácsné Spisák Szilvia
III. Molnár Erika 7.b felk.: Horváth Benedekné

J ELES

NAPOK , ÜNNEPEK

Területi váltóverseny
Igrici 2000. 01. 12.
Molnár Krisztina
Potyka Bálint
Fülöp Csaba
Molnár Tímea
Nagy Gréta
Róth István
Bögre Dávid
Jesztrebszki Vivien
Rontó Adrienn
Dósa István
Ganyi Szimonetta
Perge Tamás
Ignácz Ildikó
Potyka Erika
Faragó Csilla
Borza Gyula
Felkészítő: Szalai Jánosné

A csapat IV. helyezést ért el.

Február 3. Balázs napján a gyermekek köszöntővel járták végig a falut. Ezt a Balázsolásnak vagy Balázsjárásnak nevezett szokást középkori diákünnepekből eredeztetik. Sok helyen a gyerekek iskolába csalogatása
kapcsolódik az énekelt szövegekhez, amelyben a szereplők katonaként szerepelnek, akik társaikat az iskolá ba verbuválják.
Februárban két időjósló nap van. Zsuzsanna napjáról azt tartják, hogy elviszi a havat és megszólal tatja pacsirtát, de ha ezen a napon mégsem történik meg, akkor Jégtörő Mátyás ront, ha talál, ha nem talál,
csinál. Vagyis ha ezen a napon hideg van, akkor Mátyás elviszi a telet, ha jó idő van, akkor nagy hidegek kö vetkeznek. Ide kapcsolódik egy másik jeles napi jóslás, melyet szintén tapasztalat alapján mondanak: Má tyás, Gergely két rossz ember - vagyis e két nap között gyakran hideg szokott lenni.
A Farsang is nevezetes időszak a falu életében. A valódi farsang, amikor a legtöbbet szórakoznak az
emberek, az csak a farsang farkának nevezett három nap: vasárnap, hétfő, kedd. A farsang a tél temetése és
a tavasz eljöttének ünnepe. Ünneplésének különböző változata ismeretes, de a különböző téltemető szokásoknak van közös vonásuk is. Például az, hogy a telet bábuval megszemélyesítik, és kiűzik a faluból. Máshol
a gyerekek sardóznyi jártak. Bunkósbotokkal nagy zajt csapva végigjárják a házakat, énekelnek s botokkal
verik a ritmust. Szalonnát vagy tojást kaptak ajándékba, amit a sardózás után közös lakomán fogyasztanak
el. Megint máshol a lányok és a legények táncolva, dudaszóval végigjárják a falut, kezükben hegyesre faragott
vessző, nyárs van, betértek majd minden házba, s farsangköszöntő verseket mondanak:
Itthon-e a gazda,
Van-e jó farsangja?
Menjen fel a padra,
Hozzon le szalonnát,
Szúrja a nyársamra!
Délután a fonóházban megsütik a szalonnát és a tojást, amit kaptak. Farsang keddjén, húshagyókedden a
legények különböző maskarákba öltöztek, álarcot tettek az arcukra, vagy bekormozzák. Táncolva, ijesztgetve
a gyerekeket és a lányokat, akik persze élvezték a tréfás menetet, nagyokat nevettek rajtuk, s találgatták, ki
lehet a jelmez alatt.
Ennek a népszokásnak a továbbélése napjainkban az iskolások jelmezes felvonulása.
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AZ ÓVODÁBAN

vodánkban a téli ünnepkört
záró jeles nap a farsang, amely
a tél elűzésének, a tavaszvárásnak jelképe.
Fontosnak tartjuk, hogy az
óvodáskorú gyermekek is megismerjék ennek a hagyománynak az eredetét, jelentését, a különböző helyi szokásait.
A csoportokban az életkori sajátosságoknak megfelelően történnek
a több hetes előkészületek s a farsangi rendezvények. Nagy igyekezettel készítik a gyermekek az álarcokat, farsangi süvegeket, díszítik a csoportszobákat. A nagyobbak már süteményekkel, versek – dalok tanulásával is várják ezt az
alkalmat. Nagyon jó lehetőség ez a várakozásteli készülődés a gyermekek érzelmi
nevelésében, mely kis műsorok, farsangi felvonulások keretén belül teljesedik ki.
Ilyenkor lehetőség nyílik a szülőknek, nagyszülőknek, hogy betekinthessenek az
óvodai életbe a testvéreknek, hogy együtt játszanak, táncoljanak, vetélkedjenek.
Nagy örömmel tölt el minket, óvodapedagógusokat, ha minél többen részt vesznek abban,
hogy gyerekek, szülők és óvónők kötetlen, jó hangulatú délelőttöt töltsenek el együtt nyugodt, szeretetteljes légkörben.

Nagy Jánosné

K eszi Újság II/1.

23

S PORTROVAT
Megyei II. osztály közép csoportjának tavaszi fordulói
forduló

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

március
március
március
március
április
április
április
április
április
május
május
május
május
június
június
június

4.
11.
19.
25.
1.
8.
16.
22.
29.
7.
13.
21.
27.
3.
10.
17.

szo.
szo.
vas.
szo.
szo.
szo.
vas.
szo.
szo.
vas.
szo.
vas.
szo.
szo.
szo.
szo.

Tiszakeszi-Hejőbába
Tiszakeszi-Krasznokvajda
Bükkábrány-Tiszakeszi
Tiszakeszi-Mezőcsát
Gesztely-Tiszakeszi
Tiszakeszi-Sajószöged
Szalaszend-Tiszakeszi
Tiszakeszi-Bogács
Tiszakeszi-Hernádnémeti
Méra-Tiszakeszi
Tiszakeszi-Szentistván
Harsány-Tiszakeszi
Tiszakeszi-Forró
Girincs-Tiszakeszi
Tiszakeszi-Hernádkércs
Hejőbába-Tiszakeszi

1430 5:1
1430 3:0
1500
1500
1530
1530
1600
1600
1600
1630
1630
1700
1700
1700
1700
1700

Aerobic
Fiatalabb és idősebb lányok és asszonyok!
Itt a tavasz, ideje, hogy felébredjetek téli álmotokból, megmozgassátok elgémberedett tagjaitokat! Szeretettel várunk mindenkit hetente
kétszer az iskola tornatermébe egy
kis mozgásra. Hozzatok egy cserecipőt, ajánlott egy polifóm szivacs. Költség 20 Ft alkalmanként (a rezsire).
Igaz, néhányan már hónapok óta járunk, de bárki, bármikor bekapcsolódhat. Időpont: minden hétfő és csütörtök 1800-1900.
Focisikerek

Községünk „öregfiúk” labdarúgócsapata
– a megyei II. osztályban szereplő felnőtt
csapathoz hasonlóan – igen szép eredményekkel büszkélkedhet.
- Tornagyőzelem a Mezőcsáton 9
csapat részvételével rendezett TREWI
kupán.
- III. helyezés a 8 csapatot felvonultató ÁFÉSZ kupán.
A csapat játékosai: Papp József, Faragó
Zoltán, Simon Gyula, Csorba János,
Nagy József, Sándor Béla.
A sikerek részesei még: Molnár János,
Sepsi Ferenc, Tóth Róbert.
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TANÁCSOK A HAJÁPOLÁSRÓL

él végén gyakori jelenség, hogy az addig egészséges embereknek is meggyűlik a baja a szervezetével. Leggyakoribb
problémák közé tartozik a fénytelen, vagy korpás haj megjelenése, amely helyes hajápolási
szokások kialakításával nemcsak megelőzhető,
de meg is szüntethető.
Hajápolásnak a haj és a fejbőr tisztítását, valamint a haj minőségének fenntartására, javítására végzett műveletet értjük.
A hajra napközben sok por és egyéb
szennyeződés telepszik. Éppen ezért, különösen nyáron fontos, hogy legalább hetenként
egyszer, télen legalább 10 naponként fejet mossunk.
A haj ápolásához tartozik az is, hogy
rendszeresen, minden nap átkeféljük. Ezzel
megtisztítjuk fejünket a portól és hajunkat fényesebbé, rugalmasabbá tesszük, egyúttal a fejbőr vérkeringését is fokozzuk.
A fejbőrön leggyakoribb a közismert
betegség a korpásodás.
A fejbőr korpásodást a faggyúmirigyek
rendellenes működése okozza. Két fajtája ismert: zsíros korpásodás, száraz korpásodás.
A zsíros korpásodásban szenvedők fejbőre zsíros tapintású, mintha olajos mázzal lenne bevonva. A fejbőr helyenként megpirosodik
és a hajnak kellemetlen zsírszaga van.
A zsíros korpásodás okai: lúgos anyagokkal való hajmosás, túl zsíros ételek fogyasztása. Fontos, hogy a korpásodást, amint észre-

vesszük, nyomban kezeljük, a Nizoral sampon
használata ajánlatos. A száraz korpásodás tünetei: fehér, apró vagy nagy pikkelyekben válik le
a fejbőr, szinte állandó jelleggel.
A száraz korpásodást a vitaminszegény
ellátás és a faggyúmirigyek rendellenes működése váltja ki. A száraz korpásodás kezelése
aránylag sokkal könnyebb és eredményesebb.
Legújabban elterjedtek a jó minőségű ún.
gyógysamponok.
Ha a hajszálak fénytelenek, szárazak, jó
a tojássampon. Nagyon jó eredményt értek el a
tojássárgájával készített pakolással, ezzel jól
kezelhető a hajszálak töredezettsége, ecsetszerű
kirojtozódása. A száraz töredezett hajra balzsamozás és lanolinos, vagy ricinustartalmú
gyógypakolás is használatos, pl. élesztőpakolás: egy evőkanál langyos vízben kb. mogyoró
nagyságú élesztőt péppé gyúrunk, majd ezt a
pépet két tojás felvert habjába lassan belekeverjük. Az összekevert élesztős habot a hajra
kenjük és a fejbőrbe jól, bedörzsöljük. Ezután a
hajat a szokásos módon nylonsapkával lekötjük
kb. 20-25 percre. Ezután a sapkát levesszük és
a hajat megfelelő gyógysamponnal megmossuk.
Ennek a pakolásnak az előnye, hogy
nagy mennyiségű vitamint, valamint az élesztő
fehérjével biológiailag aktív anyagokat juttat a
fejbőrben lévő hajtövekhez.
Vécsei Mónika
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