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Petőfi Sándor: 

Itt van az ősz, itt van újra

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép még mindig énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból

Szeretem, de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,

S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,

Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;

Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;

Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet
Csak aludjál reggelig,

S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

/1848/
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

z elmúlt közel félévben az önkormányzat Képviselő Testülete számos ülést 
tartott, amelyen községünk életét jelentősen befolyásoló döntést - határo-
zatot, rendeletet - hozott. A

Terjedelmi okok miatt itt csak a legjelentősebbek közlésére kerül sor. 

A képviselő testület 2000. júni-
us  l8-án  tartott  ülésén  létrehozta  a 
Szennyvíz  Közmű Szervező  Bizottsá-
got, melynek elnökéül Kiss Lajos pol-
gármestert választotta meg.

Ezen az ülésen módosították a 
szociális igazgatásról és a szociális el-
látásról szóló 4/1997. sz. helyi rende-
letet  is,  amely  a  szociális  ellátások 
igénylésének eljárását, feltételeit sza-
bályozza.

Az ár- és belvíz okozta károk fe-
lülvizsgálata volt a témája a július 4-i 
képviselő testületi ülésnek. Az ülésen 
megállapítást nyert, hogy az Ady és a 
Rákóczi úton lévő ingatlanokat hátrá-
nyosan érintő csapadék és fakadó víz 
elvezetését  csak  a  településen  folya-
matban  lévő  belterületi  vízrendezési 
tervnek az elkészítésével, és a vízelve-
zető  árkok  kiépítésével  lehet  meg-
nyugtatóan megoldani. A terv mielőb-
bi elkészítésének és anyagi fedezeté-
nek biztosítása érdekében az önkor-
mányzat  céltámogatás  elnyerésére 
pályázatot nyújt be 2001-ben.

A képviselő testület július 6-ai 
ülésén döntött üzemeltetési előszerző-
dés megkötéséről az önkormányzat és 
a  BORSODVÍZ  Önkormányzati  Köz-
üzemi Szolgáltató Rt. között. E szer-
ződés alapján a nevezett Rt. a kiépülő 
kommunális  szennyvízrendszert  bér-
be kívánja venni, azt tartósan, de leg-
alább  10  évig  üzemelteti,  tekintettel 
arra,  hogy a meglévő közműveket  is 
1994-óta az Rt. üzemelteti.

A  testület  jóváhagyta  a  BEN-
ROSS Kft. új létesítmény létrehozásá-
ra irányuló kérelmét. Ez lehetővé te-
szi a Kft. számára új iroda és műhely 
felépítését, ezzel is hozzá kíván járul-
ni a helyi elhelyezkedési gondok meg-
oldásához.

Ezen  az  ülésen  bízta  meg  a 
képviselő  testület  Kiss  Lajos  polgár-
mestert, hogy a KEVITERV bevonásá-
val kezdje meg a község csapadék el-
vezetési tervének az elkészítését.

A  polgármester  bejelentette  az 
ülésen, hogy kedvező ajánlat érkezett 
a helyi kábel TV-rendszer kiépítésére. 
E szerint az ajánlattevő a cég kis költ-
ségen, saját finanszírozásában építe-
né ki a hálózatot a községben. A pol-
gármester  őszre  kidolgozott  tervet 
kért a cégtől.

Rendkívüli  ülés volt  július 16-
án. Ezen az ülésen elfogadásra került 
az  önkormányzat  képviselő  testülete 
6/2000. (07.16.) sz. rendelete a szoci-
ális  ellátásokról  szóló  4/1997. 
(04.29.) sz. rendelet módosításáról. A 
rendelet  a 2000. április 6.  és május 
19. között kialakult bel- és árvíz mi-
att  lakóépületekben  keletkezett  kár 
enyhítésére adott központi támogatá-
sok  folyósításának  feltételét  szabá-
lyozta. 

Az  un.  Városkörnyéke  Alapból 
történő  3  millió  Ft-os  kamatmentes 
kölcsön felvételéről is döntött a testü-
let,  melynek  a  lebonyolításával  Kiss 
Lajos polgármestert bízta meg.
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Az augusztus 11-i ülésen a tes-
tület elfogadta a Közoktatási Törvény 
szerint  a  közoktatási  intézmények  - 
óvoda,  iskola  -  számára  kötelezően 
meghatározott  eszköz  és  felszerelési 
jegyzék ütemtervét. Ennek megvalósí-
tása segíti a magas színvonalú óvodai 
és iskolai nevelést.

Kiss Lajos polgármester röviden 
ismertette a helyi  szennyvíz  beruhá-
zás  helyzetét.  Elmondta,  hogy  eddig 
856 magánszeméllyel kötöttek szerző-
dést  a  csatornahálózat  kiépítésére. 
Augusztus  22-én  volt  a  tárgyalás  a 
két kivitelező az OLAJTERV, a KEVI-
TERV  és  az  önkormányzat  között, 
melyen  az  alvállalkozókat  is  megne-
vezték. A csatornaépítés ezt követően 
megkezdődött a községben. 

Az augusztus 24-i ülésen a tes-
tület a kiírt jegyzői pályázatokat bírál-
ta el.  A képviselő  testület  Barnóczki 
Károly  pályázatát  fogadta  el.  Ennek 
alapján 2000. október 1-től kinevezte 
a  község  jegyzőjévé.  Eredményes  és 
sikeres  munkát  kívánt  a  testület  az 
új jegyzőnek.

Az önkormányzat féléves pénz-
ügyi beszámolóját tárgyalta a testület 
a  szeptember  5-i  ülésen.  A  féléves 
költségvetési terv teljesítése alapvető-
en megfelelt  a  jogszabályi  előírások-
nak. Több területen azonban takaré-
kosabban  kell  gazdálkodni,  mert  az 
önkormányzat  jelentős  plusz  bevéte-
lekkel nem rendelkezik. Jelentősek az 
áremelésekből - energia, élelmiszer - 
eredő kiadások is.

Ezen az ülésen benyújtotta igé-
nyét a testület az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő, működési 
forráshiányos  települések  támogatá-
sának  elnyerésére.  A  támogatás  el-
nyerésével az önkormányzat a forrás-
hiány enyhítését kívánja elérni.

A legutóbbi, 2000. október 24-i 
ülésén  az  önkormányzat  háromne-
gyed éves  költségvetési  beszámolóját 
fogadta el a képviselő testület. A pol-
gármester elmondta, hogy nehéz kö-
rülmények között gazdálkodik az ön-
kormányzat,  hiszen  jószerével  csak 
állami  támogatásból  gazdálkodik.  A 
saját  bevételek  csekélyek,  várhatóan 
a  jövőben  sem  lesz  jobb  a  helyzet. 
Ezért  több  pályázaton  vesz  részt  az 
önkormányzat,  hogy az  esetleges  el-
nyerésükkel  is  javuljon  a  költségve-
tés. A szűkös anyagi lehetőségek elle-
nére sikerült az óvodát és egy szolgá-
lati lakást rendbe tenni, felújítani. 

Mindezek mellett más témák is 
napirendre kerültek: az idősek napja 
megrendezése,  a  község  elhasználó-
dott zászlóinak és címerének lecseré-
lése. 

A  háztartásokban  keletkezett 
szemét elszállításával kapcsolatban a 
polgármester  elmondta,  hogy  várha-
tóan  hamarosan  megoldódnak  a 
problémák. Ennek minimális feltétele 
a  lakosság  részéről  fém  kukák  be-
szerzése, melyek ára jelenleg 10.600,- 
Ft. 

A szennyvíz csatornázási prog-
ram jól  halad,  a  jelenlegi  készenléti 
állapot 40%-os.

Molnár János a helyi SE elnöke 
tájékoztatta a testületet arról, hogy az 
őszi  forduló befejezésével  lemond el-
nöki tisztéről. A testület sajnálatát fe-
jezte ki e miatt, de megérti döntését. 
Javasolta az SE vezetőségének a meg-
felelő személy megválasztását, hogy a 
labdarúgás színvonalában emiatt  tö-
rés ne legyen.

Tiszakeszi, 2000. november 6.

Barnóczki Károly
jegyző
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BEMUTATJUK KÖZSÉGÜNK ÚJ JEGYZŐJÉT

apunk főszerkesztője meg-
kérte  Barnóczki  Károly 
jegyző  urat,  hogy  a  Keszi 

Újságban  mutatkozzon  be  a 
község lakóinak

L
Tisztelt  Olvasók!  Engedjék  meg, 
hogy a Keszi Újság oldalain röviden 
bemutatkozzam,  és  felvázoljam  né-
hány elképzelésemet a jövőt illetően.

A kiírt jegyzői pályázat elnyeré-
sét követően költöztem családommal 
Tiszakeszire. Ezt megelőzően az Eger 
melletti Sirok – Bükkszék Körjegyző-
ségben aljegyzőként dolgoztam.

Két gyermekem van. A fiam az 
általános iskola negyedik osztályába 
jár, a lányom gimnazista. Feleségem 
ápolónő. 

A jegyzői állásra azért is jelent-
keztem,  mert  erről  a  környékről 
származom,  s  így  talán  könnyebb 

lesz a beilleszkedés, amihez munkatár-
saim minden segítséget megadnak.

Nincsenek világmegváltási szándé-
kaim,  nem  építek  légvárakat,  viszont 
azt szeretném, hogy az önkormányzat – 
továbbra is – a jog és a törvények érvé-
nyesítését, a község érdekeit szolgálná, 
s kezdeményező szerepet töltene be Ti-
szakeszi kulturális és társadalmi fejlő-
désében.

Sajnos ide is begyűrűzött a mun-
kanélküliség, ez jelentősen megnehezíti 
a  családok mindennapi  életét.  Az ön-
kormányzat  megpróbál  segíteni  a  ne-
héz helyzetben lévőknek. Célom, hogy 
együtt a testülettel megtaláljuk azokat 
a  lehetőségeket,  amelyek  ezt  a  törek-
vést szolgálják.

A  Tisza  természeti  környezete  és 
gazdag vad-  és  halállománya a  falusi 
turizmus  megalapozását  jelenthetné, 
ennek  megfelelően  fejlődhetne  közsé-
günk infrastrukturális hálózata is.

Égető probléma a háztartási  sze-
mét elhelyezése,  valamint köztéri  sze-
métlerakó  tartályok  hiánya  is.  Csak 
tiszta, rendezett környezetben érezheti 
jól magát az ember! Várhatóan a csa-
tornázást követően, vagy azzal párhu-
zamosan ez a gond is megoldódik, de 
ehhez – a költségvetés forráshiánya mi-
att – lakossági hozzájárulás is szüksé-
ges.

Tiszakeszi tervezett fejlesztése cél-
jából elengedhetetlen a Települési Ren-
dezési Terv felülvizsgálata, a környezet-
védelmi-, állattartási-, közterület hasz-
nálati rendeletek megalkotása.

A helyi közösség múltja, jelene és 
jövője igényli az idősebbekkel való törő-
dést, a fiatalság támogatását, valamint 
a lakosság bevonását  a közéleti  teen-
dők  elvégzésébe.  Ezért  támogatja  az 
Önkormányzat továbbra is a helyi ha-
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gyományokat, szokásokat, kulturális 
kezdeményezéseket  a  helyi  oktatási 
intézmények bevonásával.

Bízom abban, hogy az egyházak 
helyi  képviselőivel,  a  vallásos  em-
berekkel  is  sikerül  az  eddigi  gyü-

mölcsöző kapcsolatokat tovább építe-
ni.
Azt  szeretném,  sőt  célomnak  tekin-
tem, hogy az Önkormányzat működé-
se  kiváltaná  a  lakosság  megelégedé-
sét, munkánk aktív cselekvő támoga-
tását.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések:

Király István   és Salap Anita
Salamon Gyula és Nagy Judit
Papp János és Baranyi Edina Katalin
Lőrincz András és Nagy Krisztina
Bartók János és Barna Beáta
Salap Zsolt és Nyevrekla Marianna
Ladányi Tibor és Nagy Andrea
Fazekas János és Silye Melinda Mária
Bogdán János és Fige Mónika
Barna Imre és Orosz Mária
Balogh János és Drága Nikoletta Marianna
Nemes Dezső és Balla Ilona
Potyka Barnabás és Kassai Beatrix

Születések:
Burai Gyula és Nagy Margit Éva
Zombor Tibor és Zakar Henrietta Henriett
Simon Sándor és Nagy Irén Fanni
Fodor Zoltán és Molnár Zsuzsanna Emese
Fodor Lajos és Nyeste Zsuzsanna Eszter Boglárka
Gál Sándor és Rostás Eszter Mónika
Drága János és Rácz Mária Regina Cecília
Gyenes József és Kormos Rita Nadin
Pulai Zsolt és Záborszki Judit Martin Zsolt
Burai Mihály és Oláh Anita Jácint nevű gyermeke.

Elhunytak:
Vladár János
Salap Gyuláné
Illés János
Bak László
Lovász Antal

Tiszakeszi, 2000. november 6.
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SALAMON KLÁRA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ BESZÁMOLÓJA AZ 
EGERCSEHI HITTANOS TÁBORRÓL

úlius 7-én pénteken indultunk, 
a  Mezőcsáti  Katolikus  Temp-
lomtól,  ott  volt  a  gyülekező.  A 

plébános úr Pap József  atya áldásá-
val  kezdtünk meg az  utunkat  autó-
busszal  Egerbe.  A  társaságban  fiúk 
és  lányok voltak Mezőcsátról,  Tisza-
kesziről, Ároktőről és Tiszatarjánból –
főként  azok,  akik  a  bérmálásra  ké-
szülnek.  Kárpátaljáról  is  érkezett 
négy lány. 

J

Egerben  meglátogattunk  né-
hány templomot: a Bazilikát, a Bará-
tok templomát és a Minorita templo-
mot.  Ezután  tovább  indultuk  Eger-
csehibe, ahol a plébánián elfoglaltuk 
a szállásunkat. A csomagok már ott 
voltak,  kipakoltunk,  ismerkedtünk 
egymással. Mivel péntek volt, estefelé 
elvégeztük közösen a keresztúti imád-
ságot, majd vacsora után nyugovóra 
tértünk.

Július  8-án,  szombaton  reggel 
kipihenten sorakoztunk fel a konyhá-
ban, és akkor már láttuk, hogy a kik 
fognak teríteni aznap. Őket „konyha-
tündéreknek” neveztük: feladatuk te-
rítés, mosogatás, felszolgálás volt. 

A  reggeli  ima  és  az  étkezés 
után, kimentünk az udvarra és a csa-
pat  két  „családra”  oszlott.  Mindenki 
kapott egy nagy sárga kendőt és egy 
névjegykártyát. Ezek után mikor min-
denki  megtalálta  családtagjait  elin-
dultunk busszal Szarvaskőre. Ott he-
gyet  másztunk,  végül  megpihentünk 
a hegytetőn. Uzsonnáztunk, imádkoz-
tunk, énekeltünk. 

Fél 5 felé már lenn is voltunk a 
völgyben  és  indultunk  „hazafelé”  a 
busszal. 

6 órakor volt Szentmise, ahol 
mi  teljesítettünk szolgálatot:  felol-
vasás, éneklés, ministrálás.

Az  mondta  az  ottani  plébá-
nos  úr,  Zojacz  Ernő  atya,  hogy 
ilyenkor  hittantáborok  alkalmával 
őrangyalokat  szoktak  választani, 
akiknek  a  nevét  nem  lehetett  el-
árulni. Tehát mindenkinek lett őr-
angyala, senki nem tudta, hogy ki 
kinek  az  oltalmazója.  A  véden-
cünknek segítenünk kellett amiben 
csak tudtunk, s fontos volt még az 
is,  hogy minél  később találják ki, 
ki az őrangyaluk.

A Szentmise után vacsora és 
esti ima következett, majd szállás-
helyünkre tértünk.

Július  9-én  vasárnap  7-kor 
keltünk, reggeli ima, reggeli, majd 
mosogatás következett – természe-
tesen a „konyhatündéreknek”.

Szombaton  még  gyönyörű 
időnk  volt,  de  vasárnap  esett  az 
eső.  De  ez  nem  állt  az  utunkba, 
mert énekelve átsétáltunk Szúcsra, 
egy nagyon szép kerek templomba 
Szentmisére. Ezután hazavitt min-
ket a pap bácsi.

Ebéd  után  egy  ismerkedési 
játékot játszottunk, családonként.

Július 10-én hétfőn a reggeli 
ima után elutaztunk Egerbe. 

A  Szemináriumban  voltunk 
Szentmisén,  utána  ebédet  kap-
tunk. Ismét bementünk a Baziliká-
ba és a Minorita templomba. Saj-
nos  nem volt  túl  jó  idő,  de  azért 
egy  pár  órát  eltöltöttünk a  stran-
don.
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Hazaérkezve  két  pap  bácsi  is 
várt minket: Juhász János atya, aki 
mezőcsáti  plébános  is  volt  és  Fejes 
János  atya,  a  borsodnádasdi  plébá-
nos. Nagyon kedvesek voltak, tartot-
tak nekünk egy kis elmélkedést, utá-
na  együtt  énekeltünk  és  imádkoz-
tunk.

Július 11-én, kedden a fő prog-
ram az  volt,  hogy elmentünk gyalog 
Bekölcére. Fejes János atyához tarto-
zik  ez  a  falu  is.  Ő  tartott  nekünk 
szentmisét  a  templom mögötti  dom-
bon, ahol egy kis szék volt az oltár a 
templomból. Nagyon szép volt, mert a 
természet, s a világ, mint minden Is-
teni teremtény, maga is egy templom 
– legalábbis mi úgy éreztük.

Július  12-én szerdán a  kirán-
dulás elmaradt a rossz idő miatt, de 
mi azért  nagyon jól  éreztük magun-
kat. 

Kapott  mindenki  egy  olvas-
mányt, amit közösen megbeszéltünk. 
A téma: „Szép szabadságtokat önkén-
tes figyelemmel őrizzétek.” A házassá-

gon kívüli, szexuális élet helytelen-
ségéről,  a  bűnről,  az  abortuszról 
volt szó. A házasság szentségéről is 
beszélgettünk. Tábortűzzel fejeztük 
be  a  napot,  mellette  énekeltünk, 
imádkoztunk, játszottunk.

Július  13-án,  csütörtökön 
már szomorúan és nagyon nehezen 
keltünk fel. Összepakolás és taka-
rítás volt a program. Még beszélge-
tésre is volt idő. Aztán megebéde-
lünk,  szendvicseket  készítettünk 
és indultunk a buszhoz.

A  mezőcsáti  buszállomáson 
már vártak minket a szülők.

Ebben  a  táborban  végre 
megtapasztaltam  milyen  jó,  ha 
mindenki  segítőkész és jót  akar a 
másiknak. A következőre is szeret-
nék elmenni.

SALAMON KLÁRA 8. OSZT.

A RÓMAI KATOLIKUS HITTANÓRÁK IDŐPONTJA:

Óvoda: szerda 15:30
1. osztály: szerda 11:50
2.-3. osztály: szerda 12:40
5.-8. osztály: hétfő 14:00

szerda 14:00

Mindenkit szeretettel vár:

FAZEKAS MÓNIKA

hitoktató
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A tiszakeszi
Széchenyi István Általános Iskola

Tantestülete
2000. év november hó 25-én

a Cipőgyár éttermében
jótékony célú, zártkörű

KATALIN-NAPI BÁLT

rendez, melyre minden szórakozni vágyó
hölgyet és urat tisztelettel meghív

A RENDEZôSÉG

   Belépti díj: 1200 Ft

   Kezdete: 19 órakor
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KISS LAJOS POLGÁRMESTER ÖREGEK NAPI  
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE

Aranyos ősz szitál a tájon,
vedlik a lomb, lassan kopog,

levél táncol és röptiben
megkoccantja az ablakot.

Az égen felhő sincs semerre,
aranytábla az ablaküveg,

köszöntünk titeket kedves öregek.

/Juhász Ferenc: Beszélgetés/

z ezredforduló utolsó Öregek Napján 
szeretettel köszöntöm a község 70 év 
feletti lakóit, köszöntöm e rendezvény 

szervezőit, az óvoda, az iskola pedagógusait, 
tanuló ifjúságát.

A
Szép  és  egyre  gazdagodó  hagyomány, 

hogy minden esztendőben számon tartjuk az 
Öregek Napját: ajándékot készítünk számuk-
ra, versekkel,  dalokkal kedveskedünk nekik, 
lerójuk, ha csak jelképesen is hálánkat irán-
tuk,  akik  az  életút  nagy  részét  már  maguk 
mögött  hagyták,  akik  oly  sokat  fáradoztak 
gyermekeikért.

Évről-évre összejövünk, hogy mesélhes-
sünk a régi  időkről,  egymás közt  lehessünk 
mi Kesziek. Vannak, akik már nem lehetnek 

közöttünk, égjenek értük a megemlékezés gyertyái.

Egy falu életében nagyon fontos, hogy önkormányzata hogyan gondoskodik 
a felnövekvő, jövőt teremtő fiatal nemzedékéről, s a sok tapasztalatot hátrahagyó 
idősebb korosztályról. Ők képviselik múltunkat, s csak igazán ők tudnak véle-
ményt mondani jelenünkről, jövőnket is csak ők tudják előrevetíteni.

Községünkben  2  gondozó  dolgozik,  akiknek  szolgáltatásait  60-an  veszik 
igénybe. A 70 éven felüliek 132 Ft-ért kaphatnak ebédet napközi otthonos kony-
hánkról.

Egészségügyi ellátásról két orvos és három asszisztens gondoskodik.
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Állami szinten is 
nyugdíjemelést  tervez-
nek,  ami  emelheti 
nyugdíjasaink  élet-
színvonalát.
Mindezek  mellett  az 
idős emberek életében 
a nyugalmat és örömet 
elsősorban a közvetlen 
környezet,  a  család 
adja.  A jó családi  lég-
kör  a  legszebb  a  vilá-
gon, semmivel sem pó-
tolható. Ebben tanulta 
meg  minden  ember  a 
kitartást, egymás segí-
tését,  itt  tanultunk 
meg  szeretni,  ápolni, 
gondoskodni egymásról. Ezek a tulajdonságok meghatározzák egész életünket.

Öregek Napja alkalmából fogadják szeretettel ebédünket, ajándékunkat, az 
ifjúság műsorát.

Kívánunk hosszú, békés öregkort, erőt, egészséget, még sok örömet szeret-
teik körében.

Tiszakeszi, 2000. október 25.
Kiss Lajos



11 KKeszieszi Újság II/3.

2000. december 6-án Mikulás Szolgálat 
működik a községünkben, mely megrendelésre ház-
hoz szállítja az ajándékokat.

A részletekről érdeklődni és jelentkezni lehet
a Széchenyi István Általános Iskolában és

a Szülők Szervezetének vezetőinél:
Sepsi Ildikónál, Törőné Tóth Mártánál

Terbócs Károlynénál
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MENETRENDEK

Autóbusz járatok

Tiszakeszi – Mezőcsát
425, 535, M 715, + 750, X 940, 1135, M 1420, O 1510, 1603, 1930, 2331

Mezőcsát – Miskolc
400, M 500, M 545, M 6  00  , Z 600, 605, X 700, M 8  00  ,   900, M 10  00  , 1100, 1200, 1345, M 1440, + 1500, 
M 1530, 1630,  Z 1800, 1830, 2000.

Miskolc – Mezőcsát
M 5  10  , M 615, 700, 815, M 9  15  , 1010, 1215, M 13  30  , Z 1330, M 1415, 1455, M 1520, M 15  45  , 1615, M 1730, 
1830, 2015, 2355.

Mezőcsát – Tiszakeszi
510, X 655, + 715, 810, X 1120, +1200, X 1345, C 1450, 1545, 1730, 1950.

Jelmagyarázat

M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
O szabadnapokon (szombaton)
+ munkaszüneti napokon (vasárnapokon)
X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig)
Z szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
C a hetek utolsó iskolai előadási napján
Az aláhúzott járatok gyorsjáratok.

Vonat menetrend

Mezőcsát 350 620 1155 1630 2017

Nyékládháza 429 701 1710

Miskolc 440 715 1244 1723 2107

Miskolc 500 710 1509 1915 2305

Nyékládháza 511 721 1926 2317

Mezőcsát 550 807 1559 2004 2357
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SPORTROVAT

Az 2000-2001-es megyei II. o. bajnokság középcsoportjának állása 
a 15. forduló után:

1. Muhi 14 11 2 1 38-12 35
2. Hernádkércs 14 10 1 3 38-22 31
3. Sajószöged 14 9 2 3 39-20 29
4. Tiszakeszi 13 7 2 4 35-20 23
5. Mezőkeresztes 14 6 4 4 23-16 22
6. Hejőbába 14 6 4 4 19-17 22
7. Mezőcsát 14 6 3 5 23-18 21
8. Bogács 14 5 4 5 23-23 19
9. Krasznokvajda 14 5 3 6 27-28 18
10. Bükkszentkereszt 14 5 2 7 22-32 17
11. Harsány 14 5 0 9 23-34 15
12. Vatta 14 4 3 7 28-42 15
13. Bükkábrány 13 2 4 7 20-23 10
14. Girincs 14 3 0 11 16-34 9
15. Hernádnémeti 14 2 2 10 28-61 8
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KÉPEK KÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

A Tiszakesziért-díj kitüntetettje Dr. Kozaróczy Gyuláné

Tiszakeszi Díszpolgára Gávai Józsefné
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Megkezdődött a szennyvíz csatorna építése

A Széchenyi István Általános Iskola sportrajongói az országfutóval
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Hirdetés

Figyelem! Elkészült az Iglói u. 37. sz. alatt a szemes terményszárító!
Kis és nagy tételben szárítunk napraforgót, kukoricát.

Szállítást is vállalunk.
12 tonnára hitelesített hídmérleggel rendelkezünk.

A lakossági igényeket kielégítjük.
Kotta Elemér
06/49-352-339

Kedves Szülők!

Az idén is elérkezik a gyerekekhez a Télapó.
A 2000. évben az óvodás gyermekek Szülői Szervezete egy különleges szolgálta-
tással szeretne segíteni abban, hogy az ünnep minél valósághűbb legyen. Mikulás 
este igazi Télapók viszik a gyerekeknek a csomagot minden házhoz. Ha szeretné, 
hogy az Ön gyermeke sem maradjon ki ebből a páratlan élményből rendelje meg 
szolgáltatásunkat az óvó néniknél.

Egy házhoz 500 Ft-ért visz cso-
magot a Télapó. Megrendelésé-
vel hozzájárul az óvodás gyere-

kek karácsonyi ajándékának 
megvásárlásához.

Gombosné Tóth Piroska

SzSz elnök

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 E-mail: kesziisk@matavnet.hu
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.
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