K eszi Újság
Tiszakeszi Község Lapja

Utcabál

III. évfolyam 1. szám 2001. január Ára: 70 Ft

Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgy is, ha
nem kérem.
Nagy László
Minden Kedves Olvasónknak
eredményekben gazdag,
békés, boldog
XXI. századot kíván a Községi Önkor mányzat
és a K e s z i Ú j s á g szerkesztősége!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A

mostoha időjárás ellenére jó ütemben folytatódik a szennyvízcsatorna építése községünkben. A beruházás készenléti foka jelenleg 65-70 %-os.
A lap novemberi számának megjelenése óta az önkormányzat képviselő testülete
egy rendkívüli és egy tervezett ülést tartott.
A november 21-i rendkívüli ülésen a testület felhatalmazta Kiss Lajos polgármestert, hogy kösse meg a
Raiffeisen Bankkal a szennyvíz csatornázási kölcsönhöz szükséges szerződést.
A tervezett 2000. december 5-i
ülésen több kérdést is megtárgyalt a
testület.
Határozatban fogadta el az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények - iskola, óvoda Közoktatási Intézkedési Tervét. A terv
ez évtől 2003-ig tartalmazza azokat a
célokat és feladatokat, amelyet az oktatási intézményeknek el kell érni, továbbá tartalmazza az önkormányzat
által biztosított személyi-tárgyi feltételeket, a nevelési, oktatási célok
megvalósítására.
Második napirendi pontként a
jövő évi költségvetési koncepciót vitatta meg a testület. Ez még csak nagyvonalakban tartalmazza a jövő év
költségvetésének kiadási - bevételi oldalait. A polgármester elmondta, hogy
a működési feltételek nem lesznek
jobbak az önkormányzat számára. Az
alkalmazotti bérek jelentősebb emelése várható.
A testület - Karakasné Vas Éva
óvodai vezető kérelmére - hozzájárult
a Hétszínvirág Óvoda intézménynév
felvételéhez.
Kiss Lajos polgármester felvázolta a háztartási hulladék elhelyezésének lehetőségeit. A hulladéklerakó
Hejőpapi és Hejőszalonta között, egy
nem termelő kavicsbánya megfelelő
kialakítása után lesz használható.

Itt 50 település kommunális
hulladékának elhelyezésére nyílik lehetőség 2003-tól. Addig égető probléma ez, lépni kellene ebben a kérdésben is. Az önkormányzat megkereste a REM Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodó Kft.-t.
A cég kedvező ajánlatot tett a háztartási hulladék Miskolc-Nádasréti
szeméttelepre történő elhelyezésére.
Az ajánlat szerint a hulladékszállítás
heti egy alkalommal történne, ami
egy 110 l-es kukaedény egyszeri ürítését jelenti.
A szállítás díja:
•

saját tulajdonú 110 l-es kukaedény esetén:
125 Ft/db + ÁFA,

•

a Kft. tulajdonát képező 110 l-es
kukaedény esetén:
154 Ft/db + ÁFA.

Az intézmények, vállalatok és
jogi személyek nem tartoznak az
egységáras díjtételbe, velük a Kft.
egyéni szerződések alapján mennyiségi szerződést köt, melynek egységára:
1.200 Ft/m3 + ÁFA.
A cég további 110 literes kukaedény vásárlására a következő:
110 literes műanyag kuka:
5.700,- Ft/db (bruttó ár)
110 literes fém kuka:
5.900,- Ft/db (bruttó ár)
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Ilyen módon megoldható lenne a
kommunális hulladék elszállítása a
községből, ehhez azonban az kellene,
hogy a családok legalább 60-70 %-a
bekapcsolódjon az effajta hulladékszállításba. Az önkormányzat kérdőíven méri fel a lakossági igényeket december - január hónapban. Akkor lesz
lehetősége a csatlakozni kívánóknak a
jelentkezésre.
Átalakul a BORSODVÍZ Rt.
Várhatóan az Rt. és a német Gelsenwasser AG, a BORSODVÍZ Rt. székhelyén működő Kft-t alapítanak, amely a
jövőben Üzemeltető Kft. néven végzi a
vízszolgáltatást, és a szennyvíz kezelését. Az önkormányzatnak - finanszírozási okok miatt - nincs más lehetősége, mint maradni az átalakuló BORSODVÍZ-nél, mert önerőből a vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat
nem tudja ellátni. Az új szennyvízcsatorna-rendszer nem kerül a megalakuló Üzemeltető Kft. tulajdonába, hanem
koncessziós formában fog működni tájékoztatta a testületet a polgármester.
Molnár Balázs alpolgármester
elemezte a község sportegyesületének
helyzetét. Elmondta, nagy az érdeklődés az egyesület iránt. Jó lenne, ha
önkormányzati intézményként lehetne

működtetni az egyesületet, de ha így
nem megy, akkor a GAMESZ-t kell bevonni a fenntartási, működtetési munkákba. Molnár János SE elnök szerint
is minél hamarabb dönteni kell az elnök személyéről, mert annak megnyugtató rendezése után lehet csak
alaposan felkészülni a tavaszi labdarugó szezonra.
A polgármester tájékoztatta a
testületet az oktatási minisztérium
gondozásában 2001. évtől kezdődő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról. A pályázat célja a szociális helyzetük miatt
rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok anyagi, szociális
helyzetének könnyítése, a szellemi javakhoz való hozzáférés biztosítása. Ehhez anyagi forrást a helyi önkormányzat, a megyei önkormányzat és az Oktatási Minisztérium adja. A pályázatról
részletes tájékoztatást az érdeklődők
részére a polgármesteri hivatal, és az
általános iskola ad.
A testületi ülést követően december 16-án a Sport Egyesület megválasztotta új elnökét Nagy János személyében. Munkájához sok sikert, a
labdarúgó csapatnak eredményes szereplést kívánunk a bajnokságban.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:

Elhunytak:

Rácz Sándor és Novák Katalin

Botos Béláné
Szénégető Józsefné
Ladányi József
Batki József
Szabó Tibor

Születések:
Illés Zoltán
Farkas Tihamér

és
és
Kostyánszki Péter és
Sepsi György
és
Váradi György
és

Balogh Rozália
Barbara
Tamás Ilona
Richárd
Zombor Erzsébet Erzsébet
Hodos Jolán
Viktória
Bogdán Tünde
Krisztián
nevű gyermeke.

Tiszakeszi, 2001. január 08.

Pulai Sándorné
aktő
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A S ZÉCHENYI I STVÁN Á LTALÁNOS I SKOLA

HÍREI

Lapunk munkatársainak fő célkitűzése már a kezdetektől a község polgárainak
széleskörű és naprakész tájékoztatása volt. A leggyakrabban felmerülő probléma a legtöbb családnál manapság a gyermekek iskoláztatása, és ez ebben az időszakban kulminál, hiszen a középiskolások jelentkezési lapjait is napokon belül el kell küldeni. Községünk 310 tanulóval működő általános iskolájának igazgatónőjével, Molnár Balázsnéval
beszélgettünk a napi gondokról.

Valóban nagy gond a szülőknek a középiskolai továbbtanulás, de még van
idő a tájékozódásra. A lapok elküldési határideje általában február 28. Ezért kérnénk, hogy legkésőbb február 25-ig feltétlenül juttassák el hozzánk, hogy továbbítani tudjuk. Ami sokkal lényegesebb, hogy kicsi kortól készíteni kell a gyerekeket
erre a nagy feladatra. Még ugyancsak messze van szeptember, amikor gyermeke
belép az iskola kapuján, de már nagyon sokat foglalkozik e kérdéssel a család apraja-nagyja.

A

z első osztály nagyon fontos,
hiszen a gyerekek életében új
korszak kezdődik. A kezdet a
későbbi iskolaéveket is meghatározza,
ezért feledhetetlen élménnyé kell tenni. Az első osztályban a játék helyett
már a tanulás, az önkéntes emlékezés
helyett a szándékos bevésés válik fontossá.
A szülőknek nagy a felelőssége
abban, hogy melyik iskolát választják,
mit vegyenek figyelembe. Véleményem
szerint érdemes megtekinteni az iskolák pedagógiai programját, mely nyilvános dokumentum. A legfontosabb
azonban az, hogy a leendő iskola meg-

feleljen a gyermek képességének, személyiségének.
Sok szülő kudarcként éli meg, ha
az óvónő, tanítónő és a nevelési tanácsadó szakvéleményében azt javasolja,
maradjon a gyermek még óvodában.
Esetleg szakvizsgálatra küldi, vagy pedig a szakértői bizottság javaslatát is
kéri. Kevesebb diszgráfiás, diszlexiás,
beszédhibás gyermek kerülne az első
osztályba, ha ezeket a tanácsokat megfogadnák a felnőttek. Ugyanis minél
hamarabb fény derül az írással, olvasással kapcsolatos problémákra, valamint a beszédhibákra, annál hamarabb
gyógyíthatóak.

A leendő első osztályos gyermek iskolaérettségének megítélésében döntő az
óvoda szakvéleménye. Szeretném tájékoztatni a Szülőket az iskolaérettség feltételeiről.
• A gyermek testileg fejlett: teste arányosan fejlett, mozgáskoordinációja jó
• A gyermek értelmileg fejlett: szándékos és legalább 15 percig tartó tartós figyelme van,
• az elemi fogalmakkal rendelkezik
• rajz, írás, ceruzafogás és beszédkészsége jó,
• emlékezete, képzelete megfelelő
• a gyermek erkölcsileg, érzelmileg fejlett, feladattudata, kötelességérzete van
• önmagát tudja fegyelmezni
• mozgás szükségleteit tudja fékezni
• képes beilleszkedni a közösségbe
• képes együttműködésre, kapcsolatteremtésre
• alkalmazkodik a szabályokhoz, van monotóniatűrése.
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Ahhoz, hogy a gyermekek az alább felsoroltakkal rendelkezzenek legalább 3
éves rendszeres óvodai munka szükséges. Tehát nemcsak az iskolai tanórákon
kell rendszeresen részt venni, hanem az óvodai foglalkozásokon is, s akkor sikeresen veszik elsős gyermekeink az „akadályokat”.
A beiratkozás igen fontos állomás,
melyre ebben az évben is áprilisban kerül sor. Remélem, hogy sok óvodás
gyermekkel és szülővel találkozok a beíratás napján. Nagy szeretettel várjuk a
leendő elsősöket.
Kedves szülők! Az Önök felelőssége
nem csak az első években fontos. Szeretném felhívni a figyelmüket a 8/2000
(V.24.) OM számú rendeletre, mely a
tanulók mulasztásának, hiányzásának
következményeit így foglalja össze: 20.§
(6): ha a tanulónak egy tanítási évben
az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tárgyból a tanítási
órák 20 %-át meghaladja, a tanítási év
végén nem osztályozható, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló a taní-

tási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
Külön szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az igazolt és igazolatlan
hiányzás között a rendelet nem tesz
különbséget. Különösen a kevés óraszámú tantárgyakból igen könnyen elérhető a 20 % hiányzás: pl. kémia, fizika, technika, ének. Sajnos már most
vannak olyan tanulók, akik közel vannak az évfolyamismétléshez. Természetesen, akik önhibájukon kívül hiányoznak, az elbírálásnál figyelembe
veszi a tantestület. A tanév sikeres befejezése érdekében kérem a Kedves
Szülőket, hogy gyermekük hiányzását,
annak okait ellenőrizzék, illetve szüntessék meg.

Azok a tanulóink, akik egész évben szorgalmasan dolgoznak, szép sikereket
érnek el helyi és területi versenyeken:
Angol versmondó verseny Tiszaújváros:
Kiss József szavalóverseny Mezőcsát:

Bögre Lajos 6.a
3. helyezett
Nagy Magdolna 5.b
1. helyezett
Molnár Erika 8.b
2. helyezett
Mesemondó verseny Ónod:
Petheő Dorottya 5.b 1. helyezett
Sepsi Ferenc 3.b
4. helyezett
Janikovszky Éva prózamondó és rajzverseny Ároktő: Nagy Magdolna 5.b
1. helyezett
Rajz:
Rácz Andrea 2.b
1. helyezett
Próza:
Törő Tímea 2.b
2. helyezett
Laki Lujza 4.a
4. helyezett
Sakkverseny Igrici:
egyéni:
Nagy Sándor 2.b
2. helyezett
Szabó László 8.b
4. helyezett
Tóth Éva 6.b
4. helyezett
csapat:
Bodnár Kristóf, Nagy Sándor,
Potyka Bálint
3. helyezett
Szépkiejtés Igrici:
vers:
Bögre Dávid 4.b
1. helyezett
Laki Lujza 4.a
4. helyezett
próza:
Molnár Tímea 2.a
2. helyezett
Laki Lujza 4.a
2. helyezett

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik adójuk 1 %-át a
KORSZERŰ TISZAKESZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY javára ajánlották fel. 2000-ben az így befolyt
összeg 115.532.- Ft volt. Az idén ismét kérjük az adózó állampolgárokat, hogy az
adóbevallásuk elkészítésekor gondoljanak a mi iskolánkra. Szívesen fogadunk
minden felajánlást, s azokat az iskolánkban tanuló gyermekek javára fordítunk.
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K ARÁCSONY

A

S ZÉCHENYI I STVÁN Á LTALÁNOS I SKOLÁBAN

Régi hagyomány már iskolánkban, hogy a karácsonyi szünet előtti adventi
időszakban nem csak külsőségekben, hanem lélekben is készítjük tanulóinkat az
ünnep eljövetelére. Ebben bennefoglaltatnak a népszokások felelevenítése, az adventi koszorúk készítése, ünnepi képeslapok gyűjtése és tervezése is.
Számtalan lehetőség és ötlet vár a kicsikre és nagyokra, hogy a jeles ünnepre megfelelően felkészüljenek.
Az iskolai fenyőünnepen
valamennyi tanuló részt
vesz. Az idei tanévben a 3. osztályosok
műsora
nyitotta
meg az ünnepséget.
Hunkóné Gábor Ildikó és Kiss Lajosné
tanította be a hagyományőrző népi
játékokat, mese-dramatizációt és irodalmi összeállítást.
A 6. osztályosok
Hajdú József és Tőzsérné Papp Gabriella segítségével egy
betlehemes játékot
és egy vidám táncot
adtak elő. Az ünnepség végén a gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek, majd birtokba vették az ajándékokat.
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É VADNYITÓ K ATALIN - BÁL
Lázas előkészületek után Katalin-napi jótékonysági bált rendezett a
Széchenyi István Általános Iskola vezetősége és tantestülete a szülői szervezet segítségével.
A bál kettős célt szolgált. Egyrészt az eladott jegyek bevételéből és egyéb támogatásokból az iskola sportszereit, illetőleg a tervbe vett aulát szerették volna finanszírozni, másrészt egy igényesen szervezett szórakozási lehetőséget kínáltak a
falu lakosainak.
November 25-én, mintegy 140-en vettek részt a rendezvényen a cipőgyár éttermében, mely ez alkalommal ünnepi dekorációt kapott. A zenét
Dósa Elemér és zenekara szolgáltatta, s a táncos lábú bizony keveset hagyta pihenni őket. Fotóink jól illusztrálják az este jó hangulatát, melyet tombolahúzás is színesített.
Az este teljes bevételének 1/3 részét az aula megépítésére fordítják majd, 2/3
részéből pedig karácsonyra már meg is vásárolták a sporteszközöket, amelyet az
iskola tanulói rögtön birtokba vehettek.
A remek kezdeményezés eredményei tehát nem csak a hosszú távon is jól
hasznosítható eszközök lettek, hanem egy felejthetetlen este is gazdagabbak lettek a résztvevők.
Köszönet illeti mind a szervezőket, mind a támogatóikat.

Az ünnepelt Katalinok
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Mexikó, Mexikó !

A táncoló párok
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A Széchenyi István Általános Iskola

farsangi mulatságra
hívja a község apraját-nagyját.
Az alsó tagozat műsorának időpontja:
2001. február 24.
A mesejáték címe: Csaló az üveghegyen
A felső tagozat műsorának időpontja:
2001. március 3.
Az előadás címe: Mese a lusta fiúról
Mindkét program 1500-kor kezdődik.

Büfé, Tombola, Zene, Tánc
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Télapó az ovisokért

N

em mindennapi hangulatú és élménygazdag volt december 6-a a télapó-várás
napja.
Az óvónénik színvonalas bábelőadásával kezdődött a rendkívüli nap. 108 kisóvodás csillogó szemmel nézte végig A nagyhatalmú sündisznócska című előadást.
Ezután vetélkedőn tehették próbára tudásukat, ügyességüket, ahol jutalmul szaloncukrot kaptak. Nemsokára elérkezett a várva várt pillanat, a gyerekekkel
együtt köszönthettük a télapót. Öröm volt látni a sok mosolygó arcot, amikor átvették a csomagokat a „kedves öregúrtól”.
Este a télapó meglátogatta a gyerekeket otthonukban is. Az óvoda új kezdeményezése minden várakozást felülmúlt. Különleges élményben volt része annak, aki végigkövette a csilingelő lovaskocsikon utazó télapók útját.
Az óvoda dolgozói ezúton mondanak köszönetet a szülőknek az áldozatos
munkájukért, és kívánnak békés boldog új évet!
Karakasné Vas Éva
óvodavezető
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