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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 2001. év kiemelkedő esemé-
nyeként  az  önkor-mányzat 
2001.  július  7-én  rendezte 

meg a millenniumi falunapot.
A

Ezen  ünnepelte  községünk  a 
magyar államiság ezeréves, a keresz-
ténység  születésének  a  kétezredik 
évfordulóját.

Egy szép élménnyel lettünk gaz-
dagabbak, amelyre nemcsak a jelen, 
de  a  jövő  nemzedéke  is  emlékezni 
fog.

A képviselő  testület  a  falunapi 
felkészülés és a szennyvíz csatorná-
zási munkálatok közepette két ülést 
tartott. 

A június 25-i  ülésen a faluna-
pon átadásra kerülő Tiszakesziért ki-
tüntető  cím  odaítéléséről  döntött  a 
testület. A helyi közvélemény - kuta-
tás eredményét megerősítve a testü-
let Dr. Fegyverneky Ferenc nyugállo-
mányú háziorvosnak ítélete oda a Ti-
szakesziért kitüntető címet.

A testület tagjai hozzászólásaik-
ban mindannyian méltatták a kitün-
tetett  életpályáját,  azt a fáradhatat-
lan  szolgálatot,  amelyet  háziorvos-
ként a lakosság életének, egészségé-
nek megóvása érdekében végzett há-
rom évtizeden  keresztül.  Kiss  Lajos 
polgármester  hozzászólásában  rövi-
den  összefoglalta  a  falunapi  felké-
szülés állapotát, megbeszélésére ke-
rültek a további feladatok is.

Több  fontos  kérdést  tárgyalt 
meg  a  testület  a  július  17.  ülésén. 
Első napirendként a 2000/2001. ta-
nítási év értékelésére került sor, Mol-
nár  Balázsné  iskolaigazgató  előter-
jesztésében.  Bevezetőjében  elmond-
ta,  hogy  a  Közoktatási  törvény  és 
más jogszabály változás írja elő az is-

kola  pedagógiai  programja  felülvizs-
gálatát. Több képviselő hozzászólásá-
ban kiemelte az alapfokú oktatás sze-
repét  a  gyermekek  előmenetelében, 
annak színvonala meghatározó jelen-
tőségű a további életpálya, a társada-
lomba  történő  beilleszkedés  szem-
pontjából.

Az iskola tanári kara sokat tett 
azért, hogy az alapfokú oktatás-neve-
lés eddig elért színvonalát megőrizze, 
a célját elérje.

Kiss Lajos polgármester vélemé-
nye szerint az elmúlt évben emelke-
dett  a  tanári  kar  képzettségének  a 
színvonala, mert 3 fő szerzett felsőfo-
kú képesesítést.

A pályázatokon történő részvétel 
tekintetében ez évben elmozdulás ta-
pasztalható, eddig több pályázaton is 
eredményesen  szerepelt  az  intéz-
mény.

Sajnos az igazolatlan mulasztás 
területén, a cigány tanulókra esik a 
legtöbb hiányzott óraszám. 

Ez  annak  ellenére  így  történt, 
hogy min az iskola tanára kara, mind 
a polgármesteri hivatal megtett min-
den  tőle  elvárhatót  a  hiányzások 
csökkentése,  megelőzése  érdekében. 
Most már a szülőkön van a sor, hogy 
ők is komolyan vegyék a gyermekért 
való  felelősség  kötelezettségét.  Meg-
köszönte  a  pedagógusok  falunapon 
nyújtott  kimagasló  teljesítményét.  A 
további  napirendi  pontban  a  jegyző 
előterjesztésében a testület elfogadta 
a  helyi  népszavazásról,  népi  kezde-
ményezésről szóló 9/2001. /VII.17./ 
számú rendeletét.

Az un. egyebek napirendi pont-
ban több aktuális kérdés került terí-
tékre.



Kiss  Lajos polgármester  ismer-
tette a szennyvíz csatornázás helyze-
tét, állapotát.

A kivitelezés a finisbe érkezett, 
sokat változott a környezet, az erede-
ti állapotot kell visszaállítani.

Az átadás várhatóan október hó-
napban lesz, a Megyei Közgyűlés el-
nökét  Dr.  Ódor  Ferencet  szándéko-
zom meghívni az átadásra.

Ezt  követően  a  lakossági  beje-
lentéseket tárgyalta a testület.

Tiszakeszi, 2001. augusztus 2.

Barnóczki Károly
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK

2001.05.15. – 2001.07.31.

Születések:

Király István és Salap Anita István
Tegzes Miklós és Horovecz Katalin Balanka, Anna
Bagi István és Mihalek Katalin Balázs
Kiss Olivér és Balogh Ildikó Dzsenifer és Debóra 
Dósa József és Illés Judit Márkó, Róbert

nevű gyermeke

Névhelyesbítés: előző számunkban tévesen jelent meg Glonczi Sándor és Borza Erzsébet gyerme-
kének neve. A helyes név: Martina Klára
Az érintettektől elnézést kérünk.

Házasságkötések:

Hangász Izidor és Lakatos Krisztina
Borza László és Kovács Csilla
Zombor László Sándor és Horovecz Anita
Hornyák Attila és Orosz Csilla
Varga István és Varga Csilla

Elhunytak:

Papp Dániel
Lőrincz János
Fodor Imre
Sepsi Dániel
Zsípi János
Ladányi Imre

Murányi Lídia
Balogh Gyula
Kruj Mihály
Nagy Benjaminné

Pulai Sándorné
Tiszakeszi, 2001. augusztus 2. főmunkatárs



Tiszakeszi Község Önkormányzata 
Képviselő Testülete 6/2001. /III.28./ számú 

rendelete a közterület használatáról.

Tiszakeszi  község Önkormányzata helyi  önkormányzatokról szóló módosított  1990. évi 
LXV.Tv. 16.5. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatá-
ról az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
l.§.

A rendelet célja, hogy helyi szabályok meg-
állapításával biztosítsa a község rendezési, 
környezetvédelmi,  ellátási,  közlekedésbiz-
tonsági  szempontok  figyelembevételével  a 
közterület használatát.

2.§.
/1/ E rendelet hatálya kiterjed:
a/ az ingatlan-nyilvántartásban közterület-
ként nyilvántartott bel-, és külterületi föld-
részletre,
b/  az  önkormányzati  tulajdonban  álló  - 
közterületként  használt  -  belterületi  föld-
részletre /továbbiakban együtt: közterület/ 
/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a/ a közút nem közlekedési célú igénybevé-
telével kapcsolatos eljárásra 1988.évi I. Tv. 
19/1994./V.31./  KHVM.  sz.  rendeletben 
szabályozott
b/ parkolókra.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉ-
LYEZÉSE

3.§.
/1/ A közterületnek a rendeltetésétől eltérő 
használatához engedély szükséges.
/2/  Közterület-használati  engedélyt  kell 
beszerezni különösen:
a/  a  közterületbe  nyúló  üzlethomlokzat 
/portál/  kirakatszekrény,  üzleti  védőtető 
/előtető/  ernyőszerkezet  ,hirdető-berende-
zés 
/fényreklám/, továbbá cég és címtábla el-
helyezésére,
b/ árusító és egyéb fülke, árusításra szol-
gáló pavilon elhelyezésére,
c/ szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, 
szökőkút,  alapzatos zászlórúd,  önálló  hir-
dető-berendezés és köztárgyak /pad, figyel-
meztető és tájékoztató táblák, közvilágítási 
lámpák, tartóoszlopok stb. elhelyezésére,

d/ távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszé-
lő-készülék, postai levélszekrény elhelyezé-
sére,
e/ alkalmi és mozgó árusításra, javító-szol-
gáltató tevékenység végzésére, közterületen 
árusítható termékek árusítására,
f/ vendéglátó-ipari előkert céljára,
g/ kiállítás,  sport és kulturális  rendezvé-
nyek,  továbbá  mutatványos  tevékenység 
céljára,
h/  közterületen  lévő,  vagy  közterületbe 
nyúló árusító automata elhelyezésére,
i/  építési  munkával  kapcsolatos  állvány, 
építőanyag és törmelék elhelyezésére,
j/  közúti  közlekedéssel  és  fuvarozással 
kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénz-
tárfülke,  fedett  várakozóhelyiség,  iparvá-
gány elhelyezésére, 
k/ köztisztasággal kapcsolatos építmények 
és tárgyak elhelyezésére,
1/ áru - és göngyöleg átmeneti elhelyezésé-
hez.
/3/ Nem adható közterületi engedély
a/ jogszabály által meghatározott, közterü-
leten árusítható termékek körébe nem tar-
tozó termékekre, vagy jogszabály által til-
tott helyre és esetben,
b/  elárusító  helyek,  üzletek  környékén 
áru- és göngyöleg tárolására,
c/ zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes 
tevékenység gyakorlására, erotikus termé-
kek bemutatására, szeszesital forgalmazá-
sára.

AZ-ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
4.§.

/1/ A közterület-használat engedélyezését 
írásban kell kérnie annak, aki a közterüle-
tet használni kívánja.
/2/ A kérelmet a polgármesteri  hivatalba 
kell benyújtani.
/3/ A kérelemnek tartalmaznia kell:



a/ a kérelmező adatait,
b/ a használat célját, idejét,
c/ a használni kívánt tevékenységet,  arra 
jogosító okiratok felsorolását,
d/ a folytatni kívánt tevékenységet, arra jo-
gosító okiratok felsorolását,
e/  önálló  hirdető-berendezés,  reklámtábla 
esetén  a  tábla  pontos  leírását  /méret, 
anyag stb./ rajzát.

AZ ENGEDÉLY
5.§.

/1/ A közterület használat engedélyezésé-
vel  kapcsolatos  hatáskört  a  polgármester 
gyakorolja.
/2/ Az engedély átadható: 
a/ meghatározott időre,
b/ meghatározott feltétel bekövetkezéséig, 
c/ határozatlan időre
/3/ A közterület-használati engedély érvé-
nyét veszti, ha a folytatott tevékenység jo-
gosítására érvényes egyéb engedély érvénye 
megszűnik.
/4/ Az engedélynek alkalmaznia kell:
a/ az engedélyes adatait,
b/  a  közterület-használat  célját,  időtarta-
mát, a közterület nagyságát,
c/ a fizetendő közterület-használati díjat,
d/ minden olyan adatot, mely az adott ügy-
ben szükséges.

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DIJ
6.§.

/1/ A közterület használatáért közterület-
használati díjat kell fizetni.
/2/ A közterület-használati  díjat  az enge-
délyes fizeti.
/3/ A közterület-használati díj mértékét a 
rendelet l. számú melléklete állapítja meg.
/4/ Az engedélyező hatóság indokolt eset-
ben - kérelemre - a közterület használati díj 
fizetése  alól  részben,  vagy  egészben  men-
tességet engedélyezhet.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜN-
TETÉSE, AZ ENGEDÉLY

MEGVONÁSA
7.§.

/1/  A  közterület-használat  közérdekből 
bármikor megszüntethető. 

Ilyen esetben az engedélyes részére máshol 
kell felajánlani közterület-használatot.
/2/ Meg kell vonni a közterület-használati 
engedélyt abban az esetben, ha az engedé-
lyes:
a/ a közterületet nem az engedélyezett cél-
ra használja,
b/ a közterület-használati díjat felszólítás 
ellenére sem fizeti,
c/ a közterület használatát másnak áten-
gedi.

A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI 
HASZNÁLATA

8.§.
/1/ Aki közterületet engedély nélkül hasz-
nál,  az  engedélyező  hatóság felszólítására 
köteles a használatot azonnal megszüntet-
ni és a közterület eredeti állapotát vissza-
állítani.
/2/  Aki  a  közterületet  engedélytől  eltérő 
célra, módon használ az engedélyező ható-
ság felszólítására köteles azt azonnal meg-
szüntetni.

9.§.
/1/ Aki e rendelet 8.§-át megszegi szabály-
sértést  követ  el,  és  30.000  Ft-ig  terjedő 
pénzbírsággal sújtható.
/2/ E rendelet megtartásának ellenőrzése 
a jegyző feladata.

HATÁLYBALÉPÉS
lo.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép ha-
tályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik.

/2/  Hatálybalépése  napjától  a  korábban 
kiadott közterület használatok esetében e 
rendeletben meghatározott díjtételeket kell 
alkalmaznia.

Tiszakeszi, 2ool. 03. 20.

A rendelet kihirdetve 2001. 07. 16-án.

Tiszakeszi, 2001.07.16.



l. számú melléklet
TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁRÓL 

SZÓLÓ RENDELETÉHEZ
A közterület-használat díjai:

l.  Árusító  és  egyéb  pavilonok,  automaták,  üzletek  ideiglenes  elhelyezése  esetén  
40 Ft/m2/hó
2. Járművek tartós, közterületen történő tárolása esetén 500 Ft/hó/db.
3. Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla elhelyezése 200 Ft/hó/db
4. Építőanyag, tüzelő átmeneti tárolása 30 Ft/m2/hó.
5. Alkalmi és mozgóárusítás 50 Ft/m2/nap.
6. Búcsúvásár esetén 50 Ft/m2/nap.
7. Vendéglátóipari előkert 20 Ft/m2/hó.
8. Közterületre benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, reklám, hirdető-berendezés 100 
Ft/m2/hó.

Tiszakeszi község képviselő-testületének 9/2001. (VII. 17.) rendelete 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Tiszakeszi  község  képviselő-  testülete  a 
helyi közakarat demokratikus kinyilvání-
tásának elősegítése érdekében a helyi ön-
kormányzatokról  szóló  1990,  évi  LXV. 
törvény (Ötv.) 50.§. (2) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján a helyi népsza-
vazásról és népi kezdeményezésről a kö-
vetkező rendeletet alkotja

1.§
A helyi népszavazásban és népi kezdemé-
nyezésben az vehet részt, aki a helyi ön-
kormányzati választáson Tiszakeszi köz-
ségben választójoggal rendelkezik. 
Az  Ötv.  46.  §.  (1)  bekezdésének  a)-c) 
pontjában foglalt esetekben a helyi nép-
szavazásban az érintett településrész (te-
lepülés) választópolgárai vehetnek részt.
Ebben  az  esetben  a  helyi  népszavazást 
kezdeményező gyűjtőíveket az adott tele-
pülésen lakóhellyel  rendelkező  választó-
polgárok írhatják elő érvényesen.

2.§
A  helyi  népszavazást  a  polgármesternél 
kezdeményezheti: 
a, a települési képviselők legalább egyne-
gyede,
b, a képviselőtestület bizottsága
c, a helyi társadalmi szervezet vezető tes-
tülete, 
d,  az  érintett  választópolgárok  legalább 
25 százaléka.

A  képviselő–testület  köteles  kitűzni  a  helyi 
népszavazást, ha azt a 2. §. (1) bekezdésének 
d) pontjában meghatározott számú választó-
polgár kezdeményezte.

3.§
Népi kezdeményezés útján a képviselő- testü-
let elé terjeszthető minden olyan ügy, amely-
nek eldöntése a testület hatáskörébe tartozik.
A  népi  kezdeményezést  a  választópolgárok 
legalább  10  százaléka  a  polgármesternek 
nyújthatja be.
A képviselő- testület köteles megtárgyalni azt 
a népi kezdeményezést, amelyet a (2) bekez-
désben  meghatározott  számú  választópolgár 
indítványozott.

4.§
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ötv. 
IV. fejezetében, valamint a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény XV: és XVI. feje-
zetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaz-
ni.

5.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg a 6/1992. sz. önkormányza-
ti rendelet hatályát veszti.
Tiszakeszi, 2001. július 17.

Kiss Lajos polgármester
Barnóczki Károly jegyző

E rendelet 2001. augusztus 01-jén lett kihir-
detve.



M ILLENNIUMI FALUNAP T ISZAKESZIBEN

Molnár Balázs alpolgármester ünnepi beszéde:
z  ezredforduló  a  magyarság 
számára többet jelent mint a vi-
lág más népeinek. A

Mi  nem  csupán  egy  évezredet 
búcsúztatunk és egy új évezredet kö-
szöntünk, hanem emlékezünk az ezer-
éves államiságunkra és ezzel együtt a 
kereszténység felvételének ezeréves év-
fordulójára. 

Elődeink bölcsek voltak, mert a 
magyar  nép fennmaradását  a keresz-
ténység felvételében és a nyugati világ-
hoz  történő  kötődésben  lát-
ták.

Ezen  a  jeles  ünnepen 
külön öröm számomra, hogy 
Tiszakesziben  templomban 
történik  ez  esemény,  mely 
zsúfolásig telve van. 

Köszöntöm a környező 
települések  polgármestereit, 
alpolgármestereit, elöljáróit.

Köszönöm  meghívott 
vendégeinknek,  hogy  elfo-
gadták meghívásunkat.

Köszöntöm  azokat, 
akik  Tiszakesziből  elszár-
maztak,  de  szívükre,  érzel-
meikre  hallgatva,  hazajöttek 
szülőföldjükre.
Köszöntöm Tiszakeszi idős és fiatal la-
kosait,  azok  vendégeit,  hogy  jelenlé-
tükkel kifejezik, hogy fontos számukra 
ez a nap.

A Magyar Köztársaság Kormánya 
az ünnep tiszteletére millenniumi em-
lékzászlót adományoz valamennyi ma-
gyarországi településnek.

A zászló egylapos, csak az egyik 
oldalán  díszített,  bélelt,  nyers  fehér 
színű,  szatén  anyagból,  arany  ezüst-
hímzéssel szélein nemzetiszínű apliká-
cióval készül.

A zászló centrálisan 50 cm suga-
rú körben elhelyezett  országcímerünk 
a Szent Koronával és a közepétől kiin-
duló ezüstsugarával láthatók.

Államiságunk  fennállásának 
1000 éves jubileumát a címer köré raj-
zolt „Magyar Millennium” körfelirat jel-
zi. 

A címer alatt aranyszínű tölgy és 
cserágak között „2000” felírat a kettős 
jubileum évszáma. 

A zászló két vízszintes oldalán – 

a széleken – hímzett és applikált nem-
zetiszínű 5 cm-es szegély van. 

A zászló alsó szélét aranyszínű 7 
cm széles rojtpaszomány zárja le.

A zászlóhoz tartozó zászlószalag 
egyik szárán a millennium védjegye a 
jogar és ismét a „Magyar Millennium” 
2000 felirat, a másikon az adományo-
zó  „Magyar  Köztársaság  Kormánya” 
felírat, szerepel. 

A  zászlószalagot  Dr.  Kozaróczy 
Gyuláné zászlóanya, nyugalmazott  is-
kolaigazgató kötötte fel

A szalag hossza 280 cm, széles-
sége 13 cm.



A polgármester ünnepi beszéde:

özségünknek,  mint 
minden magyar tele-
pülésnek  a 

2000/2001.  évben  legna-
gyobb ünnepe a millenniu-
mi zászló méltó átvétele, hi-
szen e  zászló  felségjelvény: 
1000  éves  államiságunk, 
kereszténységünk jelképe.

K

A  millenniumi  zászló 
ma  jelenti  számunkra  a  búcsúzást 
egy végigküzdött, megharcolt, sikerrel 
és gyakran kudarcokkal kísért ezred-
évtől, de jelenti a jövőt, a reményt, bi-
zakodást, jobb sorsot a ránk követke-
ző új évezredtől.

Községünk  Önkormányzata  is 
már  1990-ben,  működésének  első 
ciklusában  falunk  gyökereit  kutatva 
megalkotta  és  elkészítette  Tiszakeszi 
zászlaját,  címerét.  Tekintettel  arra, 
hogy Tiszakeszi középkori eredetű te-
lepülés,  stílusában  ennek  megfelelő 
pajzsformát  választottunk.  A  pajzs 
kék színe utal a Iegmagyarabb folyó-
ra, a Tiszára. A halak közül a kecse-
gét helyeztük a címerbe. A zászló szí-
nének  megválasztásakor  a  települé-

sünk nevéből  indultunk ki. 
A  "Keszi"  név  a  honfoglaló 
magyar  törzsek  egyikére 
utal.  Településünk  Árpád-
kori  eredetű,  s  Árpád-házi 
királyaink  zászlaján  tűnik 
fel a vörös, fehér sávozás. 

A  mai  naptól  kezdve 
ünnepeinken  három  zászló 
lobog  majd:  a  Magyar  Köz-

társaság  piros-fehér-zöld  zászlaja, 
községünk vörös-fehér sávos címeres 
zászlaja, s a szent koronával díszített 
millenniumi zászló.  E hármas jelkép 
elkötelezettséget  jelent  számunkra 
hazánk, községünk felemelkedéséhez. 

Erőt ad az előttünk álló ne-
héz, dolgos évek nem mindig 
sikerrel  kísért  munkájához. 
Úgy  kell  terveznünk,  építe-
nünk  hazánkat,  községün-
ket,  hogy  minden  lakója 
megtalálja számítását, mun-
káját,  éljen  méltóságban,  s 
érezze úgy, hogy csak itt ér-
demes élni és dolgozni. 

Esélyt  kell  teremte-
nünk  az  utódoknak,  hogy 
hazánk  Magyarország,  köz-
ségünk  Tiszakeszi  fennma-

radjon az újabb ezredfordulóig.
A millenniumi zászlót megőriz-

zük a felnövekvő új nemzedék számá-
ra, elhelyezzük, a Polgármesteri Hiva-
tal tanácstermében, hogy legyen min-
den  napos  figyelmeztetés,  támasz,  a 
ránk, Tiszakeszi polgárokra váró, köz-
séget, hazát formáló feladatok teljesí-
tésére.



A T ISZAKESZIÉRT DÍJ KITÜNTETETTJE 2001-BEN
Tiszakesziért díjat évente, a Díszpolgári címet, kétévente adományozhatja a 

képviselőtestület.
A képviselőtestület 2001. évben Tiszakesziért díj kitüntetésben részesítette 

élete munkája elismeréseként:
Dr. Fegyverneky Ferenc nyugalmazott körzeti főorvost.

Életének néhány főbb állomása:

1956-ban Debrecenben kezdő sebészorvosként dolgozott.
1958-ban Dél-Borsodba került,  előbb  Nemesbikkre,  majd  1960-ban Tiszakeszi 
-Tisztató és Tiszatarján körzeti orvosa lett.
1958-ban sorozó orvos, 1960-ban tisztiorvos volt.
Mai eszünkkel szinte megoldhatatlannak tűnik a feladat, különösen, ha az akkori 
mostoha közlekedési állapotokra gondolunk.
Minden családban családtagként volt jelen, családok nemzedékeit gyógyította. 
Gyermeket segített a világra a dohányos kocsin, vagy segítőként ott volt a tragi-
kus helyzetekben.
1970-ben tudományos munkája elismerésben részesült. 
Különösen közel álltak hozzá a gyermekek, és így a gyermekgyógyászat is.
1975-ben megkapta a „Gyermekekért” nemzetközi kitüntetést.
1975-ben szakvizsgázott és körzeti főorvos lett. 
Közéleti tevékenységet végzett egész életében. A rendszerváltás után önkormány-
zati képviselő volt
1991-ben 31 év szolgálati munkaviszony után nyugdíjba vonult.



KÉPEK A FALUNAP ESEMÉNYEIRŐL

Szalók Péter FVM államtitkár
átadja a millenniumi zászlót Dr. Kozaróczy Gyuláné zászlóanya felköti

a szalagot a millenniumi zászlóra

A helyi oktatási intézmények 
dolgozóiból szerveződött énekkar 
nívós műsort adott A Széchenyi István Ált. Isk. tanulóinak műsora

A mazsorettek műsora Államtitkári mosoly

SZABADTÉRI PROGRAMOK



Óriáscsúszda
Néptánc

Népi játék

Mexico, Mexico !

Krisz Rudolf
és bandája

                                                Ayala nevettet



A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2000/2001-ES 
TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI

Alsó tagozat

Környezetvédelmi verseny – Hejőkeresztúr
Laki Lujza 4.a
Törő Alexandra 4.a
Bögre Dávid 4.b a csapat I. helyezést 
ért el
Tóth Anett 4.b
Ganyi Szimonetta 4.a

Népdaléneklés
2. osztály Sándor Dorottya  I. helyezés

Kökény Tímea II.
Terbócs Klaudia  III.

3. osztály Molnár Tamás I.
Oláh István II.
Molnár Tímea III.

4. osztály Ganyi Szimonetta I.
Laki Lujza II.
Mészáros Bettina III.

Népdaléneklés (területi Mezőcsát)
Molnár Tamás  II. helyezés

Téli vers- és prózamondó verseny
1-2. osztály mesemondás Perge Dorina   I.

Gál Georgina   II.
Kovács Andrea III.

3-4. osztály versemondás Bögre Dávid 
I.

Laki Lujza  II. 
Molnár Tímea III.

Próza: Laki Lujza I.
Molnár Tímea II.

Orosz Alexandra, Nagy Gréta III.
Janikovszky Éva vers- és prózamondó verseny – 
Ároktő

Laki Lujza IV. helye-
zés
Rajzverseny: Rácz Andrea I. helyezés
Téli szépkiejtési verseny – Igrici
Laki Lujza 4.a  IV. hely – versmondás II. hely próza

Bögre Dávid 4.b I. hely– versmondás
Molnár Tímea 3.a II. hely – próza-

mondás
Hódmezővásárhelyi országos levelező verseny
Részt vett: 11 tanuló magyar és matematika tárgyak-
ból
Legjobbak: Kovács Andrea 1.a  3. hely

Gombos Zsanett 1.a 8. Hely
Bögre Dávid  4.b 12. Hely

„Törd a fejed!” matematika döntője, Mezőcsát
Bögre Dávid III. helyezés

Tavaszi Mesemondó verseny
1-2. osztály Kökény Tímea I.

Perge Dorina II.
Gál Georgina III.

Olvasás verseny
3-4.osztály Laki Lujza I.

Molnár Tímea II.
Törő Alexandra III.

Versmondó verseny
3-4. osztály Bögre Dávid I.

Molnár Tímea II.
Tóth Anett III.

Prózamondó verseny
3-4. osztály Bögre Dávid I.

Molnár Tímea II.
Laki Lujza III.

Szépkiejtési verseny – Tiszaújváros
Laki Lujza I. olvasásból
Bögre Dávid II. – versmondásból

Édes Gergely Területi Seregszemle versmondás – Ti-
szatarján

Kovács Andrea III. hely
Sándor Dorottya V. hely
Molnár Tímea II. hely

Környezet- és természetvédelmi vetélkedő – Tard
Csapatverseny  Laki Lujza

Bögre Dávid I. helyezés
Tóth Anett
Orosz Alexandra
Nagy Gréta 8. helyezés
Törő Petra

Megyei Közlekedési Verseny Miskolc
Sándor Dorottya 2.o 12 helyezett

Sakk verseny- Igrici
Nagy Sándor  II. helyezés
Csapat: Bodnár Ákos

   Bodnár Kristóf III. helyezés
   Nagy Sándor 
   Potyka Bálind

Dinoszauroszok élete országos rajz pályázat:



Papp Enikő  2.o
Molnár Tamás 3.o

Felsőtagozat eredményei:
TIT regionális angol levelező

Törő Tímea  7. Helyezett
London Bridge országos angol verseny

Polonkai László  6. Helyezett
Bögre Lajos 9. Helyezett
Tóth Ádám 10. Helyezett

Angol versmondó verseny - Tiszaújváros
Bögre Lajos III. hely

Megyei forduló   Miskolc    Bögre Lajos  - különdíj
Történelem
„Él nemzet e hazán” – Gelej  egyéni: Bögre Lajos 9. 
Hely

Molnár Tamás 10. 
Hely
 Csapatverseny: Bögre Lajos 6.o

 Molnár Tamás 8.o II. hely
 Horváth Marianna 8.o

Kiss József szavalóverseny Mezőcsát
Nagy Magdolna I.
Molnár Erika     II.
Vámos Attila     V. 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Tiszaújváros
Bögre Lajos 2. hely

Bendegúz helyesírási verseny Miskolc
Tóth Ádám   7. hely

Teszt kódex Hódmezővásárhely
Különdíj: Tóth Ádám

  Bögre Lajos
Horváth Marianna II.

Édes Gergely szavalóverseny:
Bögre Lajos I. hely
Nagy Magdolna III. hely
Polonkai László III. hely

Német
Nyíregyházi TIT levelező:

Petheő Dorottya IV. hely
Faragó Csilla       V. hely

Matematika: 
„Törd a fejed” levelezős verseny

Nagy Vanda 8.o  l. he-
lyezés

Tóth Ádám  7.o   3. helyezés
Bögre Lajos 6.o   5. helyezés

Sándor Gabriella 6.o 5. he-
lyezés
Matematika levelezős verseny Emőd döntőbe jutot-
tak: Törő Tímea

Petheő Dorottya
Bögre Lajos
Tóth Ádám
Nagy Vanda
Polonkai László

„Törd a fejed” döntője Mezőcsát
Bögre Lajos  III. helyezés
Nagy Vanda  III. helyezés

Matematika verseny Mezőcsát 
Tóth Ádám II. helyezés

Matematika verseny Emőd
Tóth Ádám II. helyezés

Fizika

Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny résztvevői
1. Bögre Lajos
2. Korbély Anita
3. Potyka Orsolya
4. Sándor Gabriella
5. Sepsi Andrea
6. Karakas Ágnes
7. Mondel Roland
8. Csorba Viktor
9. Tóth Ádám

Művészet témakörben Nagy Magdolna 5.b osztályos 
tanuló a tehetséggondozó táborba Encsre kapott meg-
hívást pályázati nyereményként.

Technika-háztartástan
Háztartástan vetélkedő Miskolc
Csapatverseny: Salamon Klára

Nagy Vanda 4. Hely
Molnár Erika 

Országos Technika és Tudománytörténeti Vetélkedő
 Debrecen
Csapatverseny:  Szalai János

Vámos Attila 8. hely
 Sztankó Mihály

Technika levelezős verseny Tiszaújváros
5. osztály   Ignácz Ildikó I. hely

Nagy Emese III. hely
7. osztály Sztankó Mihály III. hely
8. osztály Csorba Csilla I. hely

Gratulálunk !



NEGYVEN ÉV MÚLTÁN

em mindennapi esemény helyszíne 
volt néhány hete Tiszakeszi.N

Az  1961-ben  végzett  nyolcadik 
osztály találkozóra hívta volt diáktársa-
it és tanárait. A Széchenyi István Álta-
lános  Iskola  igazgatója  biztosította  a 
helyet az osztályfőnöki órához, amelyet 
az egykori osztálytermükben tartottak. 
Az  ebédet  a  napköziotthonban költöt-
ték el, majd ott vigadtak egészen estig.

2001.  június  9-én  várakozással 
és izgalommal telve érkeztek az iskolá-
ba.  Diáklányok  kalauzolták  őket  a 
megváltozott környezetben. Régen nem 
találkoztak,  és  rengeteg  mondanivaló-
juk volt. Gál Balázs tanár úr meg is je-
gyezte „Ismerős ez a zsibongás”. 

A hetes jelentése után, osztályfő-
nökük,  Szabó  Mária  tanárnő  köszön-
tötte  a  „nebulókat”.  Meghatódva  kö-
szönte  meg  a  meghívást.  Örült,  hogy 
ennyi év után újra találkozhat tanítvá-
nyaival. Régi emlékeket idézett „Gál ta-

nár bácsi”.  Elmondta pályája kezdetén 
ez volt az első osztálya, és jó emlékeket 
őriz róluk. A feszült hangulatot Csonka 
János tanár úr törte meg. Kedélyessége, 
fesztelen  modora  kezdett  átragadni  az 
osztályra is. Sorra kerültek elő a közös 
emlékek,  feleltetések,  jó  és  rossz  osz-
tályzatok. 

A  régi  napló  alapján  mindenkit 
újra  megismerhettek,  röviden  elmesél-

ték mi történt velük az elmúlt negyven 
évben.  Amikor  a  névsorban  már  el-
hunyt társuk következett, egy-egy gyer-
tyát gyújtottak az emlékükre. 

A  rendhagyó  tanóra  után  közös 
fényképek  készültek  az  iskola  lépcső-
jén,  majd  Nagy  Magdolna  és  Karakas 
József kisdiákok bemutatták az iskola-
múzeumot. 

A  terem  ódon  hangulata  szinte 
visszarepítette őket az időben, és talán 
egy kis időre újra gyermeknek érezhet-
ték magukat. Sokan most először látták 



a  tárlatot.  Csodálkozva  nézték  a  régi 
használati  tárgyakat,  öltözeteket, me-
lyek az ő  gyermekkorukban mindenna-
posak voltak, mára szinte teljesen elfe-
ledetté váltak.

A  múltidéző  látogatás  után 
együtt  sétáltak  el  a  napköziotthonba, 
ahol  szépen  terített  asztal,  és  finom 
ebéd várta őket. 

Pohárköszöntőjében  Gyenge 
Gyula elmondta, örül, hogy ilyen szép 
számban összegyűltek, és reméli a kö-
vetkező  találkozóra még többen  eljön-
nek.  Nem  titkolt  szándéka  ugyanis, 
hogy  hagyományt  szeretne  teremteni. 
Reméli,  a  jövőben  rendszeresen  talál-
koznak,  és  jó  barátként  ülnek  le  be-
szélgetni. 

A köszöntő után kedves ajándé-
kokkal lepték meg nevelőiket.  Az ebé-
det követően Baranyi Gábor szórakoz-
tatta a vigadni vágyókat. Egészen este 
kilenc  óráig  táncoltak  és  énekeltek, 
majd  kellemes  emlékekkel  feltöltődve 
tértek haza. 

Bár az összes meghívott nem le-
hetett ott: Gávainé Gombos Katalin ta-
nárnő betegsége, Csapó Lászlóné tanár-
nő pedig — aki az első osztályban taní-
totta őket— ötven éves érettségi találko-
zója miatt nem volt ott. És sajnos a ta-
nulók  közül  is  többen  hiányoztak.  A 
visszajelzések alapján, azonban bátran 
kijelenthetem, remekül sikerült osztály-
találkozó volt. Ezúton kell megköszönni 
Tóth  Gyuláné  Balázs  Piroska,  Gyenge 
Gyula,  és  Tóth  Gyula  lelkes  szervező 
munkáját, ami nélkül a találkozó nem 
jöhetett volna létre.

Tóth Csaba

A GYÉMÁNTDIPLOMA

Gávai Józsefné Katóka néni, mindannyi-
unk  tanítónénije  a  Megyei  Pedagógus  Szak-
szervezettől és a sárospataki Comenius tanító-
képző Főiskolától gyémántdiplomát kapott ab-
ból az alkalomból, hogy pedagógus oklevelét 60 
esztendővel ezelőtt szerezte meg. 

A kitüntetést és a tiszakeszi Polgármes-
teri Hivatal ajándékát Kiss Lajos polgármester 
adta át. 

Községünk lakossága nevében szeretettel 
gratulálunk, s 80. születésnapja alkalmából jó 
egészséget kívánunk.

 



SPORTROVAT

Tudósítás a Baranyi Imre – kupa eseményeiről

001.  július  hónapban  került 
megrendezésre  a  Baranyi  Imre 
Emléktorna.2

A rendezvénysorozat célja emlé-
ket  állítani  annak az  embernek,  aki 
alapítója, támogatója és alázatos szol-
gája volt annak az ügynek, melyet ő 
felvállalt,  amelyre  életét  feltette;  aki 
időt, fáradtságot nem kímélve sikere-
ken  és  kudarcokon  át,  de  haláláig 
szolgált.  Ez  az  ügy  TISZAKESZI 
SPORTJA. Az ember a soha el nem fe-
lejthető Imre bácsi: Baranyi Imre volt. 
Az ő alakjának, színes egyéniségének, 
fáradhatatlan  tevékenységének  örök 
emléket állítottunk.

2001. július 7-től a sportpálya 
és az öltöző a Baranyi Imre Sporttelep 
nevet viseli.  Emlékezetes marad szá-
munkra,  hogy  a  névadó és  a  sport-
rendezvény  –  sorozat  megnyitása  a 
millenniumi  zászlót  átadó  ünnepség 
része volt.
A rendezvénysorozat programja:
Július 7: - Baranyi Imre síremléké-
nek megkoszorúzása, melyen részt-
vettek veterán labdarúgók is: Nagy 

Károly, Sándor Barnabás, Nagy Lajos, 
Sepsi Bertalan, Kaló Barnabás.
A Baranyi Imre Sporttelep átadása, a 
tábla leleplezése.

A  2000/2001.  évi  megyei  II. 
osztály  labdarúgó  bajnokságon  elért 
harmadik helyért járó bronzérem át-
adása.

A sporttelep tábláját leleplezte, 
és  az  érmeket  átadta  Ivádi  Béla,  a 
Megyei  Labdarúgó  Szövetség  főtitká-
ra.

Délután  kezdődött  a  nagypá-
lyás labdarúgó mérkőzés – sorozat a 
Baranyi Imre – kupáért a helyi és há-
rom vendégcsapat, Nyékládháza, Me-
zőkeresztes  és  Hejőcsaba  részvételé-
vel.
A július 14 – 15-én megrendezett tö-
megsport – rendezvény helyezettjei:

Asztalitenisz:
Női: Férfi:  
Faragóné Szendrák Zsuzsa 1. Csapó Tamás
Sztankóné Páricsi Éva 2. Gábor Áron
Lőrincz Krisztina 3. Deák Zsolt

Ifjúsági:
1. Szabó László
2. Balogh Péter
3. Vámos Attila

Sakk:
1. Salap János (Mezőcsát)
2. Gábor Áron
3. Balogh Bertalan

11-es rúgó verseny:
Örömünkre  Kiss  Józsefnek,  a  DVTK 
egykori kapusának rúghattuk a bün-
tetőket.
Női:  Férfi:
Faragóné Szendrák Zsuzsa 1. Dobó Károly



Lőrincz Andrásné          2. Kupcsik István
Balogh Krisztina 3. Dobos Dezső

Jurák László kuhin, ill. Nagy Imre 
hortobágyi slambucfőzés – versenyé-
nek eredményeként a sportolók és 
vendégek jóllakottan távoztak.

Július 15. : Kispályás labdarúgás
Kilenc csapat nevezett, vendég a me-
zőcsáti női focicsapat.
Eredmények:
1. Dilivilió
2. Tell Vilmos
3. Lokomotív
4. Weith Power

Legjobb kapus: Baranyi Bálint
Legjobb góllövő: Sepsi László

Július  21:  Nagypályás  labdarúgó 
mérkőzés az Öregfiúk és a Cigányok 
csapata  között,  melyen  a  cigányok 
győztek.

Felnőtt  csapatunk  részt  vett  Abád-
szalókon a Grand Prix strandfoci baj-
nokságon. Szurkolóbuszt indítottunk 
a helyszínre.
Július  28.:  A  Baranyi  Imre  –  kupa 
döntője
Eredmények:
1. Tiszakeszi
2. Nyékládháza
3. Mezőkeresztes
4. Hejőcsaba
A sportrendezvény legjobb kapusa: 
Ravasz Péter (Hejőcsaba)
legjobb góllövője: Molnár Krisztián 
(Tiszakeszi)
legeredményesebb játékosa: Csóka 
László (Mezőkeresztes)
A Baranyi Imre emléktorna vacsorá-
val végződött, melyen a vendégcsapa-
tok is részt vettek.
  
Lőrincz Andrásné
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