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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Olvasók!

A következőkben néhány gondolat erejéig bemutatásra kerül az önkormány-
zat elmúlt negyedéve, a képviselő-testület tevékenységének tükrében.

elyi  önkormányzati  válasz-
tások voltak községünkben 
2002. október 20-án.H

 A választás - a Helyi Választási Bi-
zottság értékelése alapján – a há-
rom  szavazókörben,  kiegyensúlyo-
zott, nyugodt lég-körben, a válasz-
tásra  jogosultak  55,56%  -nak  a 
részvételével folyt le.

Három polgármester jelölt in-
dult a polgármesteri „szék” elnyeré-
séért,  akik  közül  a  szavazatok 
58%-nak  elnyerésével  Kiss  Lajos 
független jelölt lett a polgármester.

A másik két jelölt: ifj. Sándor 
Béla  a  leadott  szavazatok 34%-át, 
míg Csitáriné Szabó Erika a leadott 
szavazatok 8%-át szerezte meg.

A kilenc képviselői helyre 33 
jelölt  indult,  akik közül  képviselői 
mandátumot nyert:
1. Sípos Imre 375 
2. Molnár Balázs 365 
3. Gályász Lajos 327 
4. Faragó Zoltán 324 
5. Karakas Sándor 303 
6. Jurák László 286 
7. ifj. Gábor Áron 276 
8. Sepsiné Györki Erzsébet 266 
9. Pál Ferenc 236 
szavazattal.
10. Hangász Izidor kisebbségi ked-
vezménnyel induló jelölt 224 szava-
zattal szerzett képviselői mandátu-
mot.

A  polgármesteri  hivatal  dol-
gozói ezúton is sok sikert, eredmé-
nyes,  kiegyensúlyozott  munkát kí-
vánnak a megválasztott polgármes-
ternek és a képviselő-testület tagja-
inak.

A  megválasztott  új  testület 
alakuló  ülése  2002.  november  4.-
én volt, amelyen a jogszabályok ál-
tal  meghatározott  témákat,  napi-
rendi pontokat tárgyalta meg a tes-
tület.

Kiss  Lajos  polgármester  ja-
vaslatára alpolgármesternek előter-
jesztett Molnár Balázs alpolgármes-
ter jelöltet e funkcióra nem válasz-
totta  meg  a  testület.  Így  jelenleg 
nincs alpolgármestere a községnek.

Eredményes volt a képviselő-
testület  három  bizottságának  a 
megválasztása.
Bizottságok  összetétele  a  követke-
zőképpen alakult:

Pénzügyi bizottság
Elnöke: Gályász Lajos képviselő
Tagjai:  Sepsiné  Györki  Erzsébet 
képviselő asszony
Nem képviselő tag: Sepsi Magdolna

Ügyrendi, jogi bizottság
Elnöke: Karakas Sándor képviselő
Tagjai: Sípos Imre képviselő

Jurák László képviselő

Humán, szociális és sport bizottság
Elnöke: Pál Ferenc képviselő
Tagjai: Hangász Izidor képviselő
   Faragó Zoltán képviselő

  Ifj.Gábor Áron képviselő
Nem képviselő tagok: 

Kovács Józsefné
Tóth János
Molnár János

A polgármester illetményét, a 
képviselők  tiszteletdíjának  mérté-
két,  az  ezzel  összefüggő  eljárási 
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szabályokat  a  13/2002.  (XII.04.) 
sz.  rendeletében  határozta  meg  a 
képviselő-testület.

Képviselői indítvány alapján - 
2002. november 26-án - rendkívüli 
testületi-ülésen fogadta el a testü-
let  Kiss Lajos polgármester előter-
jesztésében  az  önkormányzat  gaz-
dálkodásának  háromnegyedéves 
helyzetéről szóló tájékoztatót.

Ezt követően a polgármester 
részletesen ismertette a polgármes-
teri  hivatal  által  benyújtott  2002 
évi pályázatok eredményeit.

Sepsiné Györki Erzsébet kép-
viselő  asszony  és  Faragó  Zoltán 
képviselő  javaslatára  határozatot 
fogadott el a testület a humán, szo-
ciális és sport bizottság nem képvi-
selő tagjai következő ülésen történő 
újra  megválasztásának napirendre 
tűzéséről.

Döntés  született  a  testületi 
ülések új időpontjáról, mely szerint 
2002. december 1-től, hétfői napo-
kon 16 órai kezdettel tartja rendes 
ülését a képviselő-testület.

A  téli  időjárásra  való  tekin-
tettel - Gályász Lajos képviselő ja-
vaslatára  -  2,3  m3  homok  a  GA-
MESZ udvarán történő felhalmozá-
sát  határozták  el  a  képviselők, 
melynek  felhasználásáról  a  GA-
MESZ  vezető  saját  hatáskörében 
dönthet.

Rendes  ülés  keretében  - 
2002. december 12-én - tárgyalta a 
képviselő-testület  a 2003.  év költ-
ségvetési koncepcióját. Ennek alap-
ján megállapítást nyert, hogy a kö-
vetkező  év  pénzügyi  kilátásai  sem 
jobbak,  mint  az  elmúlt  évi  volt, 
ezért  körültekintő,  takarékos  gaz-
dálkodásra lesz szükség 2003-ban 
is.

A  testület  elfogadta  a 
14/2002.  (XII.  12.)  sz.  rendeletet, 
amely a 2002. költségvetési év elő-

irányzatai  módosulását  szabályoz-
za.

Faragó  Zoltán képviselő  elő-
terjesztésében  a  humán,  szociális 
és  sport  bizottság  nem  képviselő 
tagjait újraválasztotta a testület.

Az előterjesztés szerint az új-
raválasztás  napirendre  tűzésére 
azért  került  sor,  mert  a  bizottság 
nem képviselő  tagjai  megválasztá-
sának az  előkészítésénél  nem jár-
tak el  kellő körültekintéssel,  így e 
kérdésben nem volt meg a megfele-
lő összhang a testület tagjai között.

Az  újraválasztás  eredménye-
ként  a  humán,  szociális  és  sport 
bizottság új tagjai lettek:

Elnöke: Pál Ferenc képviselő
Tagjai: Hangász Izidor képviselő

  Faragó Zoltán képviselő
  Ifj.Gábor Áron képviselő

Nem képviselő tagok:
  Hunkó György
  Molnár Istvánné
  Tóth János

Pál  Ferenc  képviselő  előter-
jesztése  alapján a képviselő-testü-
let  döntött  az Arany János Tehet-
séggondozó Programban való rész-
vételre beadott pályázatokról.

Ennek  alapján  a  képviselő-
testület  támogatja  a  pályázatban 
résztvevő  két  nyolcadik  osztályos 
tanuló  Kovács  Edina  és  Sándor 
Gabriella pályázatát, azzal az elté-
réssel,  hogy  Gabriella  esetében  a 
pályázat  anyagi  vonzatát  a szülők 
magukra vállalták középiskolai ta-
nulmányai időszakára.

A  2002.  december  16-án 
megtartott  rendkívüli  ülésen  a 
meghívott  vendég  Hámori  Attiláné 
--  a  BORSODVÍZ  Rt.  igazgatója  - 
előterjesztése  alapján  elfogadta  a 
közintézmények 2003 évi  vízdíjait, 
melynek mértéke ivóvíz esetén 300 
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Ft/m3,  csatornadíj  641  Ft/m3 

amely az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Dr.  Barnóczki  Károly  jegyző 
előterjesztésében  megvitatásra  és 
elfogadásra került  a 2003 évi  jog-
szabályi  változásokat  követő  ipar-
űzési és gépjárműadó rendeletet.
Az ülésen több képviselő szóvá tet-
te  a  BORSODVÍZ  Rt.  képviselőjé-
nek, hogy az ivóvíz minősége kriti-
kán  aluli,  sokszor  kívánnivalót 

hagy  maga  után.  Hámori  Attiláné 
ígéretet tett arra, hogy az Rt. a jö-
vőben  megpróbálja  ezeket  a  mu-
lasztásokat,  hiányosságokat  orvo-
solni.

Tiszakeszi, 2003. január 7.

Dr. Barnóczki Károly
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK

2002. 10. 20. - 2003. 01. 07.

Születések:

Csanálosi József és Takács Magdolna József, Dominik
Botos Béla és Balogh Katalin Beatrix
Fekete Zoltán és Barna Jolán Zoltán
Muskatal Mihály és Bodnár Éva Gábor

nevű gyermeke.

Házasságkötés:

Balogh Zoltán és Váradi Ibolya

Elhunytak:

B. Papp Dánielné
Orosz János

Muskatal Ferenc
Bottyán Mihály

Bogdán Istvánné
Baranyi Gyuláné

V. Sepsi Imre
Papp Károly
Bak István

Pulai Sándorné
Főmunkatárs
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A képviselő-testület által elfogadott rendeletek:

Tiszakeszi Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

13/2002. /XI.04./ sz. rendelete

- a polgármester illetményéről, a települési képviselők tiszteletdíjáról.

Tiszakeszi község képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tör-
vény 3.§./1/ bek. és a 17.§. /1/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

E rendelet hatálya a polgármesterre, a települési képviselőkre, a bizottságok elnökére 
és tagjaira terjed ki.

A polgármester illetménye

2.§.

A polgármester illetményét a képviselő-testület az 1994.évi LXIV. Tv. 3.§. /2/ bek. b, 
pontja alapján 214.500 Ft/hó összegben állapítja meg.

A tiszteletdíj

3.§.

/1/ A képviselőket a képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek havonkénti 
összege a polgármester részére megállapított illetmény 10 %-a /továbbiakban alapdíj/

/2/ A bizottságok képviselői tagjai bizottsági munkáért az alapdíj 40 %-kal növelt tisz-
teletdíjra jogosult havonta.

/3/ A bizottságok nem képviselő tagjait az alapdíj 50 %-ának megfelelő tiszteletdíj illeti 
meg.

/4/ A bizottság elnökeit az /1/ bekezdésben foglaltakon felül az alapdíj 60 %-ával nö-
velt összegének megfelelő tiszteletdíj illeti meg.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

4.§.

1. A polgármester illetményét havonta, a 3.§-ban meghatározott járandóságokat ne-
gyedévente kell folyósítani.

2. A polgármester illetményének, a képviselők tiszteletdíjának mértékét a képviselő-
testület évente, költségvetési rendeletében összegszerűen állapítja meg.
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3. Jelen rendelet 2002. december 1-én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2000. /VIII.24./ számú rendelet, kihirdetésé-
ről a jegyző gondoskodik.

Tiszakeszi Község Önkormányzata
15/2002. (XII.16.) számú rendelete

a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira

Tiszakeszi Község képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXXXVII. 
Tv.  7.§./1/ bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú 
VÍZIKÖZMŰ-ből  a  GW-Borsodvíz  Kft.  által  szolgáltatott  ivóvíz-  és  csatorna díját  az 
alábbiak szerint állapítja 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: 300 Ft/m3
csatornahasználat díja: 641 Ft/m3

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

/3/ A megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mér-
tékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást az állami költségvetésben elő-
irányzott összegből a Tárcaközi bizottság döntése alapján kap.

3.§.

A 2.§-ban megállapított díjjal a számlázást gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakos-
ság felé kéthavonta a bekötési vízmérőóra állására alapozva kell alkalmazni.

4.§.

/1/ Ezen rendelet 2003. január 01. napján lép hatályba.

/2/ A rendeletben foglaltak 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.
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Tiszakeszi Község Önkormányzata
16/2002. /XII.16./ számú ÖKT rendelete

a helyi iparűzési adóról

Tiszakeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló  1990.évi  LXV.  Törvény  felhatalmazása,  továbbá  az  adózás  rendjéről  szóló 
1990.évi C. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya Tiszakeszi község közigazgatási területére terjed ki.

2.§.

Az adókötelezettség, az adó alanya

/1/ E rendelet alkalmazásában adóalany:
a./ a magánszemély
b./ a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
c./ a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesülése.

/2/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleg-
gel végzett vállalkozási tevékenység /a továbbiakban iparűzési tevékenység/

/3/ Az adó alanya a vállalkozó.

/4/ Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, ille-
tőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

3.§.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

/1/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik 
és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

/2/ Az önkormányzat illetékességi  területén ideiglenes / alkalmi / jelleggel  végzett 
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adó-
kötelezettség időbeni terjedelmére.

4.§.

Az adó alapja

/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített, 
illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési ér-
tékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
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/2/ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább 
jellemzően - a vállalkozónak meg kell osztania.

/3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy nap-
nak számít.

5.§.

Adómentesség

/1/ Adómentesség illeti  meg azt a vállalkozót,  akinek e rendelet  4.§.-a továbbá az 
1990.évi  C. törvény 39/A.§.  vagy a 39/B.§.  alapján számított  /vállalkozási  szintű/ 
adóalapja nem haladja meg az 500.000 Ft-ot.

/2/ Adómentesség illeti meg a kezdő vállalkozót a vállalkozási tevékenység megkezdé-
sének évében és a következő év december 31.-éig.

6.§.

Kedvezmények

Amennyiben az adóalany tárgyévi iparűzési adója az előző évhez viszonyítva,

- 20%-kal növekszik, akkor 10%-os iparűzési adókedvezményben részesül.
- 30%-kal növekszik, akkor 15%-os iparűzési adókedvezményben részesül.
- 50%-kal növekszik, akkor 20%-os iparűzési adókedvezményben részesül.

Ezen kedvezményt, azok az adóalanyok érvényesíthetik, akiknek az iparűzési adója a 
100.000 Ft-ot meghaladja, és adókötelezettségének eleget tesz.

7.§.

Az adó mértéke

/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke az 
adóalap 1,8%-a.

/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári na-
ponként 2.000 Ft.

8.§.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

/1/ A vállalkozó adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül 
megelőző év nettó árbevétele.

/2/ Az adózó
- az adókötelezettség keletkezését az adóhatóság által kibocsátott „bejelentés”
- az adómegállapítást „bevallás”
- a vállalkozási nyereségadó keletkezésével kapcsolatos bejelentést pedig „nyilat-
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kozat” nyomtatványon köteles az önkormányzat adóhatóságával közölni.

/3/ Az ideiglenes /alkalmi jelleggel/ végzett tevékenység után az adót legkésőbb a te-
vékenység befejezésekor kell megfizetni, illetve az adóbevallást benyújtani.

/4/ A befizetést az önkormányzat iparűzési adó bevételi számlájára kell teljesíteni.

9.§.

Záró rendelkezések

/1/ A rendelet 2003.január 1.-én lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

/3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/1999. /XII.07./ és a 
7/2002. /V.30./ számú önkormányzati rendelet.

/4/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. 
évi XCI. Törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Tiszakeszi Község Önkormányzata
17/2002./XII.16./ sz. rendelete

a gépjárműadóról

Tiszakeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1991.évi LXXXII.törvény 1/A §. 
/1/ bek. alapján az önkormányzat illetékességi területén a gépjárműadó mértékét az 
alábbiak szerint állapítja meg.

Adó mértéke

1.§.

1./ Tiszakeszi község illetékességi területén a gépjármű adó mértéke minden megkez-
dett 100 kg után 800 Ft.

Záró rendelkezések

2.§.

E rendelet 2003. január 1.napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg,  hatályát  veszti  az  önkormányzat  7/1998. 
/XII.15./ sz. rendelete.

Kiss Lajos Dr. Barnóczki Károly
polgármester jegyző
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HÓ ELTAKARÍTÁS

Traktor a pályán

Az idei télen az utak, közterületek takarítása (mind kézi, mind gépi erővel) az előző 
évekhez viszonyítva szervezettebben történt.
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AKTUÁLIS…

okszor felvetődik az a kérdés, 
hogy mit keresnek,  vagy mi-
lyen  szerepet  töltsenek  be  a 

helyi politikában azok, akik „beván-
dorlók”, vagy ha úgy tetszik, betele-
pültek.

S
Talán a történelmünkben van 

a válasz? 
A magyarság többször is csak 

úgy  tudta  megtartani  népességét, 
hogy vagy betelepített, vagy befoga-
dott más népeket. De a magyar egy 
különleges  gondolkodásmódú  nép 
lett.  Bizonyára  szerepe  van  ebben 
annak, hogy a népek (avarok, szlá-
vok,  törökök)  keveredéséből,  egy  a 
túléléshez jól alkalmazkodó nép fej-
lődött ki. Így már nem is beszélhe-
tünk tiszta magyarságról. 

Már  vándorlásaink  során  is 
sokat tanultunk az idegenektől,  il-
letve  a  megismert  népektől.  Ezzel 
nincs is semmi baj, mert nem szé-
gyen  mástól  tanulni.  Szent  István 
királyunk intelmei fiához, Imre her-
ceghez így szólnak:

„A  vendégek  s  a  jövevények 
akkora hasznot hajtanak, hogy mél-
tán állhatnak a királyi méltóság ha-
todik helyén. A Római Birodalom is 
úgy lett dicsőségessé, hogy sok ne-
mes  és  bölcs  áradt  hozzájuk  kü-
lönb-különb tájakról.  Mert  az  egy-
nyelvű és egy szokású ország gyen-
ge  és  esendő.  Ennélfogva  megpa-
rancsolom neked, fiam, hogy a jöve-
vényeket jóakaratúan gyámolítsd és 
becsben tartsad, hogy nálad szíve-
sebben  tartózkodjanak,  mintsem 

másutt  lakjanak.”  (Szent  István  In-
telmei 1031. előtt)

Igen, legyinthetnénk, ez orszá-
gos nagyságrendű dolog, de miből áll 
egy  ország?  -  városokból,  falvakból, 
tanyákból. Tehát a falu egy saját ve-
zetésből álló „kis ország”, ahol élnek 
és élni akarnak az emberek a vezető-
ikkel  az  élen.  Kérdezem én?  -  nem 
mindegy ki a tanár, ki a gazdálkodó, 
ki a pék, ki a boltos? Az meg aztán 
végleg  nem  lényeg,  honnan  jött. 
Csakis egy lehet a lényeg: legyen te-
vékeny,  szorgalmas,  szolgálja  a falu 
javát. Az pedig, ki henye, tékozló, és 
lusta, kritikával ne illessen érdemte-
lenül  senkit.  Nem azzal  kell  foglal-
kozni, hogy ki jött: Budapestről, Mis-
kolcról,  Romániából  vagy  Bereg-
szászról, hanem az elvégzett tisztes-
séges  munkája  után  kell  megítél-
nünk.

Gondoljunk, Szent István intel-
meire!

Vége  egy  korszaknak,  új  vá-
lasztások  voltak  és  megalakult  egy 
teljesen új képviselő-testület. Tiszte-
lettel  vállalom, hogy én sem vagyok 
tősgyökeres keszi lakos, de az energi-
ámat a falu és az Önök szolgálatába 
állítottam. Tudom, hogy a képviselő 
testületben mások is  ugyanígy van-
nak, és személyes tapasztalatom sze-
rint e közösségért képesek ügyködni.

Kérem  Önöket,  gondolják  át 
szavaimat, majd kezdjük a holnapot 
úgy: - együtt könnyebb. 

ifj. Gábor Áron
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AZ IMÁDSÁG

z  ökumenikus  imahét  első  estéjét 
február 3-án este 5-től a római ka-
tolikus kápolnában töltöttük együtt 

református és katolikus testvérek.
A

Az igét Gombos Tímea református lel-
késznő hirdette. Lukács evangélistától vett 
egy részt, a 11. fejezet 1-2. versét olvasta 
fel. „Mikor befejezte, egyik tanítványa kér-
te: Uram taníts minket imádkozni”.

Nagyon megkapóan és mélyen beszélt 
az imádságról.  Mi is az, hogy imádkozni? 
Hol és hogyan imádkozzunk? Mikor lehet 
imádkozni? Ezekre a  kérdésekre  kaptunk 
választ a homíliából, ebből idézek gondola-
tokat, és még tovább viszem azokat, vagy 
máshogy közelítem meg az imát.

Először  is  a  Mennyei  Atyát  kérjük, 
hogy küldje el a Szentlelket és ő tanít min-
ket az imára. Tulajdonképpen a Szentlélek 
adja ajkunkra a szavakat, mert magunktól 
még imádkozni sem tudunk.

Ne mondjunk mást, mint ami bennünk 
van – ami a szívünkben van. Igaz, hogy Is-
ten  tudja  a  gondolatainkat  is,  és  ismeri 
minden  cselekedetünket,  de  nekünk  van 
arra  szükségünk,  hogy  ezeket  imáinkban 
rábízzuk a Mindenható Istenre. Nekem, ne-
ked és mindannyiunknak szükségünk van 
arra, hogy mindennapos élő kapcsolatban 
legyünk Istennel. Istennek nincs szüksége 
a mi imánkra, hiszen ő nem lesz kevesebb 
azzal,  ha én nem imádkozom. De Isten a 
szeretet és ő azt akarja, hogy „minden em-
ber  üdvözüljön és eljusson az Igazság is-
meretére”.

Mindig  lehet  imádkozni.  Szüntelenül 
imádkozzunk,  ezt  kéri  tőlünk Jézus.  Meg 
lehet  ezt  tenni,  ha  minden  munkánkat, 
cselekedetünket,  napunkat  és  percünket 
Isten nevében,  neki  felajánlva  kezdjük és 
végezzük.

Ezt  persze  nem  úgy  kell  elképzelni, 
hogy az utcán, a munkahelyen vagy más-
hol - hangosan és, hogy mindenki lássa – 
imádkozunk. Jézus is azt tanítja: ha imád-
kozol, menj be a szobádba és a rejtekben 
Atyád meghallgat téged.

A  kitartó  és  szüntelenül  való  imád-
ságnak meg lesz a jutalma, gyümölcse is.

Jézus  mondja:  ”Kérjetek  és  kaptok, 
keressetek és találtok, zörgessetek és aj-
tót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap; aki ke-
res, talál és a zörgetőnek ajtó nyílik.”

Ehhez szükségesnek érzem még hoz-
zátenni,  hogy  Isten  nem  automataként 
működik. „Kérlek Uram, de add meg rög-
tön!” – ez nem helyes „taktika”.

„Kérlek Uram, ha te is úgy gondolod 
és ez a javamra, és mások javára válik.” – 
valahogy így kérj. De ne csak akkor for-
dulj  Istenhez, amikor nagy bajban vagy, 
hogy küldjön neked egy mentőövet a sza-
kadék szélén, hanem mindig kérd és min-
dig  adj  hálát  a  legkisebb  apróságért  is, 
amit kaptál!

Ha pedig úgy érzed, hogy nem hallga-
tott meg, most nem jött felelet a kérésedre 
-  embertársaidon keresztül  sem – akkor 
Isten azt a kérésedet nem tartotta olyan-
nak, ami a te javadra, vagy a mások javá-
ra szolgálna, vagy pedig egészen máskor 
és máshogy fogja azt teljesíteni, mint aho-
gyan azt te várod, vagy elképzeled.

Tehát az imádság az Istennel való be-
szélgetés, testileg és lelkileg jelen vagyok 
Isten számára. Ő mindig készen áll meg-
hallgatni, bármelyik pillanatban, sőt ő ko-
pogtat sokszor a mi szívünk ajtaján, hogy 
végre  találkozhasson,  beszélhessen  ve-
lünk. Isten sokkal jobban akarja a te és 
az én üdvösségemet  is,  mint  mi a saját 
üdvösségünket.

Ő  mindent  megtesz  azért,  hogy  őt 
megismerjük  –  ezért  adta  nekünk  a 
Szentírást, és nekünk katolikusoknak a 7 
szentséget, a Szenthagyományt.

Kedves testvér!  Használd ki ezeket a 
lehetőségeket, a te üdvösségedről van szó!

Köszönet Gombos Tímeának!

A Római Katolikus Egyházközség ne-
vében:

Fazekas Monika 
hitoktató
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„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL, KERINGŐZIK A KANÁL”...

...énekelhetik nemsokára a tisza-
keszi  Hétszínvirág  Óvoda  óvodásai. 
2003.  március  1-én  a  Kultúrházban 
ovis farsangot rendezünk, melyre szere-
tettel várunk minden érdeklődőt. 

A szülők és az óvoda dolgozói ösz-
szefogtak, hogy az óvodás gyermekek jól 
érezzék magukat a nyilvános farsangon. 
A szponzorok, a támogatók, a szülők, il-
letve az Önkormányzat segítségével lesz 
tombola, büfé, ami vonzó a kicsiknek. A 
szülők beöltöztetik a gyerekeket, az óvó 
nénik pedig jó zenére közös mozgást tanítanak a gyerekeknek.

Bízunk abban, hogy a jó hangulatú este során a szülők, résztvevők, vendé-
gek együtt gyönyörködhetnek az ovis gyerekekben.

Hívunk és várunk mindenkit a télűző ovis farsangra!
Vas Éva óvodavezető

BEPILLANTÁS A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBE

Képek a Tiszakeszi Református Nőszövetség életéből

A mögöttünk álló esztendő nem szűkölködött a szolgálati lehetőségekben.
Éppen egy éve, februárban egy nagyon áldott időszakot éltünk meg. Az imahét 
minden napján szolgált kis közösségünk.

 Majd  a  Sárospataki  Kollégium diákjainak  Nyomorultak  című  előadását 
igyekeztünk gördülékennyé tenni kezünk munkájával.

 Tavasszal újra meglátogattuk kedves, öreg testvéreinket Nemesbikken. 
Nem sokkal később meghívást kaptunk a rudabányai gyülekezetbe. Bemu-

tatkozó szolgálatunkkal segíthettünk az ott beinduló Nőszövetségi közösségnek.
 Kikapcsolódásra is volt módunk, hiszen egy kellemes színházlátogatást is 

magunk mögött tudhatunk.
A nyár „viszonylag” csöndesen telt. Négy hittanos csoportnak biztosított he-

lyet iskolánk és gyülekezeti házunk a nyári táborozásuk lebonyolításához. Ha se-
gítségre volt szükségem, a nőszövetség tagjai készségesek voltak.

Ősszel ismét meghívást kaptunk egy kis hegyi faluba, Szőlősardóba bemu-
tatkozó szolgálatra. A rossz idő ellenére, meleg hangulatú együttlétet tudhatunk 
magunk mögött. Nagy örömünkre részt vehettünk az Önkormányzat által szerve-
zett öregek napján, ahol ének-és versszolgálatunkkal, reménységünk szerint meg-
örvendeztettük a jelenlévők szívét.

Ezután következett a karácsonyi vásár előkészítése, amely most is szorgal-
mas, kitartó munkát igényelt. A karácsonyi készülődés során új tagokkal is bő-
vült közösségünk.

Röviden összefoglalva - így telt az elmúlt esztendő. Úgy érzem színes és gaz-
dag év áll mögöttünk. Istenünk megáldotta a mi szolgálatainkat.
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Most új erőt merítve a mi Istenünk gazdag gondviseléséből készülődünk az 
idei év „munkálkodásaira”.
Szeretnénk ezt az évet is a szolgálat jegyében eltölteni.

Ezúton is hívogatok minden régi és új nőszövet-
séghez  tartozó  tagunkat,  hogy  jöjjünk,  erősödjünk, 
gazdagodjunk az alkalmak, és az egymással való kö-
zösség által.

A közeljövőben  tervezünk egy színházlátogatást 
és egy hétvégi konferenciát, melynek részleteiről a nő-
szövetségi bibliaórákon beszélünk majd. 

Újra tervezünk kiszállást a nemesbikki Szeretet-
otthonba a tavasz folyamán.

Ezek a rövid távú terveink, melyek, reméljük lel-
künk épülésére szolgálnak majd. Szeretnék minden ta-
gunkat, és érdeklődőt arra buzdítani, jöjjünk el az al-
kalmakra, hogy gazdagodhassunk és gazdagít-hassunk 
másokat is, szem előtt tartva Isten igéjét:

„Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel.” /Zsoltárok 100:2/

Minden szolgáló szívre és kézre nagy szükség van ebben az elidegene -
dett világban!

Nőszövetségi  alkalmaink  február17-től  minden  hétfőn  17  órakor  
kezdődnek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Testvéri szeretettel:
Pálné Lencsés Szilvia

Kérések

Uram, adj nekem tiszta szemet
Észrevenni mások baját,
És ajándékozz halló fület
Meghallani mások jaját!

Fürge kezet sebet kötözni,
Enyhíteni fájdalmakat!
S a mi rideg korunkban
Szerető, gyengéd szavakat!

Fürge lábat, Uram, nevedben
Szolgálni és segíteni,
Míg a legmélyebb békességet
Minden testvérem megnyeri!

(ismeretlen német szerző)
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H ÍREK A LORÁNTFFY ZSUZSANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉLETÉBŐL

Intézményünk 83 tanulóval és 11 tanárral nyitotta meg kapuit a 2002/2003-
as tanév szeptemberében. A „legnagyobbjaink” már 7. osztályosok, lassan kiépül 
iskolánk teljes képe.

Osztályaink általában közepes ill. kis létszámúak, ami lehetőséget biztosít a 
hatékony munkához.

Mai világunkban, amikor mind a szellemi - mind az anyagi értékek lábbal 
tiprásának lehetünk szemtanúi, még nagyobb hangsúlyt kap a színvonalas okta-
tás-nevelés területe. Pedagógusaink, keresztyén értékrendjükből fakadóan is, el-
kötelezettjei ennek a sokszor nem könnyű feladatnak.

Céljaink elsősorban hosszú távúak, de kitartó munkánknak már most is ta-
pasztaljuk pozitív jeleit. Természetesen nem tévesztjük szem elől az egyre maga-
sabb színvonal elérésének igényét.

Szakköreink sokszínűsége lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulás, illetve 
egyéb területeken (zene, tánc, sport stb.) tehetségesnek bizonyuló gyermekek ki-
bontakozhassanak.
Egyházi és kulturális programjaink szintén a szellemi értékek, a keresztyén és 
nemzeti hagyományok őrzését hivatottak szolgálni.

A tanulmányi munka területén többféle mérési módot alkalmazunk az elért 
eredmények vizsgálata céljából. 

Tanulóink megmérettetése folyamatosan történik a házi, megyei és országos 
szintű versenyeken is.
Egy kis ízelítő a versenyeredményekből!

BÜSZKESÉGEINK!

Versmondó verseny győztesei:
I.       korcsoport (1-2. osztály):

1. PÁL BENJÁMIN
2. SEPSI JULIANNA
3. ERDEI ENIKŐ 

Különdíj: UHERKOVICH ZSÓFIA
II. korcsoport (3-4. osztály):

1. SÁROSI GERGŐ
2. BAGI NORBERT
3. PÁL DEBÓRA 

Különdíj: OROSZ TAMARA
III. korcsoport (5-7. osztály):

1. CSORBA EVELIN
2. MOLNÁR BETTINA
3. LENCSÉS NOÉMI 

Különdíj: PAPP NIKOLETT, BEREC ENIKŐ
Népdaléneklő verseny győztesei:

I. korcsoport (1-2. osztály):
1.  UHERKOVICH ZSÓFIA
2.  SZABÓ BENCE
3.  PÁL BENJÁMIN

II. korcsoport (3-4. osztály):
1. BALÁZS KITTI
2. BAGI NORBERT

3. DUDÁS ANIKÓ
III. korcsoport (5-7. osztály):

1. PAPP NIKOLETT
2. PÁL ESZTER
3. KOVÁCS KRISZTINA

SEPSI BARBARA

Az országos zsoltáréneklő verseny 
KÜLÖNDÍJASA: PÁL BENJÁMIN

Mesemondó verseny eredményei:
I.    korcsoport (1-2. osztály):

1. SEPSI JULIANNA
2. ERDEI ENIKŐ
3 UHERKOVICH ZSÓFIA 

Különdíj: PÁL BENJÁMIN
II.   korcsoport (3.-4. osztály)

1. SÁROSI GERGŐ
2. BALLA ANITA
3. BALÁZS KITTI 

Különdíj: SOLTÉSZ KRISZTIÁN

Prózamondó verseny eredményei (5-7. osz-
tály)
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1. SZŰCS FARKAS DÓRA
2. MOLNÁR BETTINA
3. BEREC ENIKŐ

Legjobb helyesíróink:
SZABÓ BENCE (2. osztály)

PÁL DEBÓRA (3. osztály)
IGNÉCZI DÁVID (4. osztály)
MOLNÁR BETTINA (5. osztály)
PAPP NIKOLETT (6. osztály)
CSORBA EVELIN (7. osztály)

Tavasszal folytatódnak a megmérettetések, mind a házi – mind a magasabb szintű versenyeken.

Iskolánk életébe minden érdeklődő betekinthet, hiszen az idei évben is megtartjuk

nyílt-napjainkat  2003. február 25-én (kedden) és
február 26-án (szerdán)

8 órától 16 óráig.

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

SPORTHÍREK

2003.  január  11-én  lemondott  községünk  sportegyesületének  elnöksége, 
ezért a január 18-án sorra került taggyűlésen - a jelölőbizottság javaslatát elfo-
gadva – új vezetőség megválasztására került sor.

A szavazás alapján az elnökség összetétele a következőképpen módosult:
Elnök: ifj. Sándor Béla
Elnökségi tagok: Barna Gyula

Faragó Zoltán
ifj. Gábor Áron
Jurák László
id. Nagy János
ifj. Nagy János
Sípos Imre
Tóth Sándor

A labdarúgó szakosztály vezetésében is változás történt: a szakosztály veze-
tője Faragó Zoltán, míg a labdarúgócsapat edzője Sepsi Ferenc lett.

Január 24-én – a technikai sportok kedvelőinek örömére – 10 fővel megala-
kult a rally szakosztály, melynek főszervezője és vezetője Simon Sándor. 

A szakosztály az idei év folyamán 3 alkalommal kíván versenyt rendezni az 
általuk bérelt pályán, természetesen külsős résztvevőkkel tarkítva az indulók me-
zőnyét.

A frissen alakult szakosztály továbbra is várja az autósport iránt érdeklő-
dők jelentkezését. 

Információ: Simon Sándor (20/97-17-629)
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