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Ady Endre: 

Karácsony  

Harang csendül,  
Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének,  
Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  
Magába száll minden lélek. 

Minden ember  
Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  
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A Messiás  
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba  
Hosszú sorba  

Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  

Hálát adnak  
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn  
A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  

Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.
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A TARTALOMBÓL

Szeretnék megosztani egy tapaszta-
latot a lakossággal, de még inkább a 
gazdálkodókkal.

A közelmúltban volt szerencsém 
részt venni egy tanulmányi úton 
Brüsszelben. Az utazás célja nem 
csak a város, illetve Belgium, hanem 
Strasbourg is volt, természetesen az 
EU csatlakozásunk okán. A delegáció 
25 résztvevője az ország minden 
megyéjéből érkezett, én Heves megye 
képviseletében, mint a Megyei Agrár 
Érdekvédelem megyei elnöke vettem 
részt.  A MOSZ küldöttség célja az volt, 
hogy tájékozódjunk az EU Bizottság 
Mezőgazdasági Főigazgatóságán, 

hogy milyen stratégiát dolgoznak ki 
az Európai Közös Agrár politikában. 
Még meg sem ismertük igazán a szá-
munkra új EU-s szokásokat, várható, 
hogy ezek változni fognak 2006 után.

Azt elmondhatom, hogy a csat-
lakozás számunkra előnyös oldala 
– ha élni tudunk vele –, hogy a haza-
itól  nagyobb támogatási összegek 
csökkenni fognak. Ha nem, mint 
gazdálkodó tapasztalnám, hogy 
mennyi akadálya van annak, hogy a 
gazda többlettámogatáshoz jusson, 
elhinném, hogy minden szép és jó. 
A KAP reformról még sokat fogunk 
hallani, különösen a szakmabeliek, 
ami tehát azt jelenti lefordítva, hogy 
a bővülő európai tagállamokat nem 
fogják támogatással a termelésre 
ösztönözni. Kevesebb termékre van 
szükség, csökkenni fog a támogatás 
és nő a minőség iránti követelmény, 
egészséges eredetű termékekre van 
csak szükség.

A gazdálkodók már érzékelik a 
versenykövetelményeket, amivel 
szemben a verseny feladása vagy a 
termelők egymással való összefogása 
segíthet.

Tanulmányi utunk másik célja az 
volt, hogy betekintést nyerjünk az EU 
érdekvédelmi munkába. A MOSZ, 
mint a legerősebb hazai agrárvédel-
mi szervezet tagja a COPA/COGE-
CA nevű egyesületnek az egyéni 
termelők (COPA) és szövetkezeteket 
tömörítő (COGECA) szervezetnek.  
Ez a szervezet több mint 30 éve védi 
a termelők érdekét a tagállamok 
képviseletében.

Ebben a szervezetben a főtitkár 
tájékoztatott bennünket arról, hogy 
milyen fontos az összefogás, mivel 
az EU-n belül már túl terhes az agrár 
kérdés és egyre nagyobb harc folyik 
a pénzért.    

A pénz megszerzése tehát a va-
rázsszó, nem pedig a termelés.  A 

fejlesztésre fordítható összegek nem 
növelhetik a termelést, helyette az 
igényesebb környezet, ember, állat, 
növény-egészségügyre kell fordítani a 
pénzt.  Ebben az erőtérben kell nekünk 
eligazodni és megtalálni a nekünk 
elfogadható pályázatokat. Pályázni 
közösen nagyobb az esély, mivel 
nem csak az egyéni felszereléseket 
támogatják, hanem a közösség által 
használatosakat is, pl. utak, tárolók 
stb. 

A tanulmányi utunk következő 
állomása Strasbourg volt, az Európai 
Parlamentben fogadtak az újdon-
sült képviselők.  Láthattuk a ma-
gyar képviselőket munka közben, 
és részt vettünk négyszemközti 
beszélgetéseken is.

Európai közös tagságunk tehát fel-
jogosít bennünket is mindarra, ami 
a tagságból fakadó előnyökkel jár, 
ugyan akkor rengeteg szabály az, ami 
megkeseríti az életünket, különösen, 
ha nem akarjuk tudomásul venni, hogy 
a nagyobb közösséget csak rengeteg 
szabályozással lehet irányítani. 

A tanulmányi út arra is szolgált, hogy 
a vidéket is szemügyre vegyük, mond-
hatom, hogy rengeteg legelő szarvas-
marhát láttunk.   A nyugati tartás 
egészen más, mint ami itthon szoká-
sos, de látva az ottanit és ismerve a mi 
lehetőségeinket a hús és tejhasznosítás 
területén, óriási a különbség, a mi 
hátrányunkra.  Érdemes lenne a helyi 
farmeroknak is szétnézni, hogy fel-
vehessük a versenyt. E mellett azt is 
javaslom, hogy amíg beszélhetünk 

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

Tisztelt Olvasók!



32004. december

hazai résztvevőkről, egymással kel-
lene szövetségre lépni, nem pedig 
versenyezni, mert abból a jobb erőben 
levő nyugati kerül ki győztesen.

A szövetkezés lehetősége abban 
is megmutatkozik, hogy az egyé-
ni gazdálkodók válasszanak az 
érdekképviseleti szervezetek közül, 
és hozzájárulásukkal támogassák azt 
a munkát, amivel eredményesebben 
lehetne lobbizni, akár itthon, akár 
Brüsszelben.

Kérem is, és javaslom is a 
mezőgazdaságban élőktől, hogy a tél 
mindig a tervezgetés, a jövőről való 
töprengés ideje, üljünk össze és gon-
dolkozzunk azon, hogyan juthatnánk 
nagyobb lehetőséghez itt helyben, 
hogy ne kelljen feladni azt a munkát, 
munkahelyet, ami a megélhetést 
jelenti.

A magyar agrárgazdaság óriási 
kihívás előtt áll, ezt most jobban lehet 
érezni, mint az EU-ba való belépés 
előtt.

 Ha elsorvad Mezőtárkányban a 
föld- és az állatszeretet, akkor mi 
marad? Ne csak abban bízzunk, hogy 
hátha nekem egyedül sikerül, egyedül 
még védtelenebb ebben a küzdelem-
ben a család.

Együtt sikerülhet!
Mezőtárkány, 2004. november 25.

Dr. Adorján Gábor 
Polgármester            

Így látja a  
falugazdász!

A Hevesi sík, ahol elhelyezkedik 
községünk határa – a maga jel-
legzetes természeti adottságaival 
– nem véletlenül vonzotta egykoron 
elődeink életre szóló ragaszkodását a 
földhöz, jószághoz. 

Napjainkra a mezőgazdaság nagy 
változásokon ment keresztül, teljesen 
átalakult, megváltozott piaci feltéte-
lekkel rendkívüli kihívást jelent a 
termelők többségének. 

Az EU–hoz csatlakozva csak kiváló 
minőségű áruval tudunk versenyezni 
– ez azonban jelentős szemléletvál-
tozást kíván a gazdálkodóktól. Ma 
is jellemző az itt élő emberekre 
a termőföldhöz való kötődés, ezt 
bizonyítja, hogy 45 termelő uniós 
regisztrációs számot igényelt – 
megerősítve mezőgazdasági termelői 
tevékenységi szándékát a jövőben is. 

A regisztráltak megoszlása gazdasá-
gi forma szerint:

- egy szövetkezet: a faluhoz tar-
tozó földterületek jelentős hányadát 
hasznosítja (ill. jelentős szerepet tölt 
be a mezőgazdaságban foglalkozta-
tottak számát tekintve), ezzel helyben 

munkát biztosítva az itt élő emberek 
számára.

- 11 családi gazdálkodó, 33 
őstermelő, akik növénytermelést, állat-
tenyésztést, vagy vegyes gazdálkodást 
folytatnak. 

A regisztrált termelőknek lehetősége 
van uniós és nemzeti támogatá-
sok igénylésére. A 2004/2005 évi 
agrártámogatások arra ösztönzik a 
termelőket, hogy az eddigiektől eltérő 
– környezetkímélőbb, kemikáliától 
mentes – gazdálkodást folytasson a 
támogatási összegbe belekalkulálva 
az ezzel járó többletköltségeket. 

Az agrár támogatások feltételeinek 
megismeréséhez, ezzel kapcsolatos 
kiadványok, igénylőlapok eléréséhez 
tudok segítséget nyújtani a fogadó 
idő alatt a falugazdász irodában: 
Mezőtárkány, Kossuth út 58. (TSZ-
iroda). Fogadóóra: minden pénteken 
8-11 óráig. Munkahelyi címem: Heves 
Megyei Földművelésügyi Hivatal, 
Eger, Barkóczy út 7. Falugazdászi 
Körzetközpont: Füzesabony, Rákóczi 
út 62. 

Szabóné Méhi Szilvia 
falugazdász

Az új jegyző: 
Tanárki István

A képviselő-testület rendkívüli 
testületi ülésen döntött az új jegyző 
kinevezéséről.

A meghirdetett jegyzői állásra 
9 pályázat érkezett. A képviselők 
a pályázatok áttanulmányozása, 
és a kiválasztott jelölt meghall-
gatása után egyhangúlag Tanárki 
István pályázatát fogadták el, és 
2004. november 18-án kinevezték 
Mezőtárkány jegyzőjének.

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék az által,
hogy tudomásul veszi:
a világ nem vele kezdődött.”
(Sütő András)

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
A fenti mottó fémjelezte azt a találkozót, amit immár ötödik alkalom-
mal rendezett meg a község önkormányzata. 2004. december 15-én 15 
órára nyugdíjas találkozóra hívta meg mindazon volt dolgozóját, akik 
a polgármesteri hivatalból és az önkormányzat intézményeiből vonul-
tak nyugdíjba. Idén 21 vendég volt hivatalos. Veres Károlyné tanítónő 
vezetésével a negyedik osztályos kisiskolások köszöntötték őket kará-
csonyi műsorukkal.

Önkormányzatunk minden évben kötelességének érzi kifejezésre jut-
tatni köszönetét azoknak, akik hosszú éveket töltöttek e munkahelyeken 
a település szolgálatában, elősegítve községünk fejlődését. A nyugalom-
ba vonult „elődök” találkozhatnak volt munkatársaikkal, tájékozódhat-
nak a település, a volt munkahelyek jelenlegi helyzetéről ill. a jövőbeni 
lehetőségekről. 



4 I. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Amiről a képviselők döntöttek

A lakásfenntartási támogatás a 
szociálisan rászorult személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyi-
ség fenntartásával kapcsolatos rend-
szeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás.

Lakásfenntartási támogatásra 
jogosult az a személy, akinek a ház-
tartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (jelenleg 23.200 Ft) 
150%-át, feltéve, hogy a lakásfenn-
tartás elismert havi költsége a ház-
tartás havi összjövedelmének 25%-át 
meghaladja.

 A lakásfenntartási támogatás 
esetében a lakásfenntartás elismert 
havi költsége az elismert lakásnagyság 
és az egy négyzetméterre jutó elismert 
költség szorzata. Az egy négyzetmé-
terre jutó elismert havi költség 2004. 
évben 400 Ft. 

A normatív lakásfenntartási 
támogatás esetében elismert lakás-
nagyság:

a) ha a háztartásban egy személy 
lakik 35 m2

b) ha a háztartásban két személy 
lakik 45 m2

c) ha a háztartásban három személy 
lakik 55 m2

d) ha a háztartásban négy személy 
lakik 65 m2

e) ha négy személynél több lakik 
a háztartásban, a d) pontban meg-
jelölt lakásnagyság és minden további 
személy után 5-5 m2, de legfeljebb a 
jogosult által lakott lakás nagysága.

Az alanyi jogon adható lakásfenntartási 
támogatás egy hónapra jutó összege:

a) a lakásfenntartás elismert havi 
költségének 20%-a, ha a jogosult 
háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át,

b) az a) pont szerinti mértéket meg-
haladó egy főre   jutó havi jövedelem 
esetén a lakásfenntartás elismert 
havi költségének és a támogatás 
mértékének szorzata, de nem keve-
sebb, mint 2500 forint. A támogatás 
összegét 100 forintra kerekítve kell 
meghatározni.

A támogatás mértékének kiszámítá-
sa a rendeletben meghatározott módon 
történik.

A lakásfenntartási támogatást 
egy évre kell megállapítani annak a 
hónapnak az első napjától, amely-

Az önkormányzat a többször módosított 6/2002. (VII. 7.) sz. szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozta a lakásfenntartási támogatás 

rendszerét.
ben a kérelmet benyújtották. A kérel-
met a polgármesteri hivatalban lehet 
benyújtani az erre rendszeresített 
„Kérelem lakásfenntartási támogatás 
igénylésére” lapon. 

Költségeken a helyi lakásfenntartási 
támogatás esetében lakbért vagy albér-
leti díjat, a lakáscélú pénzintézeti köl-
csön törlesztő részletét, a szennyvízszál-
lítási díjat, a szemétszállítás költségeit, 
valamint a villanyáram fogyasztás 80 
%-a, a víz legfeljebb 10m3/hó- és gázfo-
gyasztás 85%-át, valamint a tüzelőanyag 
költségeit kell érteni. 

A költségeket csak számlával iga-
zoltan lehet elfogadni! 

Lakásfenntartási támogatás ugyan-
azon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számától.

Külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, az albérletet és a jogerős 
bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit.

A lakásfenntartási támogatás igény-
lésére irányuló kérelmet évente 
legalább két alkalommal lehet 
benyújtani március 15-ig és szeptem-
ber 15-ig. A kérelem elbírálása tár-
gyában a képviselő-testület a soron 
következő ülésén határoz.

Kivonatos közlés a mezőtárkányi 
Helyi Építési Szabályzatból. A sza-
bályzat  2004. október 01-jén lépett 
hatályba, teljes terjedelemben a 
jegyzőnél tekinthető meg.

Beépítésre szánt területek
8.§.

A területre vonatkozó általános 
előírások

3) Terepszint alatti építmény – a 
közművek és építmények kivételével 
– a legnagyobb beépítés nagyságát 
meghaladó mértékben csak az építési 
hely határain belül, a telekre vonatkozó 
legkisebb zöldfelület megvalósításával 
és csak akkor engedélyezhető, ha a 

terepszinttől számított magassága az 
1,0 métert nem haladja meg.

4) Falusias lakóterületeken belül 
a minimális telekterület vagy annál 
kisebb telekterület esetében csak egy 
lakóépület építhető /melléképület 
csak a lakóépülettől egybeépítve/, 
egyébként több épület létesítése is 
megengedett.

5) Tetőtér-beépítés esetén csak 
egy hasznos tetőtéri építményszint 
létesíthető.

6) Műemléki környezetben,  
műemléki jelentőségű és helyi 
értékvédelmi területen és helyi 
védelem alá vont épületen és külön-

leges területen belül homlokzat-
felületeken nem helyezhető el 1 m2 
felületet meghaladó reklámtábla vagy 
reklámjellegű homlokzatfestés /sem 
falon, sem tetőfelületen/.

A lakótelkek funkcionális zónákra 
tagozódnak:
Lakó és gazdasági udvar zónája

1. Az utcai telekhatártól számított 
15 méteren belül melléképület 
nem helyezhető el.

2. Az utcai telekhatártól számított 
20 méteren belül a melléképület 
csak főépülettől egybeépítve 
létesíthető.

3. Az állattartó melléképületek 

Építési szabályzat
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A korábbi ülésen elhangzottaknak 
megfelelően, településünk Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
soron következő, 2004. december 
9-i rendkívüli ülésén megalkotta 
ármegállapító rendeleteit a 2005. évre 
vonatkozóan, illetve módosította a 
helyi iparűzési adóról és a magán-
személyek kommunális adójáról 
szóló rendeletét, illetve elfogadta jövő 
évi munkatervét és a helyi hulladék-
gazdálkodási tervet.

Fontossági sorrend szerint rendezve 
az eseményeket, a Heves Megyei 
Vízmű Rt. előterjesztése alapján a 
jövő évi vízdíj m3-ként bruttó 228,85 
Ft-ba fog kerülni. A szemétszállítás 
díja, szintén a szolgáltató, a Város-
gondozás Eger Kft. javaslata alapján 
kuka-ürítésenként (szállítási alkal- 
manként) bruttó 169 Ft-ra változik. 
Az intézményi étkezési térítési díjak 
ez évben 6 %-al nőnek, ami alig több, 
mint a jövő évre előre jelzett infláció. 
Mindezek ellenére elmondható, hogy 
az étkezési térítési díjak továbbra is 
messze elmaradnak a környékbeli 
térítési díjak összegétől.

Az iparűzési adót érintően két 
lényegesebb változtatásra került sor, 

Tisztelt tárkányi lakosok! 
így eltörlésre került azon vállalkozók 
adómentessége, akiknek az adóalapja 
400 000 Ft alatt van (a mezőgazdasági 
őstermelők évi 600 000 Ft alatti 
árbevétel mellett továbbra is adómen-
tesek maradnak a helyi adókról szóló 
törvény értelmében). Ez egy igen 
ritkán igénybe vett mentesség volt, 
idén mindössze egy, nem őstermelő 
vállalkozó vette igénybe, így, tekintet-
tel arra, hogy nincs rá igény, indokolt 
az eltörlése. A másik módosítás azt a 
kedvezményt érintette, ami alapján 
a vállalkozó, ha tartósan (legalább 
három hónapja) munkanélküli sze-
mélyt alkalmazott, évi ötezer forint 
kedvezmény illette meg a fizetendő 
adójából. Ennek a kedvezménynek 
a fenntartása sem indokolt, mivel 
a Munkaügyi Központtól ezen vál-
lalkozások továbbra is – lényegesen 
nagyobb összegű – kedvezményt 
vehetnek igénybe, ami azt jelentette 
volna, illetve jelentette eddig, hogy 
egy jogcímen két kedvezményt vehe-
tett igénybe, mindamellett, hogy ezt 
is igen kevesen (5 esetben két vállal-
kozó) vették igénybe.

Sor került a magánszemélyek kom-
munális adójának módosítására is. Ezt 

az indokolta, hogy a kommunális adó 
mértéke immár a kilencvenes évek 
közepe óta változatlan. A kommunális 
adó emelésének a mértéke 100%, azaz 
megközelítőleg a duplájára nőnek alap-
esetben az adótételek (bár ettől van egy 
minimális eltérés, mint azt később látni 
fogják). Így a kommunális adó mértéke 
50 m2-nél kisebb lakásingatlan esetén 
1020 Ft, 50 m2 és 120 m2 között 2100 Ft, 
120 m2 felett pedig 3000 Ft lesz.

Beépítésre került a kommunális 
adó rendeletet módosító rendeletbe a 
községi szeméttelep fenntartásának a 
díja is. Ez azért indokolt, mert nem 
tisztességes azoknak a pénzét – az 
Önkormányzaton keresztül – olyan 
szolgáltatás fenntartására költeni 
(azaz a mindenki által ingyenesen 
igénybe vehető szeméttelep rend-
szeres rendbetételére), ami egyrészt 
nem kötelező, másrészt pedig a 
lakosság egyik fele igenis áldoz arra 
évente, hogy a szemétdomb ne a tele-
pülésünkön gyűljön, hanem el legyen 
szállítva a településről, és szakszerűen 
kezelve, ártalmatlanítva és elhelyezve 
legyen. Ennek megfelelően, kezelve 
a kialakult helyzetet, indokoltnak 
látszik a szeméttelep fenntartásából 

esetében az állattartó épület-re 
vonatkozó védőtávolságok betar-
tandók.

A falusias lakótelkek szabályozása:
1. Minimum telekszélesség 14 m
2. Minimum teleknagyság 500 m2

3. Beépítési mód:  oldalhatáron álló, 
illetve terv szerint, illetve 8.§. (10) 
bek.   szerint

4. Előkert: oldalkert, hátsó kert 8.§. 
9. pont szerint

5. Maximum építménymagasság: 
4,5 méter

6. Minimum zöldfelület: 40%
7. Maximum szintterület-sűrűség: 

0,5; beépítettség maximum 30%
8. Csak magastető létesíthető. A 

tetőhajlásszög 35-45º. Szürke sík-
pala és hullámpala alkalmazása 
tilos! A tető jellemző gerinc iránya 
és idoma igazodjék a környezetében 
lévőkhöz. /2 közvetlen és 3 szem-
közti szomszédhoz!/

9. Utcai kerítés kialakítása igazod-
jék a két szomszédéhoz. A kerítés, 
maximum 1,50 méter magas és 
áttört hatású legyen. Lábazata 
maximum 50 cm.

20.§.
Vízgazdálkodási terület

3) Patakmedrek, árkok
A mederfenntartási munkák foly-

tatásához szükséges a legalább egyik 
oldalon partéltől számított 3,0 méter 
széles felvonulási terület biztosítása a 
munka- és szállítógépek szabad közle-
kedési útvonala számára. Az ettől 
eltérő eseteket szabályozási terv jelöli. 
A parti birtokosok sem évelő, sem év-
szakos növényeket nem telepíthetnek 
a szabályozási területre, nem foglal-
hatják el a patak medrét, rézsűjét, a 
földműveket /töltéseket/ időszakosan, 
sem kerti művelés céljából.

4) Belterületen a patakok és víz-
folyások medrében a cserje és 

fanövéseket el kell távolítani, a nád 
és gaznövényeket a parti birtokosok 
kötelesek kaszálni vagy kaszáltatni.

5) A veszélyes és kommunális hul-
ladékok elhelyezése a medrekben 
és a medrek környezetében tilos, 
a károkozókat közigazgatási vagy 
büntetőeljárás keretében felelősségre 
kell vonni.
Külterületi vízfolyások és kisvízfolyások

6) A parti birtokosok kötelesek a 
kisvízfolyások fenntartásáról gon-
doskodni. A vízfolyások partélétől 
számított 6-6 m fenntartási terület-
sávot szükséges biztosítani felvonulás 
céljára.

7) A parti területek és meder 
kaszálásának hozadéka a parti bir-
tokost illeti a fenntartási munka gon-
dos elvégzése után.

8)  A külterületi átereszek és 
műtárgyak fenntartása a tulajdonos, 
illetve a kezelő kötelessége.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

A mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Klub jótékonysági bált rendezett 
november 13-án, a helyi Művelődési 
Házban. 
A személyes meghívásoknak és a nyugdí-
jasok iránti jó szándéknak köszönhetően 
200 vendég tisztelte meg jelenlétével a 
rendezvényt. Idős és fiatal egyaránt jelen 
volt. A vendégeket Siska Jánosné, a 
klub vezetője köszöntötte. A résztvevők 
jóindulatú hozzáállását mutatta, hogy a 
szűkös férőhely senkinek nem szegte 
kedvét. 
Az est sztárvendége Fazekas Rozika 
ezüstkoszorús énekesnő volt Szol-
nokról. Magával hozta táncos lábú 
nyugdíjas csapatát, a Kabaré Dalkör 
Tánckarát. Változatos, színpompás 
műsorukkal színesítették az estet. A 
zenét a mezőtárkányi Koktél zenekar 
szolgáltatta. A hajnal 4 óráig tartó 
fergeteges hangulatú bál jelentős be-
vételt hozott a nyugdíjas klub számára, 

melyet a klubtagok kulturális célokra 
fordítanak. 
A szép számú résztvevőn kívül több 
helyi vállalkozó, helybéli és elszár-
mazott lakos támogatta anyagilag és 
részvételével a rendezvényt. 
A Heves Megyei Hírlap külön tombo-
lasorsolást tartott az előfizetők között, 
ezzel is színesítve az estét. 
A bál lebonyolításában az időseknek 
segítséget nyújtottak a Mezőtárkányi 
Ifjúsági Kör fiataljai, az Általános 
Iskola és a Művelődési Ház.
A bál szervezői köszönetet mon-
danak mindazoknak, akik anyagi 
támogatásukkal, tombola-felajánlás-
sal, munkájukkal és részvételükkel 
segítették a rendezvény sikerét.
A bál rendezői: 

Siska Jánosné klubvezető
Szabó Istvánné vezetőségi tag
Tóthné Szabó Anita települési képviselő

azoknak kivenni a részét, akik nem 
hordatják el a szemetet a házuk-
tól, hanem településünk képét, és 
környezeti állapotát rontják azzal, 
hogy vagy kényelmességből, vagy 
takarékossági célból, de az ingyenes 
megoldást választják.

Esetükben, azaz azoknak a esetében, 
akik nem rendelkeznek a hulladék-szál-
lításra vonatkozóan szerződéssel, a kom-
munális adó, a fent említett mértékeken 
túlmenően további 6000 forinttal 
emelkedik. Természetesen azok, akik 
kötnek a szemétszállításra szerződést, 
ezt a hatezer forintot be sem kell, hogy 
fizessék, mert kedvezmény formájában 
az Önkormányzat elengedi nekik. A 
szerződések benyújtására a kedvezmény 
érvényesítése érdekében először 2005. 
február 1-ig van mód, azaz aki eddig 
szerződést köt szemétszállításra, az az 
egész évre megkapja a kedvezményt. 
Aki csak ez után az időpont után köti 
meg a szerződését, vagy mutatja be, az 

a kedvezménynek csak az időarányos 
részére lesz jogosult.

Ehhez kapcsolódóan, nem 
mezőtárkányi lakosok előtt le lesz 
zárva a szeméttelep, ők nem szállíthat-
nak majd be oda semmit, illetve azok 
a lakosok, akik kedvezményben ré-
szesülnek, és mégis – engedély nélkül 
– a szeméttelepre viszik a hulladéku-

Kedves 
Nyugdíjasok!

Az Idősek Klubja vezetőjeként 
szeretném népszerűsíteni szolgál-
tatásainkat, elsősorban a kevés 
nyugdíjjal vagy nyugdíjszerű ellátás-
sal rendelkezők körében. Akinek 
a havi jövedelme például a 30.000 
Ft-ot nem haladja meg, 7.500 Ft-
ért teljes körű ellátást kaphat intéz-
ményünkben. A térítési díj külön-
bözetét az állam természetbeni jut-
tatásként átvállalja. Ez napi három-
szori étkezést és a szabadidő kul-
turált eltöltését jelenti (újságolvasás, 
TV nézés, beszélgetés, gyógytorna, 
különböző témájú foglalkozások). 
Téli időszakban a fűtés- és áramdí-
jon is spórolni lehet így. 

Ne töltse a hosszú téli napokat 
egyedül, magányosan! Szeretettel 

várom jelentkezésüket!
Pénzesné Mátyus Piroska 

klubvezető

Nyugdíjasok a 
táncparketten

Hulladékszállítási 
szerződés  

kedvezménye nélkül

Hulladékszállítási 
szerződés  

kedvezményével
Lakás alapterülete 
nagyobb, mint 120 m2

9000 3000 (9000-6000)

Lakás alapterülete 
kisebb, mint 120 m2, de 
nagyobb, mint 50 m2

8100 (9000-10 %) 2100 (9000-10%-6000)

Lakás alapterülete 
kisebb, mint 50 m2

7020 (9000-22 %) 1020 (9000-22%-6000)

Tanárki István 
jegyző

kat, szintén elesnek a kedvezmény 
érintett havi időarányos részétől.
Ennek megfelelően, táblázatos, 
áttekinthető formába rendezve a rá 
vonatkozó adómértéket könnyedén 
leellenőrizheti, és megnézheti, hogy 
megéri-e neki az éves szinten a nem 
egész 4600 Ft-os költségű hulladék-
szállítási szerződést megkötni.



�2004. december

A Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 2004. 
november 20-án 23 fővel részt vett a 
Verpeléten megrendezett megyei 
nyugdíjas „Ki mit tud?”-on, immár 
második éve vagyunk jelen fellépőként 
ezen a kulturális fesztiválon. 

A tárkányiak közül 18 fő lépett 
a színpadra ének- és táncproduk-
cióval. A fellépőruha és az előadott 
dal-csokor, illetve néptánc nagy 
tetszést és sikert aratott a 800 fős 
közönség körében. Nem volt he-
lyezés, csak ajándéktárgyat kaptunk 
és a több száz résztvevő közül nem 
győztük fogadni a szívből jövő gra-
tulációkat a jól sikerült műsorért. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy 
kis falunkat méltón képviseltük.

Siska Jánosné klubvezető

Siker a nyugdíjas „Ki mit tud?”-on

Együtt ünnepeltek
A Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tajgai december 11-
én, szombaton zártkörű karácsonyi ünnepet rendez-
tek. A meghívottak között voltak azok a támogatók, 
akik anyagi segítséggel és munkájukkal segítették a 
klub működését. Az idősebbeket az általános iskolá-
sok mikulási- karácsonyi műsorral köszöntötték 
Veres Károlyné tanítónő vezetésével. Majd a klub-
tagok névnapjuk alkalmából köszöntötték a Kata-
linokat, Istvánokat, Évát és Jánost. A báli jó hangu-
latot Siska László zenéje biztosította hajnal 2 óráig.



Községünkben augusztus 21-22-én 
került megrendezésre a Tárkányok III. 
találkozója. A hagyományos össze-
jövetelre öt települést hívtunk meg: 
Szlovákiából Nagytárkány és Kistárkány, 
Romániából Köröstárkány, Komárom 
megyéből Tárkány,  valamint a találkozó 
kezdeményezője, a Heves megyei 

Felsőtárkány képviseltette 
községét a találkozón.

Nagy várakozás, készülődés és 
szervezés előzte meg  nemzetkö-
zi rendezvényünket.

Községünk egész lakossága 
ráhangolódott a nagy eseményre, 
őszinte szeretettel vártuk 
barátainkat, a tárkányiakat. Min-
denkit sikerült elszállásolnunk 

vendégszerető és segítőkész 
mezőtárkányiaknál, köszön-
jük nekik! 

Noha sokakkal először 
találkoztunk, mégis 
bensőséges kapcsolat, érzés 
jellemezte itt tartózkodásu-
kat. A megérkezés örömteli 

pillanatai, a vidám 
énekszó, s a töretlen 
jókedv mind azt 
bizonyította, hogy 
a Felsőtárkányi 
Önkormányzat ha-
gyományteremtő 
kezdeményezése minden „Tár-
kány” nevet viselő községben 
komoly támogatókra talált. 
Hisz minden egyes település 

tudása legjavát adva készült, hogy 
bemutathassa népviseletét, s azokat a 
kulturális értékeket, melyeket lakóhe-
lyükön ápolnak, tanulnak. Csodálatos 
előadásokat láthattunk a legkülönbözőbb 

műfajokban. A tűző 
nap ellenére a közönség 
sorai nemhogy fogy-
tak volna, inkább sza-
porodtak. S az utazás 
fáradalmait is elfeledve 
vendégeink minden prog- 
ramunkat megtisztelték 
jelenlétükkel. Mindenki 
megnézte népművészeti 
és képzőművészeti kiál-
lításunkat, de megtelt a 
templom az orgonaszó 
hallatára is, a Kálvárián 
bemutatott „Meg-
feszített” című rockopera 
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Tárkányok III. találkozója
2004.augusztus 21-22.



Felsőtárkánynak – Nagytárkány pol-
gármestere a szentmise elején átad-
ta Mezőtárkány polgármesterének. 
A helyi plébános úr megszentelte a 
zászlót. Egy évig mi őrizhetjük.

A „jó szájíz” érdekében finom 
töltött káposzta várta az ünneplőket 
a mise után. A tárkányi vendégeink 
– feledve esőt, borút - kiemelték a 
rendezvény színvonalát, a kedves 
fogadtatást, figyelmes kiszolgálást 
és szívélyes vendéglátást.

A mezőtárkányi lakosok össze-
fogásának, jóindulatának és 
segítőkészségének köszönhetően 
egy mindenki számára emlékezetes, 
sikeres nagyrendezvény volt a 
Tárkányok III. találkozója. 

pedig egészen nagyszámú közön-
séget vonzott, s különösen nagy si-
kert aratott. Nagytárkányi vendégeink 
azóta már két külföldi fellépésre is 
felkérték az Arcok Álruhában Amatőr 
Színtársulatot. A hangulat tetőpontját 
természetesen az utcabál jelentette a 
tűzíjátékkal.

A vasárnapi eső ellenére fúvós 
zenekar köszöntötte a vendég-
sereget. A saját zászlók alatt ünnepi 
díszben felvonuló delegációk meg-
hatottan énekelték együtt a magyar 
himnuszt a Római Katolikus Temp-
lomban. A haza és a magyarság 
fogalma felértékelődik, ilyen alkal-
makkor telítődik igazi tartalommal.

A vándorzászlót - melyet a Ma-
gyarok Világszövetsége alapí-
tott, s adott át első alkalommal 

92004. december

Vendégszeretetből jelesre 
vizsgáztunk!
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Mezőtárkány Művelődéséért Alapítvány
CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍT VÁNYOK

A Mezőtárkány Művelődéséért 
Alapítványt 1998. május 12-én 
hozta létre 5 mezőtárkányi alapító 
tag: Dr. Gyurkó Péter, Dr. Lukács 
Tamás, Tófalusi Emil, Dr. Tóth Fe-
renc és Dr. Tóth László. Az volt az 
alapvető célkitűzés, hogy alapítványi 
támogatással elősegítsék Mezőtárkány 
község kulturális hagyományainak 
megőrzését, ápolását, a község lako-
sainak művelődését, a sporttevékeny-
ség elősegítését.

Az Alapítvány legfőbb szerve a 
Kuratórium, amelynek elnöke a min-
denkori polgármester, jelenleg Dr. 
Adorján Gábor, alelnöke az ÁMK 
igazgatója, Nyeste Ferencné. Tagjai: 
Tóth István, Nagyjánosi Gyula, Dr. 
Tóth László.

A Mezőtárkány Művelődéséért 
Alapítvány a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. Tv. alapján 
működik. A bevételek közé tartoznak 
a különféle támogatások, pályázaton 
nyert pénzek, vállalkozók, magán-
személyek adományai, valamint az 
SZJA 1%-ának felajánlásából befolyt 
összeg. Ezek a bevételek fedezik az 
Alapítvány által támogatott célok fi-
nanszírozását, többek között az egyes 
civil szervezeteknek nyújtott támogatá-
sokat, a tanulói ösztöndíjat, a község 
életében jelentkező aktuális feladatok, 
beruházások támogatását.

Az alapító okiratban megfogalmazott 
céloknak megfelelően az egyik fontos 
pont a nevelés és oktatás, képesség- 
fejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. 
Lehetőségeihez képest az Alapítvány 
segíti a helyi Általános Művelődési 
Központot. Ennek eredményeképpen 
sor kerülhetett az Általános Iskolában 
zongoravásárlásra, cigánytánc-tábor 
szervezésére, az 1. osztályba tanulói 
székek vásárlására, a Napközi Otthonos 
Óvodába fejlesztést elősegítő gyermek- 
könyvek, lexikonok, enciklopédiák 
vásárlására, valamint az Apáczai 
Könyvkiadó támogatásaként pl. tele-
vízió vásárlásra.

Az Alapítvány megalakulása óta 
minden évben jutalomban részesíti a 
Mezőtárkányi Általános Iskola legte-

hetségesebb végzős diákját. 2004. jú-
niusában, a nevelőtestület döntése alap-
ján ezt az elismerést Bényei Tímea 8. 
osztályos tanuló kapta. Az Alapítvány 
2004. november 12-én megtartott 
legutóbbi ülésén a Kuratórium döntése 
alapján ez a támogatás kiegészül azzal, 
hogy a zeneiskolás tanulók közül a 
tehetséges diákok támogatásaként 1 fő 
tandíjának a kifizetését az Alapítvány 
átvállalja.

A község ifjú tehetségei a 
Mezőtárkányi Ifjúsági Kör és az 
Arcok Álruhában Ifjúsági Amatőr 
Színtársulat, akik rendkívül színvona- 
las és sikeres műsorokat, előadásokat 
tartottak már több alkalommal is 
a kulturális rendezvényeken. Ezek 
között említenénk meg a Tárkányok 
találkozója rendezvénysorozatot, ahol 
2002-ben Felsőtárkányban, 2003-ban 
Nagytárkányban, idén pedig augusz-
tus 21-én a Kálvária dombon tar-
tott rockoperájukkal arattak megér-
demelt sikert a fiatalok. Az Alapítvány 
támogatásával is hozzájárult  sikeres 
működésükhöz. 

2001. évben a honalapítás 1000 éves 
évfordulójára rendezett Milleniumi 
napok látványosságát, a tűzijátékot és 
az Egri Fúvószenekar felvonulását is 
támogatta a Kuratórium.

A tavalyi év jelentős beruházása volt a 
temetői ravatalozó felújítása, bővítése, 
melynek a torony részébe egy oda illő 
harang elkészítését tervezték, s ehhez 
remélt az Alapítvány adományokat a 
község lakosságától, vállalkozóitól. 
Örömünkre szolgált, hogy ez az elkép-
zelés megvalósulhatott, s a közös 
erőfeszítés eredményeként a harang 
elkészülhetett, amiért köszönetün-
ket fejezzük ki mindazoknak, akik 
támogatták e nemes célt. 

Idén szintén egy nagy volumenű 
„feladat” várt a községre, mivel nálunk 
került megrendezésre a „Tárkányok 
III. találkozója”. Elmondhatjuk, hogy 
várakozáson felül sikerült ez a ren-
dezvénysorozat, minden résztvevőnek 
kellemes szórakozásban lehetett része, 
színvonalas kulturális műsorokat, 
produkciókat láthatott. Ehhez a ren-

dezvényhez is szívesen fogadtuk 
a támogatásokat, melyből szintén 
jelentős összeg folyt be, s ebből az 
Önkormányzat kiadásainak egy részét 
fedezni tudtuk.

Az Alapítvány egyik jelentős bevé-
tele – mint említettük – minden évben 
a magánszemélyek személyi jövede-
lemadója 1%-ának felajánlása. Idén 
ebből 154.373 Ft folyt be, ami jelentős 
tétel az Alapítvány költségvetésében. 
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik ezt a felajánlást meg-
tették, s kérjük, hogy a jövőben is 
tiszteljenek meg minket támogatásuk- 
kal, hogy Mezőtárkány község 
kultúrájának fejlesztését, a kulturá-
lis örökség megóvását közös meg-
elégedésünkre tovább folytathassuk.

A Kuratórium nevében:
Dr. Adorján Gábor 

polgármester

Gyermekjóléti 
Szolgálat

1998. július 1-jén alakult meg. 
Személyi feltételeiben 2004. 
január 1-jén történt változás, me-
lyet a szolgálat sokrétű feladatai, 
kötelezettségei illetve a faluban 
előforduló életvezetési problémák 
sokasodása indokolt. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a 
munkáját a szolgáltatás, szervezés, 
gondozás hármas egységében 
végzi. A fogadóórákon jellemző 
az információkérés, hivatalos irat 
kitöltése, kérelmek, beadványok 
megírása, vagy az ügyfél más 
szervhez való tovább küldése. Az 
idei évben sikerült a pszichológiai 
tanácsadást bevezetni, melyre igen 
nagy az igény.

A szolgálat Nyári Játszóházat, 
kerékpártúrát, nyársalást szervezett, 
a gyermekvédelmi törvényben előírt 
jelzőrendszer működik. 

Pénzesné Mátyus Piroska
Gondozási Központ vezetője
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INTÉZMÉNYEK

A téli hónapokban is nagyon sok 
tűzeset, füst, gázmérgezés történik.  
Ezúton szeretném felhívni a lakosság 
figyelmét néhány fontos tűzvédelmi 
szabályra. 
Szilárd tüzelésű fűtő berendezések: 

- Használjunk a tüzelő berendezés 
alatt és az ajtaja elé helyezett nem 
éghető anyagú parázs felfogó tál-
cát. A tálca minden oldalról 30 cm-
rel nagyobb legyen, mint a tüzelő 
berendezés.
- Füst elvezetésre csak jól illesz-
tett, megfelelő anyagú és szilárd-
ságú füstcsövet szabad használni, 
melyet 1,5 méterenként bilincs-
csel rögzíteni kell az épület-
szerkezethez, és hézagmentesen 
kell a kéménybe csatlakoztatni.
- A kéményeket évente egyszer 
kotortassuk ki kéményseprő szak-
emberrel, a tisztító ajtók mindig 
legyenek zárva.

Elektromos fűtőtestek: 
- a berendezéseket letakarni, 
azokon ruhát szárítani tilos!
- hősugárzók hatósugarából minden 
éghető anyagot el kell távolítani.

 -Ne használjunk piacon vett kétes 
eredetű tűz- és balesetveszélyes 
fényfüzéreket.
- Fényfüzéreket is csak felügyelet 
mellett üzemeltessük.

Szilveszterkor a petárdák használata 
engedélyezett.

- mégse legyünk felelőtlenek, csak 
ott robbantsunk petárdát, ahol 
nem veszélyeztetjük mások testi 
épségét, és nem okoz tüzet.
- legalább 5 m távolságban a 
petárdától nem lehet személy és 
tűzveszélyes anyag.
- ha az ünnep hangulatát 
tűzijátékkal akarjuk színesíteni, 
azt bízzuk szakemberre.

A fenti intelmek betartásával (ami 
közel sem teljes) nagyban csök-
kenthetjük a veszélyeket, hogy ne 
legyen tragédia egyetlen családban 
sem, a tél és az ünnepek békében és 
boldogságban múljanak el.

Forgács György 
tűzoltóparancsnok

Új Polgárőr-vezető!
A Polgárőrség októberi tisztújító 
gyűlésén munkája és egyéb elfog-
laltságai miatt lemondott az eddigi 
parancsnok, Nyeste Sándor, de azért 
a Polgárőrség tagja maradt. A meg-
alakulás óta öt és fél éven keresztül 
vezette a csapatot.
Utóda a tagok egyhangú támogatásá-
val a szintén alapító tag, az eddigi 
parancsnok-helyettes, Bényei István 
lett.
A faluban a közbiztonság jónak 
mondható. Lehetőségeinkhez ké-
pest ezután is megteszünk ezért 
mindent. Folytatjuk az éjszakai 
járőrözést, fenntartjuk a kapcsola-
tot a rendőrséggel és a szomszédos 
települések polgárőr szervezeteivel. 
Az is örömmel tölt el bennünket, 
hogy egyre több az ifjú polgárőr-
jelentkező. Szeretettel várunk tag-
jaink közé mindenkit!
Ezúton kívánunk kellemes kará-
csonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, békés, boldog új évet a te-
lepülés minden lakójának!

A mezőtárkányi Polgárőrség

1998. március 1-jén alakult, akkor még 
Szociális és Családsegítő Szolgálat 
néven. A névváltozás 2004. júniusá-
ban következett be, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. Két 
egymástól jól elkülöníthető egység-
ként működik: idősellátás (Idősek 
Klubja, házi segítségnyújtás, szociá-
lis étkeztetés), családsegítés, mely 
magában foglalja az önálló szakmai 
egységként működő Gyermekjóléti 
Szolgálatot is. 

Az idősellátásban 3 főállású 
dolgozó tevékenykedik, illetve 
helyettesítéskor 1 fő tiszteletdíjas 
dolgozó segít be. A Gyermekjóléti 
Szolgálatnál 2 fő főállású családgon-
dozó dolgozik. A Gondozási Központ 
vezetője Pénzesné Mátyus Piroska. 
Az Idősek Klubjának jelenleg 15 tag-
ja van. Ez az ellátási forma különösen 
előnyös az egyedül élő vagy napköz-

ben egyedül tartózkodó idős emberek 
számára. Mindennapjaikat kulturált 
környezetben, társaságban tölthetik. 
Házi segítségnyújtásban jelenleg 10 
fő részesül. Az ellátottak száma 2004 
évben jelentős mértékben növekedett, 
melyben a falu elöregedő tendenciája 
mutatkozik meg. Legtöbbször az ebéd 
kihordására, ház körüli teendőkre, 
bevásárlásra mutatkozik igény. A 
szociális étkeztetést jelenleg 21 fő 
veszi igénybe. Ez az ellátási forma 
egyre népszerűbbé válik, különösen 
az aktívabb, egyedül élő nyugdíjas 
korosztály körében. 

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy 
amennyiben valamelyik ellátási forma 
felkeltette érdeklődésüket, keressék 
a Gondozási Központ dolgozóit, akik 
további felvilágosítással szolgálnak.

Pénzesné Mátyus Piroska
Gondozási Központ vezetője

- a tűztávolságok betartása nagyon 
fontos, legalább 2 m távolságban 
ne legyen éghető anyag a fűtőtestek 
környezetében.

Gázüzemű fűtő berendezések:
- A tűz veszélyességén túl a gáz-
mérgezés veszélye is lehetséges!
- A tüzelés megkezdése előtt 
ellenőriztessük a berendezést 
gázszerelő szakemberrel.
- A berendezéshez tartozó gáz- 
kéményeket is. A kémények a 
tető gerincétől legalább 0,5 m-
rel magasabbak legyenek, hogy a 
légáramlatok az égésterméket ne 
kavarják vissza a kéménybe.

A kereskedelemben kapható szénmo-
noxid érzékelő és riasztó berendezés, 
ami figyelmeztet a veszélyes anyag 
jelenlétére, ÉLETET MENTHET!

Az ünnepekre:
Egyik legszebb ünnepünk a karácsony, 

vigyázzunk hogy szép maradjon!
- Égő gyertyát ne hagyjunk fel-
ügyelet nélkül egy pillanatra sem. 
- Fényfűzért csak olyat vásároljunk, ami 
biztonsági transzformátorral üzemel, 
és jóváhagyási jellel van ellátva.

Gondozási Központ

Tűzvédelem télen!
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KÖZELGŐ ÜNNEPÜNK: KARÁCSONY

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.

(Juhász Gyula)

Csillogó karácsonyfa, karácsonyi ének, 
megható karácsonyi történetek. Ki ne 
emlékeznék a világ irodalmának meg-
szelídült szívű uzsorásaira karácsony 
estéjén, vagy az áhítatosan elhall-
gató ágyúk legendáira? Ezek között 
szerényen búvik meg a kétszáz évvel 
ezelőtti plébános esete. Egy kis tiroli 
falucskában Joseph Mohr tisztelendő 
urat épp a karácsonyt megelőző estén 
hívták egy házhoz keresztelőre. Ha- 
zafelé ballagva a csöndes, csillagos ég 
alatt talán a megszületetett gyermekről 
elmélkedett, és arról a másikról, kinek 
születését holnap este ünnepli a fél 
világ. Otthon sem tudott nyugovóra 
térni, egy szép versben írta meg érzé-
seit.

Minderről persze mit sem tudnánk 
e két évszázad távolából, talán ő is 
elfelejtette volna az egészet, ha másnap 
nem állt volna elő azzal a panasszal 

Franz Xaver Gruber kántor 
úr, hogy az orgona fújtatóját 
kirágták az egerek. Nem lesz 
a karácsonyi misén zene. 
Kényszer adta megoldásként 
került elő a tegnap esti vers, 
a Csendes éj, amelyet Gruber 
kántor dallamával a temp-
lomi asszonykórus adott elő 
még aznap este. A dal olyan 
szép volt, hogy aki hallotta, 
továbbadta. Így terjedt el 
szájról szájra, így jutott el 
a császárig, aki elrendelte, 
hogy birodalmában min-
denütt énekeljék el kará-
csonykor ezt a dalt. Hogy ez 
a dal nemcsak a császárt, a 
birodalmát élte túl, hanem 
napjainkban is él, bizonyítja, 
milyen szerepe volt valaha a 
karácsonyi éneklésnek.

Az első gyertyafényes karácsonyfa története 
is több évszázadra nyúlik vissza, amikor is maga 
Luther Márton, aki a XV-XVI. Században élt, s 
reformálta meg az egyházat, saját gyermekeivel 
ünnepelte így a karácsonyt. Amikor kint sétált 
a téli erdőben, gyönyörködött a hóborította 
fenyőkben, a szikrázó csillagokban, családjának 
el akarta mesélni, amit látott, s nem találván rá 
szavakat, behozott a szobába egy fenyőfát, és 
pici, csillogó gyertyákkal világította ki. Kará- 
csonyi verset is írt a gyermekeinek, a „Mennyből 
jövök most hozzátok” kezdetűt:

Mennyből jövök most hozzátok, 
jó hírt mondok, jer, halljátok, 
mert nagy örömöt hirdetek, 
méltán ujjong ma szívetek.
A megtartó ma született, 
ég-föld örül ma veletek. 

Egy ártatlan kis csecsemő, 
egész világ üdve lesz ő.

Ez Krisztus, Isten szent Fia, 
ki mennyből jött a földre ma. 

Ő üdvözít, ő törli el, 
világ bűnét szent vérivel.

Mit sok ezer szív kérve kért, 
mit Isten régen megígért, 
ő hozza, tőle nyerheted 
az üdvöt, örök életet.

Csendes éj
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ÜNNEPI 
ÉTELEK

A karácsonyi ételek étrendje böjtös 
volt, gyakran csak vacsorát ettek. 
Egy-egy jellegzetes karácsonyi étel-
receptet szeretnénk ajánlani.

Gombás 
tonhal

Hozzávalók: 4 szelet fagyasztott ton-
hal (kb. 45-50 dkg), 4 evőkanál olaj, 
20 dkg gomba, 2 piros paradicsompa-
prika, 1 nagy paradicsom, 1/2 citrom 
leve és reszelt héja, 1 csokor petrezse-
lyemzöld, 1 fej vöröshagyma, 1 dl 
tejföl, 1 evőkanál liszt, 1 késhegynyi 
törött bors, ízlés szerint só.
Elkészítése: A fagyasztott halat 
felengedés után négy szeletre vágjuk, 
és megsózzuk, megborsozzuk, 
majd mindkét felén lisztbe mártjuk. 
Serpenyőben, 2 evőkanál olajon, erős 
lángon, hirtelen átsütjük, és a citrom-
lével meglocsolva, fedő alatt, néhány 
percig pároljuk. Közben a gombát 
megtisztítjuk, és felszeleteljük. A 
paradicsompaprikát kicsumázzuk, 
és kis darabokra vágjuk, a hagymát 
pedig finomra metélve, a forró olajon 
üvegesre fonnyasztjuk. Megsózzuk, 
megborsozzuk, majd beletesszük a 
gombát, és a petrezselyemzöld apróra 
vágott felét. Fedő alatt, saját levében, 
időnként megkeverve, puhára pároljuk, 
ezután zsírjára sütjük. Beletesszük a 
paprikát meg a citrom reszelt héját. 
Ismét befedjük, és addig pároljuk, 
amíg a paprika kissé összeesik, de 
még nem nagyon puha. Ráöntjük 
a tejfölt, és hozzáadjuk a vékony 
szeletekre vágott paradicsomot, meg 
a petrezselyemzöld másik felét. Éppen 
csak egyet forralunk a ragun, máris a 
halszeletek köré öntjük.

Variációk 
pulykára

Vagdalt mell: a levágott mell-
szeleteket vagy egy részüket sza-
lonnával keverve ledaráljuk, tejbe 
áztatott zsemlével, főtt tojás-
sal, gombával szaporítjuk, sóval, 
borssal ízesítjük. Egy nyers tojással, 
morzsával formázhatóvá keverjük, 
visszatesszük a mellcsontra, és saját 
levével locsolgatva megsütjük.
Rántott szelet: a pulyka melléből 
kivágott szeleteket úgy bundázzuk 
be, hogy a felvert tojásba kevés 
reszelt sajtot is keverünk. Majonézes 
burgonyával, gombás rizzsel vagy 
rizibizivel tálaljuk.
Hússaláta: a kockára vágott 
leveszöldségből almával, uborkával, 
főtt tojással, főtt krumplival, főtt 
kukoricával, tartármártással fran-
ciasalátát készítünk, és apróra vág-
va belekeverjük a levesben megfőtt 
zúzát, májat és szívet, apró hús-
darabokat.

KARÁCSONYI 
SÜTEMÉNYEK

A karácsony elmaradhatatlan 
süteménye a mákos és diós bejgli, 
de kedveltek a különböző mézes 
sütemények, mézeskalácsok is.
Csokoládés kalács: Három egész 
tojást elkeverünk 15 dkg kristály-
cukorral, 40 dkg liszttel és 10 dkg 
olvasztott vajjal vagy margarin-
nal. A masszát püspökkenyér- vagy 
kuglófformába tesszük, és lassú 
tűzön megsütjük. Amikor kihűlt, 
bevonjuk csokoládémázzal.
Diós golyócskák: 15 dkg finomra 
őrölt diót gyúrjunk össze 14 dkg 
cukorral és egy egész tojással. A 
masszát formáljuk kis gömbökké 
és vonjuk be csokoládéöntettel. Egy 
napig száradni kell hagyni.
Mézeskalács: Egy egész tojást, 
három tojássárgáját, 12 dkg cukrot, 
30 dkg mézet, 25 dkg rozslisztet, 
három tojásfehérjét habbá verve, 
kevés fahéjjal, szegfűszeggel 
ízesítve, késhegynyi szódabikar-
bónával összegyúrunk, illetve 
keverünk. Hosszú formában lassú 
tűzön megsütjük, tetejét vagdalt 
mandulával szórjuk meg.

Többekben még elevenen élnek a 
karácsony különböző hagyományai. 
A karácsonyi ünnep igazi ízét, hangu-
latát az adventi betlehemezés adta 
meg. Álbajusszal, álszakállal, papírko-
ronával, kis ragasztott papírjászollal, 
istállóval járták a gyerekek a házakat, 
kérdezgették: „Szabad-e bejönni ide 
betlehemmel?” – s ha bebocsátást 
nyertek, énekeltek a karácsonyról, 
a kis Jézus születéséről, békességet, 
boldogságot kívánva a ház lakóinak 
és mindenféle embernek. Így mentet-
ték át a hagyományokat, értékeket a 
feledésből.
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EGÉSZSÉGESEBB 
MEZŐTÁRKÁNYÉRT!

Pályázatot nyújtott be az Önkor-
mányzat a Misszió Egészségügyi 
Központ kiírására „Egészségesebb 
Mezőtárkányért” címmel, melyre 
400.000 Ft-ot nyertünk. A pályá-
zatban szereplő programok az 
óvodás- és iskoláskorú gyermekek, 
a kisgyermekes és a várandós édesa-
nyák egészségesebb életmódra való 
felkészítését célozza meg.

Fogmosási programon belül 
az óvodásokkal történik a helyes 
fogápolás megismertetése szakem-
berek közreműködésével.

A csecsemő-gondozási prog-
ramra az iskoláskorú gyermekek 
jelentkezését várjuk.

A baba-mama klub célja, hogy a 
községben élő kisgyermekes anyák 
találkozók formájában megoszt-
hassák egymással tapasztalataikat, 
véleményt cseréljenek a gyermek-
gondozásról. Szeretnénk baba-
masszázzsal foglalkozó szakembert 
meghívni. A várandós anyáknak és 
gyermekvállalásra készülő pároknak 
szülésznő bevonásával szülésre 
felkészítő előadások megtartását 
tervezzük.

A program megvalósításáért Dr. 
Adorján Gábor polgármester úr a 
felelős, végrehajtását társadalmi 
munkában a községi védőnő, Antal 
Erika, az óvodából Demjén Lász-
lóné, az iskolából Rusz Lajosné, 
családgondozóként Oláh Andrea, az 
önkormányzat részéről pedig Veres-
né Juhász Anna végzi.

A programokra sok szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

Antal Erika
Községi védőnő

Magyarország területén vezetékes víz 
biztosításához egyre kedvezőtlenebb 
minőségű rétegvíz (mélységi víz) és 
felszíni víz (folyók, tavak) áll ren-
delkezésre. Ha ehhez hozzávesszük az 
öregedő vezetékhálózatot, érthetővé 
válik, hogy miért kell fokozódó 
mértékű klórozást alkalmazni a 
vezetékes víz bakteriológiai tisz-
taságának megőrzéséhez. A fokozódó 
klórozás egyre inkább élvezhetetlen-
né teszi a csapból kifolyó vizet, mert 
megnő benne a klórtartalom és a vizet 
kellemetlen szagúvá, rossz ízűvé 
(részben rákkeltővé) tevő úgynevezett 
klórvegyületek száma.

Az emberi faj ugye azért marad-
hatott fenn eddig, mert mindig jól 
alkalmazkodott a megváltozott 
körülményekhez. Több százezer éven 
át evolúciója során nem átallott min-
dig forrásvizet, vagy olyan folyóvizet 
inni, amely úgynevezett kis sótartalmú 
édesvíz, amely tetejében még szag-
mentes is. Erre a büdösödő csapvízre 
úgy reagált, hogy egyszerűen mást 
kezdett el inni. Először az üdítők vál-
tak „népszerűvé”, de ezek mesterséges 
színezékeket, tartósítószereket, „állag-
javítókat”, no meg rengeteg cukrot 
tartalmaztak. Összességében alig 
nevezhetők egészséges vízpótlónak. 
Aztán divatossá váltak a „természetes 
ásványvizek”.

Nos ezekkel az ásványvizekkel 
meglehetősen sok gond van. Nem-
csak arra gondolok, hogy több ásvány-
víz esetén megállapította az illetékes 
hatóság, hogy bakteriológiai szem-
pontból szennyezett. Ez általában 
emberi mulasztásból adódott, ami ter-
mészetesen bármikor megismétlődhet. 
Sokkal inkább a nagyobb aggodalom 
abból adódik, hogy amikor a „palac-
kozott természetes ásványvíz” ma- 
gyar szabványt megalkották, az alko-
tók arra nem gondoltak, hogy emberek 
óriási tömege naponta ivóvíz he- 
lyett fogyasztja a különleges vizeket. 
Ugyanis ők nem olvassák a szabvány 
határértékeit (mert ha olvasnák, egy 
részét meg nem innák), és nem tud-
ják, hogy ezek többsége ivóvíznek 
sajnos nem alkalmas. A szabvány-
alkotók úgy gondolták akkoriban, 
hogy az ásványvizet időnként fo-
gyasztják csak az emberek, ezért 
nagyon liberális határértékeket írtak 

az egyes vízben található kompo-
nensek határértékének táblázatába. 
Talán arra gondoltak, hogy nem baj, 
ha sokkal rosszabb, mint az ivóvíz, ha 
keveset isznak belőle, majdcsak meg-
birkózik vele az emberi szervezet. A 
laikus fogyasztó azt hiszi naivan (de 
talán a szíve mélyén jogosan), hogy 
az ásványvíz talán még az ivóvíznél is 
jobb, és ez az, amiben nagyon téved!

A legtöbb ásványvíz esetében a 
magas sótartalom a bűnös! Az ivóvíz 
szabvány 1000 milligramm/liter sótar-
talmat (szárazanyag tartalomnak írják 
a palackokon) enged meg, míg az 
ásványvizeknél akár 3000, sőt 6000 
mg/l-t is eltűr! A túl nagy sótartalmon 
felül tetézi a gondot, hogy legtöbbször 
az ártalmas nátriumtartalom (Na-val 
jelölik) az oka, amelynek kedvezőtlen 
hatásai közül most csak a vérnyomást 
növelő hatását emelném ki. Az ásvány-
vizek egy részében szinte alig van a 
számunkra fontos kalciumból (Ca) 
és magnéziumból (Mg). Az ivóvíz 
szabvány ezekre előír egy minimális 
értéket, ami egyes ásványvizekből 
sajnos hiányzik (hiánya elősegítheti a 
csontritkulást).

A másik véglet a kisebb só-koncent-
rációjú ásványvizek. Ezek „távozása-
kor” értékes sókat rabol magával az 
emberi szervezetben hiányt okozva. 
Ezen anyagok pótlása a szervezetünk 
egészséges működéséhez elengedhe-
tetlen!

A laikus vásárló nem olvasta a szab-
ványban, hogy a természetes ásványvíz 
„a biológiai vízigény teljes vagy rész-
leges kielégítésére – esetleg fogyasz-
tási előírásokkal – alkalmas”. Bizony 
több ásványvizünkből hiányzik a 
következő felirat: „bizonyos gyomor-
panaszok esetén kúraszerűen (néhány 
hétig) ivásra alkalmas, orvos javas-
latára”. Aki ezt a vizet ivóvíz helyett 
állandóan fogyasztja, az bizony bátor 
ember!

Mi tehát a megoldás?! 
A vezetékes hálózatból folyó 

vizünk klór-, íz és szagrontó anyagok 
mentesítésére ma már – a tudomány 
fejlődésével – különféle szűrő beren-
dezések állnak rendelkezésünkre.

Mégis azt javaslom: óvjuk, és féltve 
őrizzük Mezőtárkány artézi kútjait!!!

Csehné Bölkény Ildikó  
vegyésztechnikus

Vigyázat, ásványvíz!



Remekeltek versmondóink!
Október 29-én az Egerfarmosi 
Önkormányzat rendezésében került 
sor a körzeti iskolások versmondó 
versenyére. A nagy érdeklődést a 
résztvevők magas száma mutatta: 53 
nevező indult.

Az egerfarmosi, a szihalmi és a 
mezőszemerei versenyzők mellett 
iskolánkat hét tanuló képviselte. A 
művelődési házban október 26-án 
megrendezett házi verseny győztesei 
jutottak tovább a kiskörzeti vers-
mondó versenyre: Kovács Adrienn 
(2. osztály), Kalanovics Attila (3. osz-
tály), Kövér Rebeka (4. osztály), Turó 
Adrienn (4. osztály), Forgó Dalma (6. 
osztály), Farkas Barbara (7. osztály), 
Tolnai Anita (8. osztály). Felkészítő 
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Az óvodások és az iskolások 2004. 
december 7-én 11 órára gyűltek össze 
a művelődési házban a Mikulás-napi 
műsoron. A negyedik osztályosok 
Veres Károlyné tanító néni vezetésé-
vel nagyon szép műsorral köszöntöt-
ték a decembert és a Mikulást.

Ezen a napon Mezőtárkányra 
látogatott a „Népek barátságáért 
és egységéért” nemzetközi lovag-
rend nagymestere, Jan Lüthy úr. 
Erre az ünnepségre Mikulás-napi 

ÁMK HÍREK

ÓVODAI HÍREK
Jelenleg 62 kisgyermek jár intéz-
ményünkbe. Az idei tanév kezde-
tére is bővült a tárgyi eszközellá-
tottság, mely két sikeres pályázatnak 
köszönhető. Egy csoportszobában 
megvalósult a régi bútorzat teljes 
cseréje.

Szeptemberben birtokba vehette 
a 2� nagycsoportos a kifejezetten 
óvodás gyermekek számára kifejlesz-
tett számítógépes munkaállomást, 
mellyel kezdetét vette óvodánkban 
az informatikai ismeretek alapjainak 
lerakása.

A gyermekek körében különösen 
népszerűek az informatikai foglal-
kozások, hiszen a változatos prog-
ramokon keresztül játékos formában 
szereznek sokrétű ismeretet. Az 
óvodai számítógépes program-
mal kapcsolatosan 2 óvónő hama-
rosan – az Oktatási Minisztérium 
által szervezett – konferencián vesz 
részt, ahol tapasztalatcserére és 
további információszerzésre nyílik 
lehetőségük, a még hatékonyabb 
munka érdekében.

Október 16-án az óvoda dolgo-
zói, jelentős szülői segítséggel 
jótékonysági bált rendeztek. A bál 
bevétele 150 ezer Ft volt, mely 
összegből tavasszal az óvodai ját-
szóudvar kerül felújításra. 

Ezúton is szeretném köszönetemet 
kifejezni azon szülőknek, magán-
személyeknek, vállalkozóknak, akik 
munkájukkal, a bálon való rész-
vételükkel, vagy adományaikkal hoz-
zájárulnak óvodánk fejlődéséhez.

Demjén Lászlóné
óvodavezető

tanáraik voltak: Pásztorné Németh 
Zsuzsanna, Orsó Ferencné, Veres 
Károlyné, Sajtos Dezsőné, Tóthné 
Szabó Anita.

A versenykiírás szerint az alsó tago-
zatos diákoknak tájleíró, természetről 
szóló költeményt kellett válasz-

tani, a felsősök pedig a komo-
lyabb témájú hazafias versekből 
készültek.

Rendkívül színvonalas rendez-
vény részesei voltunk felkészítő 
és kísérő pedagógusként. 
Az egerfarmosi művelődési 
ház adott otthont ennek a 
hagyományteremtő programnak, 
melynek elindítója és lelkes házi-
gazdája Poczokné Blanár Gabri-
ella polgármester asszony volt. 
Példaértékű szeretettel, odaadás-

sal fogadta a versenyzőket, a pedagó-
gusokat, s bőséges tízóraival, ebéd-
del, ajándékokkal jutalmazott minden 
résztvevőt.

Antal Annamáriát, a füzesabonyi 
Remenyik Zsigmond Gimnázium 
magyar szakos tanárát kérték fel a 
zsűri elnökének, őt a négy résztvevő 
település által delegált egy-egy nevelő 
segítette a döntés meghozatalában. A 
zsűri elégedettségének adott hangot 
dicsérve a tanulók felkészültségét.

Legnagyobb örömünkre az alsó 
tagozatosok között az első helyezést 
Kalanovics Attila 3. osztályos tanu-
lónk szerezte meg. A hat helyezésből 
még további kettőt is mezőtárkányi 
diák érdemelt ki: Kovács Adrienn 
a 3. helyen, Kövér Rebeka pedig 
5. helyen végzett. A felsősök közül 
legjobban Forgó Dalma szerepelt, 
aki 6. helyezést ért el. A helyezettek 
értékes könyvutalványokat, s minden 
résztvevő oklevelet kapott.

Gratulálunk a versenyzőknek, akik 
öregbítették iskolánk hírnevét.

Pásztorné Németh Zsuzsanna, 
Tóthné Szabó Anita

Pedagógusok

ISKOLAI HÍREK

A PCO Lovagrend ajándékot osztott
meglepetésként csomagot hozott 
minden óvodás és iskolás gyermek- 
nek. A nagymester két segítője – a 
lovagrend tagjai – osztották ki a plüss 
játékot, nápolyit, csokit, szaloncukrot, 
mogyorót tartalmazó csomagokat. 
A gyerekek örömmel fogadták az 
ajándékokat.

Jan Lüthy úrnak nagyon tetszett az 
iskolások műsora, s örömmel töltötte 
el, hogy sok mosolygó, boldog gyer-
mekarcot látott.

Szerk.
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ITT JÁRT A TÉLAPÓ!
December 6-án Mezőtárkányra is eljött a Télapó két kram-
puszával. Az északi sarkkör nagy öregje a rénszarvasait a falu 
szélén hagyva gyalogosan járta végig a falut, meglátogatva az 
óvodás és iskolás gyerekeket. Puttonyából mindenkinek jutott 
ajándék. De úgy hírlik, hogy a mezőtárkányi gyerekek közül 
jó néhányan rosszalkodtak is az elmúlt esztendőben, így ők 
virgácsot is kaptak a Mikulástól. Persze a dicsérettel és a jó 
tanáccsal sem fukarkodott a kedves öreg Télapó. 
Megígérte a gyerekeknek, hogy jövőre is ellátogat hozzájuk.

Mezőtárkány Önkormányzatának  
időszakos kiadványa

Felelős kiadó: Dr. Adorján Gábor polgármester
Kiadó címe: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81.  

Tel.: 36/491-933, 591-004
Felelős szerkesztő: Tóthné Szabó Anita
Munkatársak: Balogh Erika, Bíró Csaba

Nyomdai munkák: Tompa Tamás, Füzesabony
Készült 500 példányban

 

 
  

 
 

 

 

MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG VALAMENNYI 
LAKÓJÁNAK

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET

ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 
kíván Mezőtárkány Község Önkormányzata és

Polgármesteri Hivatala nevében

    Dr. Adorján Gábor                     Tanárki István
polgármester                                   jegyző

Galambos Bernadett

Újévi üzenet

Karácsony volt 
Széthintette köztünk 
békéjét a kis Jézus. 

Mint csillagnyi hópehely 
borította szívünket 

a szeretet.

Itt az új év! 
Maradjon a szívünk 
hópihefehér, s meleg 

Legyünk tiszták, 
Türelmesek! 

S bennünk, amíg élünk, 
csendes-szerényen éljen 

az emberszeretet!


