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Gazdag Erzsi:

FEHÉR
KARÁCSONY
Havazik, havazik…
Meg sem áll tavaszig.
Tán az egész világ
hó alatt aluszik.
Hó alatt aluszik,
pilláját se nyitja,
hó alatt aluszik
kertünkben a fűzfa.
Álmában barkát bont;
(csupa fehér bársony…)
Azt hiszi tavasz van,
s itt van a karácsony.
Itt van a karácsony.
Most nyílik virága:
hócsillagot bontott
minden bokor ága.
Ünnepel a tél is;
felöltözött szépen.
Kint sétál az utcán
ünnepi fehérben.
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Tisztelt Olvasók !
Közeleg az év vége, ideje számadást
készíteni. Örömünkre szolgál az a
tény, hogy községünk ebben az évben
is gyarapodott.
A 2005-ös esztendőt is úgy terveztük, hogy a költségvetésünk bevétele
kevesebb volt, mint a kiadás. Ebből az
következne, hogy nem tudjuk teljesíteni a feladatainkat, vagy hitelfelvételre
lesz szükség. Volt köztes megoldás,
ami annyit jelent, hogy pályázati siker
esetén a hiányzó milliókat év közben kapjuk meg. Így történt ebben az
évben is és ez biztosította végül is a
kiegyensúlyozott gazdálkodásunkat.
A novemberi falugyűlésen is beszámoltam a lakosság közvéleménye előtt
az önkormányzat éves munkájáról. A
legnagyobb feladatunk, mint ezután is,
az lesz, hogy az intézményeinket fenntartsuk. Ez sikerült, és 2006-ra ha némi
változás is lesz a többcélú kistérségi
társulásban való részvételünk miatt, ez
továbbra is biztosítható.
Az önkormányzat ez évi legnagyobb feladata a fejlesztés területén
az iskola bővítése és felújítása. Na ez
nem ment zökkenőmentesen. A közbeszerzési pályázatban kiírt feltételek
szerint 5 cég pályázott a kivitelezésre.
A közbeszerzési bizottság az értékelés

alapján a JUMA 2000 Kft-t hozta ki
győztesnek, mellyel az önkormányzat
szerződést kötött.
A vállalkozó 68 nap alatt vállalta a
kivitelezést. (június 13. - augusztus

Elkészült tehát az iskolabővítés, korszerűsítés I. üteme.
Kívánom és remélem, hogy a csúszás
ellenére jól szolgálja a közoktatás
fejlődését, valamint a lakosság olyan

19. közötti időtartamra). Mindenki
láthatta sajnos, hogy ez nem sikerült,
ennek több oka is volt. Végül 2005.
09. 30-án történt meg a beruházás
átadása.
A súlyos késedelem azt
eredményezte, hogy a tanítást
szeptember 1-jén csak osztott
tanítási renddel, több helyszínen
tudtuk elkezdeni. Ezért most
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2
is köszönetet mondok a tanári
Amiről a képviselők döntöttek		
3
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10 szülőknek. Azt kértem az
érintettektől, hogy megéri az
IV. Tárkányok Találkozója			
12
áldozatot, mert az iskola a
Közelgő ünnepünk: Karácsony		
15 számítástechnikai bővítés melKarácsonyi dísz készítése		
17 lett új tantermekkel bővül, amit
még egy második ütemben kell
Ünnepi ételek				
18 befejezni. Az építés kivitelezéGyerekeknek				
19 si csúszás miatt az informatikai beszerzés is csúszott és
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egyéb, a közbeszerzési eljárás
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24 nehézségei okán a gépek leszállítása csak december hónapban
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korszerű informatikai elérhetőséget
kapott, amivel tud is élni.
A második említésre méltó felújítás
még nem fejeződött be, ez pedig a
Művelődési Ház felújítása.
Támogatással és saját erővel együtt,
két ütemben folytak a munkák,
tavasszal megtörtént a tetőcsere és
a nyílászárók cseréje, valamint a
használhatatlan vizesblokk (WC)
kiváltása.
A második üteme most folyik, a
villamosság felújítása, belső festés,
burkolás és tavasszal a külső díszburkolat készül el.
Megszépül tehát a Művelődési Ház,
amely még mindig több funkciót lát
el, mert a tornaórákat is itt tudjuk
megtartani.
Sajnálatos, de tájékoztatni szükséges a lakosságot arról az önkormányzati döntésről is, hogy tornatermi beruházásra is pályáztunk, amit el
is fogadott a pályázatot kiíró minisztérium, de a kivitelezés költségét és az
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üzembe helyezést 15 év alatt az önkormányzatnak kellett volna kifizetni,
amit nem tudtunk felvállalni. Ez tehát
nem olyan pályázat volt, amit 90 %ban az állam fizetett volna.
A folytatásról is szeretnék néhány
szóban szólni a lakosság felé. Az
önkormányzat elkészítette a 2006.
évi költségvetési koncepciót. Ebben
folytatni szeretnénk a kiegyensúlyozott gazdálkodásunkat az intézményekben, biztosítva a személyi és

dologi feltételeket. Mint említettem,
szeretnénk újabb pályázaton pénzt
szerezni az iskola II. ütemének befejezéséhez.
Megvalósul 2006-ban a szemét
lerakó Tiszafüreden, ami változást
hoz a mi községünkben is, a szelektív szemétgyűjtés és -szállítás, ami a
helyi ideiglenes szeméttárolónk bezárását is jelenti. Sajnos a szennyvíz
beruházásban semmilyen sikert nem
értünk el, sőt inkább szétforgácsolód-

ni látszik az eddigi együttműködés az
öt település között.
A többcélú együttműködési társulásban — amiben 19 település vesz
részt Verpeléttől Sarudig — várható
fejlődés, ami súrlódásokat is okoz
egyben. Befejezésül:
Kívánok mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket és
békés boldog új évet !!!
Dr. Adorján Gábor
Polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Amiről a képviselők döntöttek
Mezőtárkány község önkormányzatának
2006. évi költségvetési koncepciója
Mezőtárkány Község
Önkormányzatának 2006. évi
koncepcióját a Polgármester Úr
előterjesztése alapján novemberben
elfogadta a Képviselő-testület az
alábbiak szerint:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.( XII.30.) Korm. számú
rendelet 28. §-ban foglalt előírások
alapján az önkormányzat 2006. évi
költségvetési koncepcióját (továbbiakban: koncepció) a következők szerint terjesztem elő.
A
költségvetési
keretszámok,
kialakítását nehezíti az, hogy az
előzetesen
megküldött
törvényjavaslat (továbbiakban: tervezet)
több lényeges adatot nem tartalmaz.
Abból fakadóan, hogy a törvényt az
Országgyűlés még nem hagyta jóvá, a
közölt adatokban is változás lehet.
Ennek köszönhetően az előterjesztett
számadatokban bizonyosan változások lesznek, tekintettel arra, hogy
még a jogalkotó sem tudta a tervezetet
teljes egészében adatokkal kitölteni.
Így ahol nem volt olyan adat, amire
a központi költségvetés tervezetéből
támaszkodhattunk volna, ott a tavalyi tervezett adatokat vettük alapul

(tekintettel arra, hogy a költségvetési
év még nincs lezárva, nem tudtuk
kellő pontossággal a teljesített tényadatokat sem figyelembe venni), becsült mértékű kiadási- és bevételi
szint-növekedéssel számolva.
A bevételeknél, különös tekintettel
a központi normatív finanszírozásra
már kellő pontossággal meg lehetett határozni a településnek juttatott
összeget, bár bizonytalansági tényező,
a költségvetés-tervezet egyes határozatlanságai okán itt is akad. Sajnálatos
módon az előző évhez viszonyítva két
igen jelentős bevételi tételtől esik el
önkormányzatunk (községek általános
feladati: 3 600 000 Ft, illetve a gondozási központ után járó normatíva, 3
800 000 Ft), ami a költségvetési hiány
szintjét már biztosan emeli az idei
évhez képest.
A helyi adóbevételek esetében a
beérkező adatok feldolgozása alapján az előző évi tervezett bevételhez
viszonyítva 5,93 %-os emelkedést
kalkuláltunk, amit okoz az, hogy idén
láthatjuk először, hogy milyen hatással
járt a magánszemélyek kommunális
adójának emelése (hozzávetőlegesen
200 000 Ft többlet a tavalyi szinthez
viszonyítva), illetve az iparűzési
adó tervezett bevételének 403 000
Ft-os emelkedése (így 2006. évben

ebből a forrásból 4 649 000 Ft bevétel várható). Csökkeni fog ellenben
némileg a gépjárműadóból származó
bevétel, tekintettel arra az örvendetes
tényre, hogy a község járműparkja
fiatalodik, és a korszerűbb, kevesebb
légszenynyezést okozó autók után
kedvezményeket ad a gépjárműadóról
szóló törvény (- 103 000 Ft).
A helyben maradó és kiegészítő
SZJA bevételek tervezéséhez jelenleg
nem áll rendelkezésünkre központi
adat, így a bevételi oldalon 3 %-os
növekedéssel terveztünk.
Ide kapcsolódóan meg kell jegyezni,
hogy a tervezet előírja, hogy Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalékot
kell képezni, önkormányzatoknál a
helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásának előirányzatának
2,5%-nak megfelelő összegben a helyben maradó személyi jövedelemadó
terhére – ami esetünkben, a fenti becslés alapján 900 000 Ft-ot tesz ki. Ez azt
jelenti, hogy a teljes helyben maradó
SZJA-t bevételként kell lekönyvelni, de
megkapni az év során az Önkormányzat
már csak az előző összeggel csökkentett
részét fogja, és a tartalék felhasználását
– megfelelő gazdasági helyzet esetén – a
kormány engedélyezheti (ez az Önkormányzat költségvetésében céltartalékot
kell, hogy képezzen).


Az
intézményi
bevételeket
globálisan, valamennyit egyszerre
4,72 %-al emeltük, az emelések
eloszlását az egyes bevételek tekintetében még pontosítani szükséges.
Mindez fakad egyébként az Önkormányzat
költségvetésének
forráshiányosságából, aminek mérséklésére igénybe célszerű majd venni az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe
került önkormányzatok támogatását,
ennek ellenben a feltételei között
szerepel a saját bevételeknek legalább
a tervévre tervezett inflációval való
növelése (amire jelenleg szintén nem
áll rendelkezésünkre pontos adat – bár
a tervezett emelés némileg magasabb,
mint a várható infláció).
A bevételek így, előzetes becslés alapján, hitel kalkulálása nélkül
264 119 000 Ft körül tervezhetőek,
ami nem egészen 35 444 000 forintos csökkenést jelent az előző
évihez képest (ami első sorban az
iskola-pályázathoz
kapcsolódó
kifizetéseknek, és a fentebb említett
állami
támogatás-csökkenésnek
köszönhető), ami, ha ezek az adatok
maradnak, a hiány növekedését prognosztizálják.
Bevételek között csökkent a kölcsönök visszafizetéséből származó
bevétel, ami tekinthető örvendetes
ténynek is, ugyanis az árvízkölcsönök
jelentős része visszafizetésre került.
A kiadásokra áttérve a legnagyobb
tételt jelentő személyi juttatásoknál
4,5%-os növekménnyel számoltunk,
tekintettel arra, hogy a béralku eredményeként új bértáblák nem állnak
rendelkezésünkre. A melléklet szerinti
táblázat csak 2,6%-os bér és járulékteher-növekedést mutat, de ez abból
adódik, hogy önkormányzatunk feladatot ad át a Füzesabonyi Többcélú
Kistérségi Társulásnak (gyermek-jóléti
feladatok), és így a kifizetendő bértömeg
és annak járuléka némileg csökken is,
az előző évhez viszonyítva.
A dologi kiadások mindössze – az
egyes termék- és árukörökre eltérően
jellemző inflációs ráta okán – 3 %os emelkedésével számoltunk, ezt
szintén elképzelhető, hogy korrigálni
lesz szükséges (valószínű, sajnos
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felfele), de bízva a kormány inflációs
törekvéseiben, egyelőre az emelést
csak ilyen mértékűnek vélelmeztük.
A melléklet szerinti eltérő adat oka
az, ami a személyi juttatásoknál – az
átadandó feladat dologi kiadásaival
csökkentettük a kiadási oldalt.
Az egyéb, az egyes (közvetített)
szolgáltatások igénybevételével járó
kiadásokat az idei tervezés nagyságrendjéhez mérten 3%-os növekedéssel terveztünk, tekintettel arra, hogy
nem lehet előre azzal számolni, hogy
növekedni, vagy csökkenni fog-e pl.
a különböző szociális juttatásokat
igénybe vevők száma, és így az előző
évek tapasztalataira hagyatkozva került
sor a tervezésükre a koncepcióban.
A
felhalmozási
kiadásoknál
tervezésre került az iskola bővítésének
során szerkezetkész állapotban hagyott három tanterem befejezése egy
hozzávetőleg 15 millió forint értékű
pályázat útján, és ehhez szerepel a
szükséges 30%-os önrész.
Tervezésre nem került, de szükségessé vált a község útjainak felújítása,
karbantartása. Ennek oka, hogy ez
idáig nem készült felmérés az érintett
terület nagyságáról, és ennek kapcsán
a munkálatok költségigényéről, ellenben a költségvetés készítésekor erre is
figyelemmel kell majd lenni.
A céltartalékban szerepeltettük az
iskola bővítéséhez szükséges pályázati önrészt (annak a még el nem
költött részét, 30 millió forintot, de
ha ebből eközben kifizetésre kerül,
annyival csökkeni fog a bevétel, de
természetesen a kiadás is), a fentebb említett 2,5 %-os kötelezően
(központilag, nem a helyi rendelet
alapján előírt) tartalékot (900 000 Ft).
A fennmaradó összeg pedig a nevelési-oktatási intézmények kötelező
eszközjegyzék megvalósítását célzó
ütemterv végrehajtását mozdítja elő
(3 300 000 Ft).
Megemlítendő
továbbá,
hogy
sajnálatos módon, azon túl, hogy
nincs állandó orvos a faluban, a jelenlegi helyzet fenntartása – aminek akár
örülhetnénk is, mert egyáltalán rendel
orvos Mezőtárkányon – az OEP finanszírozáson túl jóval nagyobb kiadása

az önkormányzatnak. Ez is, illetve
még inkább a nővéri ellátás sürgősen
megoldandó feladat.
Így, ezek alapján a kiadások mintegy 292 485 000 forintra rúgnak,
ami az idei év tervadataihoz képest
valamivel több, mint 25 559 000 forinttal csökkent (XXI. század iskolája
pályázathoz kapcsolódó kiadások idei
teljesítése miatt).
Így látható, hogy a bevétel (264 119
000 Ft) alatta marad az előbb említett
kiadásoknak, és a hiány pótlására (28
366 000 Ft) hitelt lesz szükséges felvenni, amennyiben a bevételeket egyebekben nem lehet növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni (bár erre nem sok
esély mutatkozik jelen állás szerint).
A tervezett hiány összege az idei
évhez képest nőtt, méghozzá 9 885
000 forinttal.
A koncepció tervadatai nem tartalmazzák azokat az intézményi
fejlesztési igényeket, amiket az
intézményvezetői javaslatok alapján mellékletként csatoltunk, valamint a Művelődés Ház befejezésére
felveendő hitel (mintegy ötmillió forint) összegét, és annak törlesztését,
továbbá a Teleház működtetésére
(személyi és dologi jellegű kiadások)
fordítandó összeget (ezen a helyen
bevételt is lehet majd tervezni, de ez
vélhetően a jövőben messze elmarad a várható kiadásoktól, ellenben a
következő évben a jelenleg foglalkoztatott személy bérköltségét a Munkaügyi Központ támogatja).
Az intézményvezetők által intézményeiket érintő fejlesztési igények
felsorolását az általuk készített, a
koncepcióhoz mellékletként csatolt
előterjesztések tartalmazzák.
Mondani sem kell, hogy mindenképpen szükséges a kimutatott
költségvetési hiánynak pályázati úton
történő csökkentésére törekedni, és a
hitelfelvételt mindaddig, amíg lehetséges elodázni (akár a költségvetési
sorok átdolgozása árán is), ezzel is
csökkentve az önkormányzatot sújtó
esetleges kamatterhet.
Mezőtárkány, 2005. november 21.
Dr. Adorján Gábor
Polgármester
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Mezőtárkány község önkormányzatának 2006. évi
költségvetési koncepciója számokban

Kiadások

adatok eFt-ban
2005. év 2006. év
Személyi juttatások
12141
124608
Járulékok
39362
40392
Dologi kiadások
41525
42508
Átadott penzeszköz.
8624
8883
Felhalmozási kiadások
1500
5000
Felhalmozási c.pe. átadás
150
150
Kölcsönök nyújtása
260
300
Céltartalék
69824
34200

Kiadások összesen

318044

292485

Bevételek
Változás
102,63%
102,62%
102,37%
103,00%
333,33%
100,00%
115,38%
48,98%

91,96%

adatok eFt-ban
2005. év 2006. év
Működési bevételek
15292
16014
SZJA bev.
44575
45912
Helyi adók
9609
10179
Felhalmozási bev.
130
130
Központi ktv. támog. 24516
25251
Központosított bev.
1895
616
Műk. célú pe. átvétel
1508
1553
TB-alapok
8374
8625
Kölcsönök nyújtása
1700
1200
Előző évi pénzma- 60137
30000
radvány
Bevételek:
299563
264119
Hitel
18481
28366
Bevételek összesen:
318044
292485

Változás
104,72%
103,00%
105,93%
100,00%
103,00%
32,51%
102,98%
103,00%
70,59%
49,89%
88,17%
153,49%
91,96%

Mezőtárkány község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2005. (IX. 29.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
/Kivonat/
Mezőtárkány község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás
alapján a szociális segélyre szorulók
gondjainak csökkentése érdekében az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően meghatározza
- az igények és Mezőtárkány község
Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) anyagi lehetőségeinek függvényében – azokat az ellátási
formákat és az azokra való jogosultság
feltételeit, amelyek az arra rászorulók
megélhetési gondjait csökkenti.
Hatásköri rendelkezések
2. §
E rendeletben meghatározott szociális
feladat és hatásköröket az alábbi szervek gyakorolják:
Mezőtárkány község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját hatás-

körében dönt:
- időskorúak járadékának megállapításáról,
- ápolási díjról,
- közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról
Átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Családvédelmi Bizottság
dönt:
a) átmeneti segélyezés keretében
b) alkalmankénti szociális segélyről,
c) időszakos szociális segélyről,
d) felsőoktatási önkormányzati
szociális ösztöndíj pályázatok
elbírálásáról,
Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
a) rendszeres szociális segélyről,
b) kamatmentes szociális kölcsönről,
c) temetési segélyről,
d) köztemetésről,
e) egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság megállapításáról,
f) lakásfenntartási támogatásról.

A szociális ellátások formái
3. §
E rendelet alapján nyújtható szociális
ellátások:
a) Szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások
- időskorúak járadéka,
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- felsőoktatási önkormányzat szociális ösztöndíj,
b) Természetben nyújtható szociális
ellátások
- esetenkénti szociális segély
vásárlási utalvány formájában,
- lakásfenntartási támogatás tüzelőanyag formájában, közüzemi
díj kifizetésének átvállalása,
- intézményi étkezési térítési díj
támogatás,
- köztemetés,
- közgyógyellátási igazolvány,
- egészségügyi szolgáltatás igény-
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bevételére jogosító hatósági bizonyítvány
Fogalom meghatározások
4. §
(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik rászorult különösen az a kérelmező:
a) aki és vele egy háztartásban
életvitelszerűen együtt lakó – közeli
hozzátartozókat is figyelembe véve
– önhibáján kívül jövedelemmel nem
rendelkezik, ezért önmaga és családja
létfenntartását biztosítani nem tudja;
b) aki és vele egy háztartásban
életvitelszerűen együtt lakó közeli
hozzátartozóinak együttes jövedelme
egy főre vetítve nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét és megélhetőségükhöz szükséges kiadásokat másmódon biztosítani nem tudja;
c) aki létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, (pl.
baleset, hosszan tartó betegség, rendkívüli haláleset, stb.) és ennek kiadásait a családban együtt lakó közeli
hozzátartozó együttes jövedelme nem
biztosítja;
d) akinek vállalkozása, gazdasága,
lakása elemi kár miatt pusztult el és
nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója.
(2) Nem tekinthető rászorultnak átmeneti segély, valamint társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak
igénybevételére jogosító hatósági
bizonyítvány kiadásánál, akinek saját
és vele együtt lakó közeli hozzátartozónak:
a) egynél több lakása van,
b) a lakásán kívül üdülő ingatlana is van,
c) akinek érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkező teher-, személygépkocsija van (kivéve a
mozgáskorlátozottat)
d) akinek önhibájából nincs létfenntartása biztosítva (pl. bűnöző,
felelőtlen életmód, stb.)
e) akiről életvitele alapján arra
lehet következtetni, hogy van eltitkolt
jövedelme
(3) A jövedelemigazolásnál figyelembe veendő időszak
a) rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 havi átlagjövedelem,

b) egyéb jövedelmeknél 1 éves
átlagjövedelem.
(4) Az egyéb fogalmak esetében az Szt.
fogalom-meghatározásai az irányadók.
Szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások
Ápolási díj
5. §
Az Önkormányzat ápolási díjat
folyósít az Szt. 41. §, illetve a 43/A
§ feltételeinek megfelelő jogosult
számára az Sztv.-ben meghatározott
szabályok szerint.
Az Önkormányzat méltányossági alapon ápolási díjat állapít meg
annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg
állandó mezőtárkányi lakos személy
ápolását, gondozását végzi, és az egy
főre számított havi családi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén
annak 150%-át nem haladja meg,
és az ápolásra szoruló gondozása
miatt munkaviszonyát szüneteltetni
kénytelen. Az ápolási díjra való jogosultság feltételei egyebekben megegyeznek az Sztv.-ben meghatározott
feltételekkel.
A (2) bekezdés alapján megállapított ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a. Az ápolási díj
havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az
e bekezdés szerinti összegnek és a
jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a
különbözete. Ha a különbözet az ezer
forintot nem éri el, a jogosult részére
ezer forint összegű ápolási díjat kell
megállapítani.
Az ápolási díjra való jogosultság
feltételeit kétévente egy alkalommal
– általában szeptember hónapban
– az Önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal közreműködésével felülvizsgálja. Ettől függetlenül, ha annak
szükségessége felmerül, a jogosultság feltételeit más időpontban is meg
lehet vizsgálni.
Átmeneti segély
6. §
Átmeneti segélyben részesíthetők
kérelemre vagy hivatalból azok, akik

a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.
Az arra rászorulók részére az alábbi
átmeneti segélyek adhatók:
a) alkalmankénti szociális segély,
b) időszakos szociális segély,
c) kamatmentes szociális kölcsön.
7. §
(1) Átmeneti segély iránti kérelmet
a segélyre rászorult, illetve az terjeszthet elő, aki a rászoruló helyzetéről
tudomást szerez.
(2) Segély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani,
melyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot a kérelmező és családja
jövedelmi viszonyairól, a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló
igazolásokkal együtt.
(3) A szociálpolitikai ügyintéző a
segélyt igénylő szociális helyzetéről
tájékozódik, mely során környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a hivatal már
más ügyben vizsgálta a kérelmező
helyzetét és nem feltételezhető azokban lényeges változás.
(4) Amennyiben az ügy összes
körülményeire tekintettel feltételezhető,
hogy a készpénz segélyt a jogosult nem
a rendeltetésének megfelelően használja
fel, úgy a segélyt e rendeletben megállapított természetbeni ellátással kell biztosítani.
(5) Külön méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legalább egy
esetben jövedelmére tekintet nélkül
átmeneti segélyben részesíthető.
Alkalmankénti szociális segély
8. §
(1) Alkalmankénti szociális segély
egy család részére a tárgyév folyamán
legfeljebb két alkalommal állapítható
meg, amelynek éves összege
a) egy személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege lehet,
b) minden további családtag esetén ez
az összeg 1 000 Ft-tal növelhető.
(2) Az alkalmankénti szociális segély elbírálásánál az alábbi egy főre
eső jövedelmi értékhatárokat kell
figyelembe venni:
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a) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,
b) gyermekét egyedül nevelő,
valamint 3 és többgyermekes
család esetén a nyugdíjminimum
150 %-át,
c) minden más esetben a nyugdíjminimum 100 %-át.
(3) Aki az önkormányzat által
folyósított rendszeres pénzellátásban
(rendszeres szociális segély, ápolási
díj, közgyógyellátás méltányosságból,
kiegészítő családi pótlék) részesül, az
csak különösen indokolt esetben részesülhet alkalmankénti szociális segélyben.
(4) Az egyszeri alkalommal adható
segély minimális összege 1 000 Ft,
maximális összege 10 000 Ft lehet.
Időszakos szociális segély
9. §
Időszakos szociális segély akkor
állapítható meg, ha a kérelmező önhibáján kívül jövedelemmel nem rendelkezik, létfenntartásáról nem tud gondoskodni. A támogatás legfeljebb 6
hónapra állapítható meg.
A támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
Felsőoktatási önkormányzati
szociális ösztöndíj
10. §
(1) Az ösztöndíj olyan pénzbeli
szociális támogatás, melyet az önkormányzat a 12/2001.(IV.28.) OM rendelet szabályai szerint megállapított Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez
kiegészítésként ad.
(2) Szociális ösztöndíjba részesülhetnek azok a szociálisan hátrányos
helyzetű hallgatók, akik az Ösztöndíj
rendszer keretében támogatott és
állami felső oktatási intézményben,
továbbá nem állami felső oktatási
intézményekben az Oktatási Minisztérium és intézmények közötti
megállapodás alapján az államilag finanszírozott első alapképzésben, első
szakirányú képzésben, valamint első
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben nappali tagozaton
folytatják tanulmányaikat.
(3) Ösztöndíjban kizárólag az


önkormányzat területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok részesülhetnek.
(4) A szociális ösztöndíj elnyerésére
évente pályázatot kell kiírni, amit a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kell kifüggeszteni.
(5) A pályázat elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. A szociális rászorultság kritériumait a 12/2002.(IV.
28.) OM rendelet 8. §. tartalmazza.
(6) Szociális ösztöndíj havi összege
1 000 Ft-tól 5 000 Ft-ig terjedhet.
(7) Az önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy az általa megítélt
havi támogatási összeget 10 hónapon
keresztül akkor is a pályázó rendelkezésére bocsátja, ha a támogatásban részesített pályázó sem megyei,
sem az OM kiegészítő támogatását
nem kapja.
Temetési segély
11. §
(1) Temetési segély nyújtható annak,
aki az elhalt személy eltemettetéséről
gondoskodott. A támogatás feltétele,
hogy az elhunyt Mezőtárkány községben bejelentett lakóhellyel rendelkezett halála időpontjában.
(2) A segély összege a helyben
szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a.
A legolcsóbb temetés költségeinek
mértékét a Füzesabony városban
működő temetkezési vállalkozó mindenkori árjegyzéke alapján kell megállapítani évente egy alkalommal.
Lakásfenntartási támogatás
12. §
(1) A lakásfenntartási támogatás a
szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás.
(2) Az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt:
a) a Sztv.-ben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmezőknek
(továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás),
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,

c) az önkormányzat e rendeletében
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban:
helyi lakásfenntartási támogatás).
(3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége
a háztartás havi összjövedelmének
30%-át meghaladja.
(4) A helyi lakásfenntartási
támogatás esetében a lakásfenntartás
elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert
havi költség összege Mezőtárkány
községben 300 Ft.
(5) A helyi lakásfenntartási
támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy
lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy
lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy
lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a
háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm, de
legfeljebb a jogosult által lakott
lakás nagysága
(6) A támogatás összegének
kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(7) A helyi lakásfenntartási
támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakásfenntartás elismert havi
költségének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket
meghaladó egy főre jutó havi
jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a


támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem
kevesebb, mint 2500 forint. A
támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(8) A lakásfenntartási támogatást
egy évre kell megállapítani annak a
hónapnak az első napjától, amelyben
a kérelmet benyújtották. A kérelmet
a Polgármesteri Hivatalban lehet
előterjeszteni az erre rendszeresített
„Kérelem lakásfenntartási támogatás
igénylésére” lapon.
(9) A jogosultság feltételeinek megváltozása esetén, a változást az azt
követő 15 napon belül be kell jelenteni.
Rendszeres szociális segély
13. §
(1) Az Önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít
meg a Szt. feltételeinek megfelelő
kérelmezőnek.
(2) A Szt.-ben meghatározott együttműködési
kötelezettség
keretében a nem foglalkoztatott
személy Mezőtárkány község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), illetve a Heves Megyei
Munkaügyi Központ Füzesabony
Városi Kirendeltségével (továbbiakban: Munkaügyi Központ) köteles
együttműködni.
(3) Az Önkormányzat a rendszeres
szociális segélyt kérelmező igény
jogosult aktív korú nem foglalkoztatott számára évente legalább 30 nap
foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség lehet:
a) közhasznú munka,
b) közmunka,
c) közcélú munka.
(4) A nem foglalkoztatott személy
köteles:
a) a neki felajánlott, és számára
– az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint megfelelő – munkalehetőséget elfogadni,
b) a nem foglalkoztatott személy
számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési program-

II. évfolyam 4. szám
ban való részvételre,
c) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba
vételre és az elhelyezkedés érdekében
a munkaügyi központtal való együttműködésre.
(5) a) A (4) bekezdés c) pontja
esetében a nem foglalkoztatott személy köteles az illetékes Munkaügyi
Központ kirendeltségével kapcsolatot
tartani, ennek keretében a kirendeltségen havonta, vagy a Munkaügyi Központ által meghatározott időközönként
megjelenni, a számára – jogszabály
alapján – megfelelő munka- és képzési lehetőséget elfogadni.
b) A kapcsolattartás fennállását a
Polgármesteri Hivatal időszakonként
ellenőrzi.
c) A nem foglalkoztatott személy
e bekezdés szerinti kötelezettsége
szünetel az Önkormányzat által
szervezett, e § (3) bekezdése szerint
szervezett foglalkoztatás időtartama
alatt.
(6) Az együttműködési kötelezettség
megszegése az ellátás megszüntetését
vonja maga után.
(7) Az együttműködési kötelezettség
megszegésének minősül minden,
a (4) bekezdésben meghatározott
kötelezettségeknek a nem foglalkoztatott személynek felróható magatartásából fakadó nem teljesítése, így
különösen:
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti munkalehetőség el nem fogadása, foglalkoztatást megelőző
meghallgatáson való megjelenés
önhibából fakadó, vagy kellőképpen nem igazolt elmulasztása,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti foglalkozástól, tanácsadástól,
programtól való részvétel önhibából fakadó, vagy kellőképpen nem igazolt távolmaradás,
a tanácsadáson, foglalkozáson,
programban a nem foglalkoztatott személy részére megállapított
kötelezettségek be nem tartása.
c) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés
érdekében a munkaügyi központtal való együttműködés és (5)

bekezdésben meghatározott kapcsolattartás elmulasztása.
(8) Az együttműködési kötelezettség
megszegése esetén az együttműködés
alapjául szolgáló ellátást az Önkormányzat megszűnteti, aminek újra
kérelmezésére a nem együttműködő
személy részéről leghamarabb a
megszűntetés követő hat hónapon túl
van lehetőség.
(9) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit
évente egy alkalommal – általában
szeptember hónapban –az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével
felülvizsgálja.
Ettől függetlenül, ha annak szükségessége felmerül, a jogosultság
feltételeit más időpontban is meg
lehet vizsgálni.
Természetben nyújtott szociális
ellátások
14. §
(1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások részben, vagy egészben természetbeni szociális ellátás
formájában nyújthatók.
(2) Természetbeni ellátás formái:
a) vásárlási utalvány élelmiszer,
tüzelő vásárlásra,
b) közüzemi díj kifizetése,
c) intézményi étkezési térítési díjtámogatás,
(3) A vásárlási utalvány élelmiszer,
tisztálkodószer, tüzelő vásárlására
jogosítja fel a segélyezetett.
Az utalvány egyéb célra nem
használható fel, arra élvezeti cikket,
alkoholtartalmú italt vásárolni tilos.
Az utalvány értéke sem egészben,
sem részben készpénzre nem váltható
át, másra át nem ruházható.
Az
utalvány
minden
olyan
kereskedelmi egységben váltható,
amelynek üzemeltetőjével a polgármester megállapodást köt.
(4) E rendelet által meghatározott szociális célú vásárlási utalvány
közokiratnak minősül, ellenértékének
megtérítésére
az
önkormányzat
felelősséget vállal.
Az utalvány ötszáz és egyezer forintos címletekben készül, előre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő.
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Az utalványok felhasználásával
kapcsolatos
ügyviteli
kérdések
rendezéséről a jegyző gondoskodik.
(5) Közüzemi díj természetbeni
juttatásként történő kifizetése esetén
a támogatási összeget a szolgáltató
szervezetnek kell átutalni.
(6) A rendszeres intézményi étkezési térítési díjtámogatást a kedvezményezettek minden esetben természetbeni juttatásként kapják.
Közgyógyellátás
15. §.
(1) A Képviselő-testület a Szt.-ben
felsorolt jogosultakon kívül kérelemre
közgyógyellátásra való jogosultságot
állapíthat meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összege és annak
másfélszerese, egyedülálló esetén kétszerese között van és alapbetegségéből adódó havi gyógyszerköltsége meghaladja az egy
főre eső jövedelem 15 %-át.
b) akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem az a) pontban
megjelölttől több és havi gyógyszerköltsége alapbetegségeinek
vonatkozásaiban meghaladja az
egy főre jutó jövedelem 20 %-át.
(2) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez a


jövedelemnyilatkozaton túl csatolni
kell a háziorvos által felírt és a gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltség
nagyságáról szóló hiteles tájékoztatást.
Személyes gondoskodást nyújtó
ellátások
Az ellátások formái
16. §.
Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körében a következő
személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat biztosítja:
a) szociális információs szolgáltatást a Szociális és Családsegítő
Szolgálat keretében
b) a szociálisan rászorulók napi
egyszeri étkeztetése a Szociális és Családsegítő Szolgálat
keretében,
c) házi segítségnyújtás a Szociális és Családsegítő Szolgálat
keretében,
d) családsegítés a Szociális és Családsegítő Szolgálat keretében,
e) nappali ellátás az Idősek Klubjában.
Családsegítés
17. §.
(1) A szociális ellátásokról szóló
tv-ben alapellátásként meghatározott
családsegítést – az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő

családok, illetve személyek szociális
mentálhigiénés ellátás – a Szociális és
Családsegítő Szolgálat útján kell biztosítani.
(2) A családsegítői tevékenységre a
szociális ellátásokról szóló tv. 64. §aiban foglaltak az irányadók.
(3) E feladat ellátásában a Szociális és Családsegítő Szolgálat és
a Polgármesteri Hivatal szorosan
együttműködik. Indokolt esetben a
feladat ellátásához segítséget nyújtanak az oktatási intézmények, illetve
az egészségügyi szervek is, az érintett
szervek vezetőivel előzetesen egyeztetett módon.
Vegyes és záró rendelkezések
18. §.
(1) E rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben és a jogosultság
felülvizsgálatának ügyeiben is alkalmazni kell. A rendelet kihirdetéséről
a jegyző gondoskodik a helyben
szokásos módon.
Mezőtárkány, 2005. szeptember 29.
Dr. Adorján Gábor Tanárki István
polgármester
jegyző

A helyi képviselők felajánlásai
A 2005. évi költségvetés elfogadásakor községünk önkormányzatának
egyes képviselői, valamint a bizottságok „külsős” tagjai felajánlották
tiszteletdíjukat, ill. tiszteletdíjuk
egy részét különböző meghatározott
célokra. A gazdasági év zárásakor
megállapíthatjuk, hogy a felajánlott
összegek átutalásra és felhasználásra
kerültek a képviselők kérése szerint
az alábbi megosztásban:
Benczéné Csík Anna: összes felajánlás 100.000 Ft
-60.000 Ft a zeneiskolai tagozat
működtetéséhez
-20.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére

-20.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére
Csehné Bölkény Ildikó: összes felajánlás 260.000 Ft
-10.000 Ft az óvoda részére gyermeknapi bábelőadásra
-50.000 Ft a Teleház működéséhez bútorzat vásárlására
-50.000 Ft faluszépítésre, fásításra (megvalósulása 2006 tavaszán
esedékes)
-50.000 Ft zeneiskolai tagozat
működtetéséhez
-50.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
-50.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére

Gyenes Miklósné: összes felajánlás
33.000 Ft
-33.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
Kriston Endre: összes felajánlás
260.000 Ft
-100.000 Ft az iskola részére tanulói padok vásárlására
-50.000 Ft az óvoda felújítási
munkálataihoz
-110.000 Ft hozzájárulás a köröstárkányi „Tárkányok IV. Találkozójá”-n való részvétel költségeihez
Mátyus Piroska: összes felajánlás
133.000 Ft
-93.000 Ft a Családsegítő Szolgá-
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lat részére játszóházak megrendezéséhez
-20.000 Ft a zeneiskolai tagozat
működtetésére
-10.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
-10.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére
Nyeste Ferenc: összes felajánlás
260.000 Ft
-260.000 Ft faluszépítésre, fásításra (megvalósulása 2006 tavaszán
esedékes)
Sajtos Dezsőné: összes felajánlás
43.000 Ft
-20.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
-23.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére
Telekes József: összes felajánlás
194.000 Ft

-100.000 Ft az iskola részére tanulói padok vásárlására
-94.000 Ft az óvoda felújítási
munkálataihoz
Tóthné Szabó Anita: összes felajánlás
260.000 Ft
-180.000 Ft a zeneiskolai tagozat
működtetéséhez
-20.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
-30.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére
-30.000 Ft egy mezőtárkányi mozgáskorlátozott gyermek támogatására
Vass József: összes felajánlás
194.000 Ft
- 44.000 Ft az iskola részére tanulói padok vásárlására
- 20.000 Ft a Családsegítő Szolgálat részére játszóházak megrendezéséhez

- 50.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
-50.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére
-30.000 Ft a Polgárőrség részére
Weisz Mihályné: összes felajánlás
110.000 Ft
-50.000 Ft a zeneiskolai tagozat
működtetéséhez
-50.000 Ft a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör részére
-10.000 Ft a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub részére
A felajánlások teljes összege
1.847.000 Ft. Reméljük, hogy e forintokkal hozzájárulhatunk községünk
intézményeinek, civil szervezeteinek
minél jobb működéséhez, s így
községünk egészének fejlődéséhez.
Tóthné Szabó Anita
települési képviselő

HÍREK, ESEMÉNYEK
Egészségügyi és
Családvédelmi Bizottság
Az Egészségügyi és Családvédelmi Bizottság
Télapója 2 krampusz kíséretével december 6-án
a délelőtti órákban felkereste a helyi általános
iskolát és óvodát, és az ott tanuló gyermekek
részére mikulás csomagot osztott szét.
Karácsony közeledtével az előző évek hagyományát folytatva december 19-én a kora délutáni
órákban a bizottság tagjai lakásukon köszöntötték az ez évben 90. életévüket betöltő Salamon Bernátnét és Németh Tibornét valamint
községünkben 1955-ben házasságot kötött Mezei
Józsefet és nejét, akik ez évben ünnepelték
házasságkötésük 50. évfordulóját.
A nap folytatásaként 15 órai kezdettel rendezte meg az önkormányzattól és intézményeitől
nyugalomba vonult dolgozók találkozóját. Az
ünnepségen az általános iskola tanulói karácsonyi műsorral kedveskedtek az ott megjelenteknek.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új évet kíván
az Egészségügyi és
Családvédelmi Bizottság

A családsegítő szolgálat

A helyi családsegítő szolgálat szervezésében 2005. december 10-én és 11-én ingyenes ruhanemű-osztásra került sor.
Az adományt az egri ADRA elnevezésű Kiemelten Közhasznú Szervezet ajánlotta fel községünk lakosságának. A
gyermek és felnőtt ruházatból szociális helyzetétől függetlenül bárki részesülhetett, aki a meghirdetett időpontban
ellátogatott a Mappa Technika Kft Rákóczi úti telephelyére. A fent nevezett helyben működő Kft ingyenesen biztosította az adomány leszállítását, illetve a helyiségeket a
szétosztáshoz.
A jótékonysági akció sikeresen végződött, mivel a lakosság köréből kilencvenhárman látogattak el, és mindenki
talált családja számára szükséges ruhaneműt.
Az akció lebonyolításában több mezőtárkányi lakos is
segített (Mátyus Piroska, Némethné Magyar Mária, Tóth
András, Antal Istvánné, Farkas István, Posta Józsefné,
Kovács Béla). Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni
minden támogatónak, segítőnek.
A jövőre nézve az ADRA Szervezettel együtt működve
szeretnénk hasonló adomány-osztásokat szervezni.
Szeretném a lakosság figyelmét felhívni, hogy az
elkövetkezőkben az ilyen jellegű, előre meghirdetett
akciókra minél nagyobb számban szíveskedjenek ellátogatni.
Kovácsné Oláh Andrea
Családsegítő Szolgálat

2005. december
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Létrejött a
Közösségi
Ház
Újabb nagyarányú beruházás keretében
egy új színfolttal gazdagodott Mezőtárkány: ez a Közösségi Ház.
Mit is takar a Közösségi Ház elnevezés? Egy olyan információs
szolgáltató központot – melynek
jelenleg az iskola épülete ad otthont –,
amely a helyi lakosok, kisközösségek,
vállalkozók számára biztosítja a modern kommunikációs eszközökhöz
való hozzáférést. „Mindenki irodájaként” is nevezhetjük, hiszen itt bárki
igénybe veheti a számítógépek, internet, fax, stb. által elérhető szolgáltatásokat. Nyitott, az igényekhez
folyamatosan igazodó szolgáltatásokkal áll rendelkezésre, felvonultatva a legkorszerűbb, multimédiás
technikai megoldásokat. Tizenöt
darab
nagyteljesítményű,
multimédiás számítógép áll a lakosság
rendelkezésére, színes illetve fekete
nyomtatási, szkennelési, másolási,
faxolási lehetőséggel. A modern
eszközpark alkalmas arra is, hogy
számítógép-használattal
kapcsolatos tanfolyamokat is szervezni lehessen a Közösségi Ház keretein belül.
Egyik ilyen oktatásunkat „Nagymamák a neten” elnevezéssel már
meg is kezdtük november elején, két
15 fős csoporttal, összesen heti négy
alkalommal. Célunk, hogy az idősebb
korosztály is félelem és bizonytalanság
nélkül ismerkedjen meg a számítógép,
valamint az Internet használatával,
lehetőségeivel. A Közösségi Ház
2006. január 3-án kezdi meg teljes
körűen működését. A szolgáltatásokról, nyitva tartásról és egyéb, ide
kapcsolódó közérdekű információkról
a hirdetőtáblákon elhelyezett kiadványokból értesülhetnek.
Nyeste Gábor
A Közösségi Ház informatikusa
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ISMÉT TALÁLKOZTAK A
TÁRKÁNYIAK!
IV. Tárkányok Találkozója

2005. augusztus 27-28-án került sor Köröstárkányban a IV. Tárkányok Találkozójára. A
kora reggeli órákban indultunk, megpihentünk
Karcagon. Kicsit fárasztó és hosszú utazás után
megérkeztünk Erdélybe.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket, miután
megebédeltünk és lemostuk az út porát, belevágtunk a sűrűjébe. Megkezdődtek a kulturális programok, színesebbnél színesebb előadásokat
láthattunk. Nekem külön tetszett a helyiek változatos műsora. Persze senkit nem akarok megsérteni, mert minden műsor jó volt, a tárkányi
lányok is felülmúlták magukat. A mieink Kormorán dalokat énekeltek, ami úgy tűnt tetszett
a közönségnek.
Sok ismerőssel is találkoztunk, jó volt velük
is beszélgetni. A bőséges vacsora után (kolbász,
töltött káposzta) hatalmas buli lett, egészen
hajnalig. Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, így másnap látványos felvonulással
indult a nap. Később református istentisztelet, majd emlékmű-koszorúzás és zászlóátadás
következett. A közös ebéd után elbúcsúztunk és
indultunk haza.
Azt hiszem ezt a két napot mindenki másként
élte meg, nekem kellemes élményben volt
részem, remélem, egy-szer kijutok még úgy is,
hogy kirándulásra is jut idő. Erről is lehetne
többet írni, de szerintem a képek is beszélnek
helyettem.
Weisz Mihályné
települési képviselő

2005. december
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Ami számunkra jelentős volt
Színtársulatunkból ketten meghívást kaptunk
Agárdra az Alhana táborba 2005. június 28-tól
- július 3-ig. Ott került előadásra az Avantasia
című metálopera először Magyarországon,
amit Weisz Péter rendezett. Nagy sikere volt,
ezt nem a mi társulatunk adta elő, hanem az
Alhana zenekar barátai és vendégművészei.
Még tavaly nyáron a III. Tárkányok Találkozóján tett javaslatot a nagytárkányi polgármester úr, hogy jó lenne náluk is előadni a
Megfeszített című rockoperát.
Többszöri egyeztetés után 2005. július 28 31-ig voltunk kint Szlovákiában, ahol nagyon
szívélyes fogadtatásban részesültünk. Először
29-én Nagytárkányon tartottuk meg az
előadást, amit nagyon sokan megnéztek, többek között megtisztelt bennünket jelenlétével
a szlovákiai magyar konzul is. Kis kirándulásokat is tettünk, majd 30-án Nagykövesdre
indultunk, ahol a Várhegy alatti szabadtéri
színpad volt a helyszíne az előadásnak. Itt
szintén nagyon örültek nekünk. A kapcsolatot
azóta is tartjuk, visszavárnak bennünket jövőre
is. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
hozzájárult ehhez a számunkra felejthetetlen 4
napos kiránduláshoz, ami ugyan munka is volt,
de megérte. Külön köszönjük annak a lelkes
kis csapatnak az érdeklődését, akik megtiszteltek bennünket a nagykövesdi előadáson.
Mindenkit név szerint nem sorolunk fel, mert
nem akarunk senkit kihagyni. Egy pár képet
közlünk az újság olvasóival. Reméljük, a nagyik újra ilyen lelkesek lesznek jövőre is,
és még tudunk együtt valamit összehozni.
Úgy gondoljuk ezzel is vittük a falu hírnevét
tovább.
Kőröstárkányon
a
IV.
Tárkányok
Találkozóján Kormorán dalokkal léptünk fel,
aminek szintén nagyon örültek, az ismertebb
dalokat együtt énekelte a közönség is velünk.
Szeptember 16-17-én került megrendezésre
Füzesabonyban a IV. LAVINa Fesztivál. Első
nap kiállítások, koncertek voltak. Másnap
került sor a Megfeszített előadására. Aztán
buli volt hajnalig. November 30-án riportot
készített a társulat három tagjával a füzesabonyi Városi TV stábja, amit december 10én műsorára tűzött az egri Városi TV is. Ennyi
dióhéjban, ami számunkra jelentős volt.
Weisz Péter

2005. december
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KÖZELGŐ ÜNNEPÜNK: KARÁCSONY
ADVENT
Jézus születésére való várakozás, a
felkészülés, a reménykedés négyhetes időszaka. Négy ünnepi vasárnap,
s egyéb ünnepnapok, szentek névnapjai tartoznak bele. Elterjedt szokás, hogy az emberek adventi koszorúval díszítik otthonukat, hogy ezzel
is fokozzák az örömteli várakozást.
Minden adventi vasárnap meggyújtanak egy gyertyát. Ez az időszak
olyan jeles napokat foglal magába,
mint András napja november 30-án,
advent kezdetének napja. Borbála
napja december 4-én, Miklós napja december 6-án és Luca december 13-án. Az adventi időszakban
készülnek a gyerekek a betlehemezésre és egyéb karácsonyi játékok
bemutatására.

András
napja
A karácsonyig tartó adventi időszakban számos névnappal találkozhatunk a naptárban, amelyek a néphit
szerint régi szokásokat elevenítenek
fel. András napja többnyire advent
kezdetét jelöli. Ettől a naptól volt
szokás disznót vágni.
Andrást a néphit házasságszerző
szentnek is tartja. Ezen a napon a
lányok böjtöltek, hogy utána „megálmodják”, kihez mennek majd férjhez.

Katalin
napja
Vasvári István:

Tél előtt
Ködöt fújva jön a tél,
kocog hegyek tetején;
ezüst csillan lábnyomán,
csupa zengés lesz a táj.
Füttyös széltől lengenek
jegenyék és tölgyesek,
minden bokor pendülő;
nótát zümmög az idő.
Halld csak, erdő, suttogó,
késő dértől ragyogó,
rókát, medvét pártfogó,
nemsokára hull a hó.

A Katalin ünneplése általában a késő
őszi-tél eleji névnapokkal kezdődik.
Katalin, András, Borbála, Miklós,
Luca napja eredetileg téli – illetve
évkezdő – napoknak számítottak.
A Katalin, András Borbála sok
helyen
férjjósló,
férjvarázsló,
máshol asszonyi dologtiltó napnak
számított.
Ehhez a névnaphoz a Katalinág állításának szokása fűződik. A
karácsonyra kizöldülő Katalin-galylyat ezen a napon teszik vízbe.
A Katalin-napi időjárásjóslás
szerint: „Ha Katalin kopog, akkor
karácsony locsog, viszont ha Katalin
locsog, akkor a karácsony kopog.”

December 24: Ádám-Éva, karácsony
előestéjének napja
Azt a férfit és nőt nevezték így, akik a
Biblia szerint az első emberek voltak
a földön. Isten, miután megteremtette
a világot, egy csodálatos szép kertben, a Paradicsomban helyezte el az
első emberpárt. Ádámot földből gyúrta, Éva pedig Ádám oldalbordájából
nőtt ki. Az úr megtiltotta nekik, hogy
a kert közepén lévő élet fájának meg
a jó és gonosz tudásának fájáról egyenek, mert meghalnak.
Történt egy napon, hogy Éva a tiltott
fához lépett, gyümölcseit szemlélgette, amikor egy hang szólította meg.
- Miért nem szakítasz a gyümölcsből?
Éva nem tudta, ki szól hozzá, hiszen
a magáén és Ádámon kívül csak az Úr
hangját hallotta addig.
- Ki vagy te, aki a fa lombjaiból
szólasz? – kérdezte.
Nyúlánk testű állat tekergőzött elő a
levelek közül.
-Én a kígyó vagyok, és jót akarok neked.

- Azért nem szakítok a fa
gyümölcséből – felelte -, mert Isten
megtiltotta nekünk. Azt mondotta,
hogy halálnak halálával halunk meg,
ha megízleljük.
-Dehogyis haltok meg – felelte a
kígyó. – Ha esztek belőle, megnyílik
a szemetek, és olyanok lesztek, akárcsak ő, tudói jónak és gonosznak!
Az asszony leszakította a tudás
fájának a gyümölcsét, megízlelte, majd
Ádámnak is adott belőle. Mivel megszegték a tilalmat, az Úr kiűzte őket a
Paradicsomból. Azóta bűnhődésként
az asszonyok fájdalmak közepette
szülik meg a gyermeküket, s a férfiak
arcuk verejtékével keresik meg kenyerüket. Ám Isten később megígérte,
hogy elküldi egyszülött fiát, hogy
megváltsa az emberiséget az eredendő
bűnöktől. Így született meg december
24-ének éjszakáján Betlehemben a kis
Jézus.
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Döbrentei Kornél:

KARÁCSONY
Csillog a menny,
arca fehér.
Árnyéka lenn
karácsonyéj;
fölénk borul,
mint puha súly,
meleg tenyér.

JÉZUS SZÜLETÉSE
LUKÁCS
EVANGÉLIUMA SZERINT
Abban az időben Augustus római császár rendeletet adott ki, hogy írják össze
a földkerekség minden lakóját úgy, hogy mindenkit ott írjanak össze, ahonnan
származik. Mindenki elment a maga városába. József, aki Dávid családjából
származott, a nemzetség pedig Betlehemből való, elindult várandós feleségével, Máriával, hogy összeírják. Betlehemben azonban sehol sem kaptak szállást, csak egy istállóban az állatok mellett pihenhettek meg. Mária nagyon
fáradt volt. Itt szülte meg elsőszülött fiát, Jézust, akit jászolba fektetett.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték
nyájukat. Egyszer csak egy angyal jelent meg előttük, az Úr angyala. Nagyon
megijedtek. De az angyal így felelt: „Ne féljetek! Mert nagy örömöt adok
tudtul néktek és majd az egész népnek. Menjetek Betlehembe, mert megszületetett a Megváltó, Jézus. A jel, amiről felismeritek: bepólyálva fekszik egy
jászolban. Akkor a pásztorok gyorsan útra keltek, s meg is találták a szent
családot: Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket, és elmesélték, mit
jövendölt Jézusról az angyal.
Máté evangéliuma így szól a napkeleti bölcsek látogatásáról: Amikor Jézus
a júdeai Betlehemben megszületett, bölcsek – mágusok, csillagjósok – érkeztek váratlanul napkeletről Jeruzsálembe, és érdeklődtek, hol van a zsidók
újszülött királya; Heródes király titkon magához hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd Betlehembe küldte őket.
„Menjetek, kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláltátok, jelentsétek
nekem, hogy én is hódolhassak előtte.”
A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg végre meg nem
állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillag láttára nagyon megörültek.
Beléptek a házba, és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. A bölcsek
köszöntötték őt és Máriát, majd kitárták kincseiket, átadták ajándékaikat:
aranyat, tömjént, mirhát. Álmukban figyelmeztetést kaptak, ne menjenek viszsza Heródeshez, ezért más úton tértek haza országukba.
Az az éjszaka, amelyen Jézus született, a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe lett.

József Attila:

Betlehemi
királyok
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem.
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád.
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó,
Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind
elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat
marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecsen király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
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Készítsünk saját kezűleg
karácsonyi díszt!
Nagyon szép a buxuságakból készült fácska, mely
néhány egyszerű kellék segítségével könnyen elkészíthető.
Anyagszükséglet: 1 db agyagcserép, 1 db faág (ez
lehet csavart fűzfa, de bármilyen más faág is szépen
mutat), piros szalag (papír vagy műanyag), buxuságak, kevés gipsz, apró kavicsok, 1 db oázis elnevezésű

gömb alakú tűzőhab (beszerezhető papír-írószer,
illetve virágüzletekben), drót.
A munka menetének pontos leírását fotókkal is
illusztráltuk.
Jó barkácsolást és kellemes ünnepeket kívánnak:
a mezőtárkányi óvónők

Béleljük ki a cserepet nejlonfóliával.
Kis tálkában keverjünk ki gipszet, és
öntsük a beállított „fa” tövéhez!

Takarjuk el a cserépben megkötött gipszet kavicsokkal!

Szórjunk rá a „fa tetejére” egy gömb
alakú oázis tűzőhabot, és buxuságakkal
szurkáljuk tele!

Fogjunk össze dróttal papírszalagból
hajtogatott masnikat, és bökjük az ágak
közé! Ugyanezzel a módszerrel erősítsük a gömb aljára a lelógó szárú zárómasnit is!

Ünnepi koktélok
Mirabell

Kivisekt

Hozzávalók 1 pohárhoz: 2 cl narancslikőr, 2 cl gin, 2 cl
piros vermut, 2 cl narancslé, jég, száraz pezsgő.

Hozzávalók 1 pohárhoz: 4 cl kivilikőr, 1 cl citromlé, jég
félszáraz pezsgő, 1 szelet kivi

Elkészítés: Összerázzuk sékerben a narancslikőrt, a gint,
a vermutot, a narancslevet a jéggel, és pohárba átszűrjük. Feltöltjük a pezsgővel, azonnal felszolgáljuk.

Elkészítés: Sékerben összerázzuk a kivilikőrt és a citromlevet a jéggel, és a pohárba szűrjük. Feltöltjük a behűtött
pezsgővel. Kiviszelettel díszítjük a pohár szélét.
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Ünnepi ételek
Burgundi
kacsasült
Hozzávalók: 1 db pecsenyekacsa, 1
doboz ananász, 20 dkg vegyes gyümölcs, 2 dl száraz vörösbor, 2 dkg
vaj, 2 db citrom szúrt leve 2 ek méz,
1 dl étolaj, 2 ek ételízesítő, őrölt
fahéj.
A tisztított kacsát nagyon alaposan
megmossuk, leszárítjuk. Bedörzsöljük ételízesítővel, s kevés előhevített
olajat ráöntve, 200 °C fokos sütőben
sütjük. Sűrűn locsoljuk, ananászlevet és száraz vörösbort is öntünk
alá. Közben a megtisztított, megmosott és darabolt gyümölcsöket
kevés olvasztott vajon, kevés szűrt
citromlével, mézzel és őrölt fahéjjal fűszerezve lepároljuk. Tálaláskor
a ropogósra sült kacsát bevonjuk a
gyümölcsökkel. Burgonyaropogóst
vagy párolt vadrizst körítünk hozzá.
Előkészítési idő: 15 perc Elkészítési
idő: 55 perc-Nehézségi fok: könnyű
recept, kezdőknek is.
Italajánlat: gránátpiros, telt ízű,
száraz vörösbor.

Korhelyhalászlé
Hozzávalók: 60 dkg filézett busa, 40
dkg savanyú káposzta, 1 kg halcsont +
fej, 10 dkg vöröshagyma, 2 ek fűszerpaprika, 1 db paprika, 1db paradicsom, só.
Az alaposan megmosott és feldarabolt halcsontokból, fejekből vöröshagymával, kb. 2-3 órai főzéssel
mintegy 2 liternyi halalaplevet készítünk.Leszűrjük, és hozzáadjuk a kissé kimosott, lecsepegtetett savanyú
káposztát. Lassú tűzön főzzük. Megsózzuk, beletesszük a kockára vágott
paradicsomot és paprikát is. Mikor a
káposzta majdnem megpuhult, meghintjük a fűszerpaprikával. Hozzáadjuk a megmosott, ujjnyi vastagságú
csíkokra vágott busa-filéket. Együtt
készre főzzük. Nem keverjük közben.
Forrón tálaljuk. Kevés erős paprikával utóízesíthetjük.
Előkészítési idő: 15 perc Elkészítési idő: 2 óra Nehézségi fok: könnyű
recept, kezdőknek is
Italajánlat: testes, száraz vörösbor

Balatoni süllő
roston sütve
Hozzávalók: 4 db kb 30-40 dkg-os
süllő, 15 dkg zsemlemorzsa, 3 dl
étolaj, 2 db citrom, só.
Az egészben hagyott süllőt lepikkelyezzük, kibontjuk, belső részét,
kopoltyúját, szemét eltávolítjuk,
uszonyait levágjuk. Nagyon alaposan, kívül-belül megmossuk,
lecsepegtetjük. Mindkét oldalán 2-3
cm-es távolságban, nem túl mélyen
beirdaljuk. Kívül-belül megsózzuk,
zsemlemorzsába (vagy paprikás
lisztbe) forgatjuk, majd forró olajban mindkét oldalát pirosra, ropogósra sütjük. Petrezselymes burgonyával körítjük, citromot és hűtött
tartármártást kínálunk hozzá.
Előkészítési idő: 15 perc. Elkészítési idő: 30 perc. Nehézségi fok: könnyű recept, kezdőknek is.
Italajánlat: felszáraz fehérbor

2005. december

19

GYEREKEKNEK
Donkó László:

Leselkedő
A Mikulást egy este
a sok gyerek megleste.
Megleste. És mit látott?
Csinálta a virgácsot,
s belerakta puttonyba.
Jaj, csak tán nem azt hozza!
Nagy csizmáját krémezte,
azután meg fényezte.
Mit tett még a puttonyba,
a sok gyerek megtudta,
cipőjében mind benne
lesz is holnap reggelre.
Lesz ott minden földi jó:
arany alma, zöld dió,
csokiból lesz valahány,
a sok gyerek várja már.
Azért titkon egy este,
a Mikulást megleste...

Az első
hóesés napja

December a gyerekek nagy örömünnepe. Nemcsak a Mikulás és a karácsony miatt, hanem az első hóesés
boldogsága miatt is. Előre sose lehet
tudni, hogy melyik napon bocsátja le
a fehér takarót öregapó December,
melyik napon küld hatalmas hóesést
a földre, a fákra, az erdőre, mezőre, a
háztetőkre. Akár a hónap elején esik
le az első hó, akár a hónap végén,
mindenképpen nagy öröm, nagy
vidámság. Lehet szánkózni, csúszkálni, hógolyózni, hóembert építeni.
De ha csak sétáltok a természetben,
önmagában is gyönyörű látványt
nyújt a téli táj.

December 6:

a MIKULÁS
napja
Minden gyermek izgatottan várja ezt
a napot. December 5-én már szépen
sorakoznak az ablakokban a gondosan kitisztított csizmák, cipők. Kis
gazdáik izgatottan hallgatóznak, nem
hallják-e a Mikulás bácsi szánkójának
csilingelését.
December 6-a Szent Miklós püspök
napja. Mikulás-élményeinket a kisázsiai város Myra püspökének, a keleti
egyház máig legtiszteltebb szentjének
köszönhetjük. A 4. században élt. Legendája a bizánci egyházban később a
6. században bontakozott ki, átterjedt
Itáliára, majd kultusza a nyugati egyházban is villámgyorsan meghonosodott.
Ma minden bizonnyal ő a
legnépszerűbb, legismertebb szent az
egész világon. A halászok, révészek,
vízimolnárok és diákok pártfogójának
tekintették.
A legenda szerint apja halála
után nagy vagyont örökölt, amiből
a védteleneket támogatta, segített,
akinek tudott. Ő maga egyszerűen,
szinte szűkölködve élt, de a rászorulókat bőkezűen megsegítette.
Miklós püspök különösen a
gyerekeket szerette. Kíséretével – az
ördöggel, illetve a krampusszal –
olyan házakba tért be, ahol kérdezgette, imádkoztatta őket, majd
tudásuk, viselkedésük alapján virgácsot vagy ajándékot osztott szét
közöttük. Évszázados szokás volt az
ilyen és hasonló Miklós-játék. A mai
Mikulás-nap megtartása a magyar
népszokások között újabban terjedt el,
valószínűleg a szomszédos országokból vettük át. Finnországba, ahol a
Mikulás lakik, a gyerekek a világ
minden tájáról küldenek neki levelet,
amire természetesen segítő kezek bevonásával válaszol is.

Molnár Gyula:

Télapó
Üstököm, ha megrázom,
dér csillog a faágon.
Szakállamból hull a hó,
én vagyok a Télapó.
Puttony van a hátamon,
nehéz terhét vállalom.
Figyeljetek gyerekek,
mennyi mindent cipelek.
Hét zacskóban mosolyt hoztam,
szép gondosan csomagoltam,
csengő, bongó furulyaszó
kísér, mint víg útravaló.
Hoztam nektek fiúk, lányok
bő zsákokban boldogságot,
bátorságot, békességet
-jó sokáig élvezzétek!
Kaptok tőlem ráadásul
Télapónak tarsolyából
csokit, fügét, cukrot, kekszet,
mind elhoztam, ami termett.
Fellegűző palástom
szétterítem vállamon.
Szakállamból hull a hó,
megérkezett Télapó.
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GYEREKEKNEK
Csukás István:

Hideg
szél fúj

Hideg szél fúj, hogy az ember
majd megdermed.
Kinek jó ez? Csak a kövér
hóembernek!
Szeme szénből, az orra meg
paprikából,
lába nincs, de minek is, ha
úgysem táncol?
Ütött-kopott rossz fazék a
tökfedője,
megbecsüli, hiszen jó lesz
még jövőre;
seprűnyél a nagyvilági
sétapálca,
el is menne, ha tudna,
vele bálba.
Ilyen ő, az udvarunkon
nagy gavallér,
bár rajta csak ujjal rajzolt
az inggallér.
Mégse fázik, mikor minden
majd megdermed,
el is mennék, ha lehetne
hóembernek!

Csanádi Imre:

Első hó köszöntő
Hó, hó, friss hó,
angyalváró,
gyöngyen hulló
gyöngyvirág-hó, csupasz bokrok
csipkézője,
fák fodros
fejkötője,
kerítések
keszkenője,
hegyek-völgyek
ünneplője.

ÁMK HÍREK
ISKOLAI HÍREK
Budapesten
„ráztuk a rongyot”!

A Mezőtárkányi Általános Iskola tánccsoportjai egy sikeres pályázatnak
köszönhetően 2004. május 26-án felléptek Budapesten, az Uránia Filmszínházban Csepregi Éva gyereknapi jótékonysági gáláján. Cigánytánc és indiántánc volt a programunkban.
Idén a művésznő tavalyi sikerünk alapján felkérte tánccsoportunkat, hogy
az Állami Nagycirkuszban megrendezésre kerülő „Cirkusz a kedvetekért”
című jótékonysági műsorán mutassuk be produkcióinkat. Ez az előadás 2005.
december 15-én 2000 gyermeknek igyekezett szebbé tenni az ünnepvárást.
Csepregi Éva külön kérésére ismét a cigánytánccal lépett fel az egyik
csoport, melynek tagjai között már több középiskolás diák is van, aki még
mindig szívesen jön vissza hozzánk egy-egy fellépés erejéig. A másik csoport
új koreográfiát tanult be ebben az évben, ők latin tánccal mutatkoztak be a
sztárok között. Hiszen a műsorban neves művészek között kaptunk felkérést
az előadásra.
Jutalmul 65 diákot és kísérőt vihettünk a rendezvényre, láthattuk a Roll
Dance tánccsoport produkcióját, Zoltán Erika, Hevesi Tamás, Ádám és Éva
fellépését, valamint az Állami Nagycirkusz csodálatos nemzetközi előadását.
A budapesti út útiköltségének, két különbusz díjának a kifizetéséhez a
Mezőtárkány Művelődéséért Alapítvány nyújtott támogatást, ezzel elősegítve
azt, hogy községünk jó hírét öregbítsük a fővárosban tehetséges tanulóink
által.
A tánccsoport tagjai:
Cigánytánc-csoport: Csajbók Viktória, Csercsa Ernő, Csonka Béla,
Csonka Ferenc, Denjén Réka, Forgó Boglárka, Gecse Viktória, Homonnai
Bettina, Jusztin Noémi, Kiss Marianna, Nagy Dóra, Nagy Tamás, Németh
Judit, Vass Adrienn.
Latintánc-csoport: Balogh Petra, Czibi Mónika, Duka Barbara, Duka
László, Dzuró Klaudia, Farkas János, Forgó Dalma, Jónás István, Kökény
Cintia, Mátyus Beáta, Nagy József, Németh Piroska, Németh Richárd,
Turó Olivér, Turó Imre, Vízkeleti Nikoletta.
Felkészítők: Jusztinné Kiss Éva, Lukács Dezső, Tóthné Szabó Anita

„Cirkusz a kedvetekért”,
2005. december 15-i előadás műsora
1./ Csepregi Éva: köszöntő
2./ Bozóki András miniszter: köszöntő
3./ Roll Dance táncegyüttes: Mikulás tánc
4./ Mezőtárkányi Általános Iskola tanulói: Latin tánc
5./ Zoltán Erika és táncosai
6./ Roll Dance táncegyüttes: Contry egyveleg
7./ Hevesi Tamás énekel
8./ Mezőtárkányi Általános Iskola tanulói: cigánytánc
9./ Ádám – Éva
10./ Roll Dance táncegyüttes: Karácsonyi tánc
Szünet
Állami Nagycirkusz műsora
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Képriport a tánccsoportok budapesti fellépéséről
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A MŰVELŐDÉSI HÁZRÓL
November közepén kezdődött a művelődési ház felújításának második szakasza. Ezek a munkálatok az év végére
húzódtak a tervezett szeptemberi helyett, mert az általános
iskolai tanításhoz szükség volt a művelődési ház helyiségeire is, egészen október 15-ig.
Jelenleg is folynak a munkák: a nagyterem, klub, könyvtár, valamint a kisegítő helyiségek rendbetétele és festése. Az előtérben sor kerül a két folyosó összenyitására,
valamint új járólapok letételére. A klubba vezető lépcsőt
csúszásmentes lapokkal borítják. Az elavult villany-

vezetékeket is felújították, új világítótesteket kapott a könyvtár, a folyosó. A nagyteremben a mennyezetre is világítótesteket szereltek fel.
Sor kerül a folyosó ablakának megnagyobbítására, valamint a klubba vezető korlát cseréjére is.
Mindezek mellett már elkészült pályázati pénzből a színpad elejének felújítása, új függönyök felszerelése a színpadra, valamint 70 db szék vásárlása is.
Sajtos Dezsőné
Műv. Ház vezető

Még többen a
zeneoktatásban
Az idei év sem múlt el a
zeneiskolások bemutatkozó
hangversenye nélkül
A szülői értekezlettel egybekötött ünnepségen számos zeneiskolás növendék mutatta meg a közönségnek, hogy mennyire csodálatos a zenélés öröme,
melyet a közönség is nagy érdeklődéssel kísért.
Azongoraoktatás ebben az évben indult a legmagasabb
létszámmal - húsz fővel -, melyben jelentős helyet foglalnak el az első osztályos nebulók is. Jól ismert arcok
is fellelhetők voltak a műsor során, akik már nem
kezdőként álltak a világot jelentő „deszkák” élére.
Az előadásra nagy közönség érkezett: melyen az
iskola képviseletében Nyeste Ferencné igazgatónő,
számos szülő, pedagógus és a füzesabonyi Városi
Zeneiskola igazgatónője, Nagyné Rózsa Zsuzsanna
vett részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel az
iskolában zongora és furulya szakkör is indult a tanév
során.
Záró műsorszámként - mely már a karácsony
jegyében zajlott - a szolfézscsoport a hangszeresek
és a szakkörös diákok kicsiny kis kórusa búcsúzott
a nagyérdeműtől. A zeneiskola ismét bebizonyította,
hogy a falunak és az iskolának szüksége van a fiatal
tehetségekre, akik tovább öregbíthetik tudásukkal és
tehetségükkel Mezőtárkány jó hírnevét.
Seres Péter
zongoratanár
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ÓVODAI HÍREK
Augusztusban az intézmény egy része
felújításra került. A kiscsoport foglalkoztatójának ablakait műanyagra cseréltettük
ki, ugyanitt nagy kopásállóságú PVC padlózat került a régi elhasználódott helyére.
Ezen kívül festés-mázolás is történt.
A felújítás 430.000 Ft-os összköltsége önkormányzati forrásból, valamint
képviselői felajánlásból került finanszírozásra. Nevezetesen: Kriston Endre képviselő
úr 50.000 Ft-ot, Telekes József képviselő úr
94.000 Ft-ot ajánlott fel képviselői tiszteletdíjából a munkálatok elvégzéséhez. Csehné
Bölkény Ildikó képviselő asszony pedig a
gyermeknapi bábelőadáshoz járult hozzá
10.000 Ft-tal. A képviselői felajánlásokért
ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Megvalósult a kiscsoport foglalkoztatójának teljes bútorcseréje, valamint a
középső csoportban a gyermekszékek és
asztalok cseréje. Ezen tárgyi eszközök
beszerzésének anyagi fedezetét a Heves
Megyei Közoktatási Közalapítványtól
elnyert 340.000 Ft-os pályázati összeg és
a 90.000 Ft-os önkormányzati önrész biztosította.
A munkálatok befejezése és az eszközbeszerzések után szeptember 1-jén 62
gyermeket fogadott az intézmény. Kiscsoportosaink a kezdeti sírdogálások után
hamar megszokták az óvodai életet, a
középsősök elkezdtek ismerkedni a feladatlapok megoldásának rejtelmeivel, a
nagycsoportban pedig tovább gyarapítják
ismereteiket, hogy abból minél többet szerezzenek a sikeres iskolakezdésig.
Az óvodapedagógusok munkáját heti 1
alkalommal logopédus szakember is segíti.
A beszédhibás gyerekek ingyenes fejlesztésben részesülnek a Megyei Gyógypedagógiai Központ jóvoltából.
November hónapban megtörtént az óvodai és iskolai szabadtéri játékeszközök
szakértők által történt bevizsgálása, melyre
a kormányrendeletnek megfelelően került
sor.
Az elkészült szakvélemények alapján a
jövő év egyik célkitűzése az udvari játékok
felújítása, valamint pályázati úton újak
beszerzése.
Szintén jövő évi célkitűzés a Wienerberger Téglaipari RT „Jövővár” pályá-

zatán elnyert 80 m2 (210.000
Ft értékű) térkő lerakása, mely
olyan szilárd burkolatot fog
képezni az óvoda udvarán, ahol
sáros idő esetén is mód nyílik a
gyerekek levegőztetésére.
Decemberben ellátogatott hozzánk a Télapó. Az izgalommal
teli várakozás után a gyerekek
versekkel és dalokkal köszöntötték, a jó öreg Mikulás pedig dicséretek és dorgálások közepette
kiosztotta a csomagokat.
Rektori Ottília
óvodavezető

II. évfolyam 4. szám
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IDÉN IS ITT JÁRT A TÉLAPÓ !
Először az ovisokhoz látogatott el a
kedves Öreg. Dicsérő és kicsit dorgáló
szavak között adta
át ajándékait a legkisebbeknek, akik
nagy várakozással
és szeretettel fogadták a Télapó bácsit.
Hamar útra kellet
kelnie a Mikulásnak, hogy az iskolásokat is felkereshesse. Nagy volt az
öröm a nagyobbak
körében is, hiszen
régóta vártak már a
jó, öreg Télapóra és
ajándékaira.
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