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III. évfolyam 5. szám
Czuczor Gergely:

Kortesdal
Magyarország az én hazám,
Itten nevelt apám, anyám,
Magyar az én nemzetségem,
Önállás a büszkeségem.
Igaz magyar csak úgy vagyok,
Ha hazámnak jót akarok,
Egy Istenem; egy királyom,
Ezt tisztelem, azt imádom.
Szent a magyar nép törvénye,
Ez oltalma, szemefénye
Ami oly szent, át nem hágom,
A fát alattam nem vágom.
Ha választok előljárót,
Viceispánt, szolgabírót
Ebben engem a becsület
S az igazság lelke vezet.
Júdás-pénzen, boritalon
A lelkemet el nem adom,
Cudar az, aki ezt teszi,
Még cudarabb, ki megveszi.
Lélekkerítő kupecek,
Veletek nem adok, veszek,
Hitvány kalmár a házaló,
Otthon is elkel, ami jó.
Ki velem csak akkor koma,
Ha áll a tiszti lakoma,
Nem kell csalóka hivása,
Rókafark-csóválgatása.
Ki rávaló, s megérdemli,
Az bennem emberét leli,
De rám magát ne imádja
Benőtt már a fejem lágya.
Akárki szól, meghallgatom,
Vadul le nem hurogatom,
Mert ha magyart magyar bántja,
Ki leszen tehát barátja?
Ha szavam kérik, követem
Saját lelkiesméretem,
De más szájával nem eszem,
Mire való volna eszem?
Hazámé javam, életem,
Ha kivánja, leﬁzetem,
A terhet nem tolom másra,
Adok közös javításra.
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Mezőtárkányiak! Kedves Olvasó!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, akik
kézbe veszik Mezőtárkány Önkormányzatának időszakos kiadványát, a Mezőtárkányi Hírek legújabb számát. A legutóbbi szám 2005 decemberében jelent meg.
Szeretném, ha a jövőben gyakrabban kézbe vehetnék híradásunkat, s negyedévente
tájékoztatást adhatnánk a községünkben
történtekről, tervekről, döntésekről.
Kérem, engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, s megköszönjem Mezőtárkány választópolgárainak bizalmát,
mely szerint a 2006-os októberi helyhatósági választáson érdemesnek találtak
településünk vezetésére. Nemes szolgálat
és szép feladat, amire megbízást kaptam
Önöktől. Nagy örömmel fogtam e munkához.
A magam részéről csodákat nem ígérhetek, de tisztességet, emberséget, felelősségteljes, kitartó munkát mindenképp.
A Képviselő-testület újonnan megválasztott tagjai Kriston Endre alpolgármester úrral illetve velem együtt 2006. október
12-én, az ünnepélyes alakuló ülésen esküt
tettünk a település, a lakosság szolgálatára. A testület ennek szellemében az eltelt
tíz hónap alatt jól összekovácsolódott, az
üléseken egészséges szellemű, összehangolt, aktív munka folyik.
A képviselők kezdeményező, felelősségteljes hozzáállással és tevőleges
munkavégzéssel segítették már eddig is
polgármesteri programom megvalósítását. Bízom abban, hogy a tenni akarás, az
összefogás, a közösség ereje jó eredményeket hoz az elkövetkező években mindannyiunknak.

A TARTALOMBÓL
Önkormányzatunk bemutatása
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Úgy érzem, hogy községünkben
reményteli, várakozásteljes, jó hangulat
uralkodik. Az elmúlt hónapok mozgalmas
eseményei - az ’56-os emlékünnepség, a
Mezőtárkány című könyv átadása, a Kistérségi Nyugdíjas Találkozó, a Majális,
a Kihívás Napja – mind-mind alkalmat
teremtett a baráti együttlétre, mosolyt
csalt az ajkakra, s ez a mosoly kicsit
bearanyozta Mezőtárkány mindennapjait.
Mezőtárkány jövője érdekében szép és
hasznos terveket szőttünk. A Képviselőtestület 2006 decemberében elfogadta a
négy éves ciklus fejlesztési irányvonalát,
majd a Gazdasági Programot, melynek
célja, hogy az Önkormányzat Képviselőtestülete a ciklusának időtartama alatt egy
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
Vezérmotívuma pedig, hogy az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – mindenek felett arra törekedjen, hogy a településen élők életminősége, életkilátásai,
a község élhetősége javuljon. Ennek a
fő célnak, és ezen belül természetesen
a kötelező alapfeladatoknak rendeli alá
valamennyi erőforrását, illetve szabad
kapacitását.
A fejlesztési elképzeléseink között
prioritást élvez a közbiztonság javítása községünkben. A Németh László és
Nyeste Sándor vezetésével újjászerveződött Polgárőrség Önkormányzatunktól
kiemelt anyagi támogatást kapott annak
érdekében, hogy több időráfordítással, hatékonyabban tudjanak vigyázni a
mezőtárkányiak biztonságára, vagyonára.
Már érzékelhető a pozitív változás, megszűnőben van a rongálás, vandalizmus,
bandákba tömörülés, hangoskodás.
Jó kapcsolatunk van a Füzesabonyi
Rendőrkapitánysággal, a helyi körzeti megbízott is sokat segít munkájával a
közbiztonság megteremtésében.
Önkormányzatunk pedig egy iroda
kialakításával biztosította munkafeltételeit, most már a Mező Imre út 4. szám alatt,
a Szolgáltatóházban működik a körzeti
rendőri iroda.
Kiemelt feladatnak tekintettük az orvosi és gyógyszertári ellátás megoldását.
Nagy örömmel számolhatok be arról,
hogy szinte egyszerre kezdi meg működését községünkben az új háziorvos és a
ﬁókgyógyszertár.
A füzesabonyi Pelikán Gyógyszertár
ﬁókgyógyszertára 2007. augusztus 13-án
nyitott az Önkormányzatunk által kialakított Szociális Szolgáltatóházban
g
a Mező
Imre út 4. szám alatt. Úgy gondolom, a
település régi álma vált ezzel valóra.
Dr. Lakatos László fül- orr- gégész

szakorvos, háziorvos szeptemberben kezdi meg rendelését a mezőtárkányi orvosi
körzetben. Eddig az egri kórházban dolgozott, s most Mezőtárkányra jön hosszú távú vállalkozó háziorvosi tervekkel.
Mivel Dr. Lakatos László úr igényt tart az
orvosi szolgálati lakásra, így Képviselőtestületünk elhatározta, hogy felújítja a
lakást.
Kérem Önöket, fogadják a doktor urat
jó szívvel, bizalommal és szeretettel,
s kívánom, hogy a kölcsönös tisztelet,
tolerancia alapján nyugvó orvos-beteg
kapcsolat jellemezze a további együttműködést. Mezőtárkány több éves súlyos
problémája oldódhat meg hosszú távra – s
ez mindannyiunk érdeke!
S ha már a személyi változásokról esett
szó, itt ragadom meg az alkalmat, hogy
köszöntsem községünkben Buzgán József
plébános urat, aki 2007. augusztus 1-jétől
egyházközségünk vezetője. Kívánom,
hogy érezze nagyon jól magát közöttünk! Beszélgetésünk alapján biztosítottnak látom a jövőbeni jó együttműködést,
remélve, hogy a világi és egyházi vezetők
összefogásával tartalmasabb, teljesebb
közösségi életet élhetünk Mezőtárkányon.
A fejlesztési céljaink között első helyen
szerepel az óvoda bővítése megfelelő
méretű csoportszobákkal, szociális helységekkel, tornaszoba, valamint bölcsődei
férőhely kialakításával. Szeptemberben
kerülnek beadásra ez irányú
y terveink az
Észak-Magyarországi
gy
g Regionális
g
Operap
tív Program
g
/ÉMOP/ által kiírásra kerülő
pályázatra az ÉMOP 4.4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése prioritásához illeszkedően.
Több tervünk, pályázati munkánk is
folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésére a napokban adjuk
be pályázatunkat.

2007. augusztus
Az év végén
g
lesz lehetőségünk
g
egy
gy
másik ÉMOP-os kiírás szerint pályázni a
régi iskolaépület felújítására, abban korszerű főzőkonyha létrehozására.
Az Idősek Napközi Otthonának (ÖNO)
átalakítására is pályáztunk, 2007. márciusában közel 5 millió Ft felújítási összeget
céloztunk meg TEKI pályázaton a belső
átalakítási munkákra és a külső hőszigetelésre, színezésre. Sajnos forráshiányra
hivatkozva elutasították kérésünket, várólistára tettek. A belső átalakításokat ennek
ellenére Önkormányzatunk saját költségvetése terhére elvégeztette.
A 2007-es év rendkívül nehéz gazdasági helyzetet hozott, ezt mindannyian
tapasztalhattuk. Az önkormányzatok költségvetése még soha nem volt ilyen szűkös, mint ebben az évben. Sok fejlesztési
elképzelésünknek a költségvetési hiány
nagysága szükségszerűen gátat szabott.
Költségvetésünket többszöri tárgyalás, a
működési költségek minimumra szorítása
után is 38 milliós hiánnyal tudtuk elfogadni. Ebben már benne van az a 2007.
évet terhelő ﬁzetési kötelezettség közel 5
millió Ft összegben, amit az előző faluvezetéstől vettem át. A 38 milliós összeg a
2006-os évben a költségvetésbe beállított
27 milliós hiányhoz képest is rendkívül
magas növekedést mutat. Ugyanakkor
eldöntöttük, hogy ezt a hiányt az év során
céltudatos gazdálkodással, megoldáskereséssel le kell faragni, hogy ne kelljen
működési hitelt felvenni. Nagy és felelősségteljes feladatot jelentett ez, takarékos,
átgondolt gazdálkodás, néhány kiadási
tétel zárolása vált szükségessé.
A Képviselő-testület a nagy hiány ellenére sem gondolt intézménybezárásra
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vagy nagyarányú létszámleépítésre.
Az előző évekhez hasonlóan idén is
pályázatot nyújtottunk be az önhibáján
kívüli települések anyagi támogatására /
ÖNHIKI/, melyen 19 millió Ft támogatást
nyertünk. Máris jelentősen mérséklődött a
hiányunk. Másik számottevő tételt jelentett az Egerfarmossal megkötött Intézményi Társulási megállapodás alapján kapott
plusz normatív ﬁnanszírozás, reményeink
szerint közel 10 millió Ft-os nagyságrendben. Ez együttesen az iskolai és óvodai
feladatok tagintézményi társulásos formában történő ellátása esetén illeti meg
az önkormányzatot. Egerfarmos község
Önkormányzatával 2006 novembere óta
folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk. A
Mezőtárkányt Egerfarmossal összekötő út közös felújítása után 2007. január
1-jétől intézményi társulást hozott létre
a két önkormányzat jelentős előkészítő
munkát követően. A fenntarthatóság –
mint legfontosabb szempont – motiválta a
döntést, melynek eredményeként létrejött
az egerfarmosi 1 - 4. évfolyamos tanulók,
valamint a mezőtárkányi 1 – 8. évfolyamos tanulók nevelését – oktatását ellátó
intézményi társulás az ÁMK keretein
belül. Az egymás önállóságát tiszteletben
tartó, jó együttműködésnek köszönhetően
Egerfarmos Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy augusztus
1-jétől az óvodáját is az intézményi társulás keretében kívánja működtetni. Ennek
köszönhetően mindkét önkormányzat
kiemelt ﬁnanszírozáshoz jut még ebben
a gazdasági évben e feladatai társulásos
formában történő ellátásához.
A fennmaradó hiány összegét legnagyobb sajnálatunkra a fejlesztési kiadások

csökkentésével kell lefaragnunk. A Gazdasági Programunk szerint igyekszünk
intézményeink zavartalan működését
biztosítani, stabilitásunkat megőrizni, a
nagyon szükséges útjavítási, karbantartási
munkákat elvégezni.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére
megkezdtük településünk szépítését virágosítással, parkosítással. A kulturális élet
fellendítését is kiemelten kezeljük. Ennek
szellemében szervezzük, rendezzük a
különböző találkozókat, ünnepi megemlékezéseket, templomi hangversenyeket,
községi rendezvényeket.
Az augusztus 19-ei I. Mezőtárkányi
Falunapra
p saját
j színpadot
p
készítünk.
Nyeste Sándor Képviselő Úr vezetésével megalakult a Mezőtárkányi Sportegyesület, melynek köszönhetően intenzív sportélet vette kezdetét. Karate- és
fociedzések színesítik a hétköznapokat.
A ﬁatalok sportprogramja után az idősebb
korosztály táncpróbáitól hangos a művelődési ház. Jó érezni, hogy él és lüktet a
falu.
Köszönöm mindazok munkáját, akik az
eltelt tíz hónapban elősegítették településünk fejlődését. A közeljövő terveiről a
Mezőtárkányi Hírek következő számában
számolok be a kedves Olvasóknak. Az
alábbi gondolattal köszönök el, s ajánlom
megtisztelő ﬁgyelmükbe:
„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.”
(Ady Endre)
Baráti üdvözlettel:
Tóthné Szabó Anita polgármester

Önkormányzatunk bemutatása
Polgármester: Tóthné Szabó Anita
Alpolgármester: Kriston Endre
Jegyző: dr. Tanárki István
A Polgármesteri Hivatal címe:
3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.
Telefon: 06/36-491-933, 06/36-591-004
Fax: 06/36-491-933
Email: onkormanyzat@mezotarkany.t-online.hu
A képviselő-testület
p
tagjai:
gj
Brauner
Tamás, Jusztinné Kiss Éva, Mátyus Piroska, Németh Géza, Nyeste Sándor, Pásztor
István, Telekes József, Vass József
A bizottságok összetétele:
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Németh Géza. Tagok: Mátyus
Piroska, Vass József. Külsős tag: Antal
Erika
Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság: Elnök: Telekes József. Tagok: Pásztor
István, Vass József. Külsős tag: Szeifertné
Császár Judit.

Oktatási-Sport
p
és Művelődési Bizottság: Elnök: Jusztinné Kiss Éva. Tagok:
Brauner Tamás, Nyeste Ferenc. Külsős
tag: Sajtos Dezsőné.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Elnök: Farkas István. Tagok: Balog
Sándor, Dobozi Rita, Nagy Zoltánné Turó
Edit, Pusoma Elemér
A Képviselő-testület bizottságai: A Képviselő-testület bizottságai előkészítő,
véleményező, javaslattevő, ellenőrzési
feladatokat ellátó – a Képviselő-testület
által önkormányzati ügyekben döntési
jogkörrel is felruházható, egymással mellérendeltségi viszonyban álló – választott
testületi szervek.
A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A megalakítandó állandó bizottságok a következők:
a) Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság

Fő feladata: Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetének, vagyongazdálkodásának ﬁgyelemmel való kísérése,
a települési képviselők vagyonnyilatkozatával és a képviselők összeférhetetlenségi eljárásával kapcsolatos vizsgálatok
lefolytatása,
b) Szociális, Egészségügyi és Családvédelmi Bizottság.
Fő feladata: Figyelemmel kísérni az
egészségügyi és szociális alapellátásról
való gondoskodás helyzetét, javaslatok
kidolgozása
g
a pproblémák megoldására.
g
Átruházott hatáskörök gyakorlása.
c) Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság.
Fő feladata:
Figyelemmel kísérni,
segíteni az alapfokú oktatás helyi feladatainak megoldását. Közreműködni a néphagyományok ápolásában és feltárásában,
a tömegsport fejlesztésében.
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása
szerint a jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítő munka és a választási szervek tagjainak lelkiismeretes, pontos munkája eredményeként községünkben a szavazás rendben, minden fennakadás nélkül
zajlott le. A választók névjegyzékében
szereplő választópolgárok száma 1309 fő
volt. A szavazáson a választópolgároknak
56,3%-a jelent meg.
A választási eljárásról szóló törvény
értelmében polgármester a jelöltek közül
az lesz, aki a leadott érvényes szavazatok
közül a legtöbb szavazatot kapja. Köztudottan három jelölt indult. A szavazás
eredménye a következő lett:.
Szavazóként megjelentek száma 738.
Urnában lévő szavazólapok
p
száma 738.
Érvénytelen szavazólapok száma 9. Érvényes szavazólapok száma 729. Az érvényes
szavazatokból Tóthné Szabó Anita 526 szavazatot, Dr. Adorján Gábor 129 szavazatot,
Nyeste Ferenc 34 szavazatot kapott.
A megválasztott polgármester Tóthné
Szabó Anita, akinek eredménye, mivel
mint települési képviselő is indult, a kislistás választás eredményei közül törlésre
került.
A képviselőkre ugyancsak 738 választópolgár adott le szavazatot, melyből érvénytelen
volt 26. Az érvényes szavazólapok száma 712
volt, az ezeken szereplő 20 jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 4585 volt. Jelölten-

ként a szavazatok száma a következő volt
a kapott szavazatok nagyságrendjében.
Szavazatok
Jelölt neve
száma
Nyeste Sándor
417
Kriston Endre
342
Brauner Tamás
314
242
Németh Géza
Mátyus Piroska
229
Vass József
228
Pásztor István
221
Jusztinné Kiss Éva Mária
219
Telekes József
215
Németh Béláné
214
Benczéné Csík Anna Mária
213
Weisz Mihályné
208
Tógyer László János
184
Szamosiné Dudás Zsuzsanna
178
Kriston Jánosné Cseh Csilla
169
Nyeste Ferenc
154
Pusoma Elemér
151
Tamásfalvi Ottó
115
Németh László
103
Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében községünkben a megválasztható
képviselők száma 9, ezért a kislistán megválasztott helyi önkormányzati képviselő
testület tagjai
gj a következők lettek: Brauner Tamás, Jusztinné Kiss Éva Mária,

Kriston Endre, Mátyus Piroska, Németh
Géza, Nyeste Sándor, Pásztor István,
Telekes József, Vass József.
A mostani választáskor cigány kisebbségi önkormányzati választásra is sor
került. Ez a választás is érvényes és
eredményes volt, az 5 jelölt közül 5 fős
kisebbségi önkormányzati képviselő-testület alakulhat.
Kisebbségi képviselők lettek: Balog
Sándor, Dobozi Rita, Farkas István, Nagy
Zoltánné Turó Edit, Pusoma Elemér.
A választási eredmények ellen kifogást
nem jelentett be senki, így az október 1-jei
helyhatósági választás fentebb ismertetett
eredménye törvényesnek és véglegesnek
tekinthető.
Úgy a választási bizottság, mint a
magam részéről gratulálok a megválasztott polgármesternek, a képviselő-testület tagjainak. Kívánom, hogy a választók bizalmából elnyert tisztséget, illetve
megbízást teljesítsék jó eredménnyel, a
közösség hasznára, Mezőtárkány község
jövőbeni fejlődésére.
Ne feledjék, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselőknek a
település egészét vállaló felelőséggel kell
képviselni a választópolgárok érdekeit.
Munkájukhoz kívánok jó egészséget,
töretlen tenni akarást!
Mezőtárkány, 2006. október 12.
Forgács György, a választási bizottság elnöke

AMIRŐL A KÉPVISELŐK DÖNTÖTTEK
Fejlesztési irányvonal kitűzése a 2007-2010 közötti időszakra
Mezőtárkány Önkormányzata a 2007. évi
munkatervében az első soros testületi ülés
feladatául jelölte meg, hogy meghatározza azt a fejlesztési irányvonalat, amelyre
majd építhetjük a gazdasági programot. A
tervezés célja továbbá, hogy a következő
4 évben a várható EU-s és hazai pályázati források felhasználására felkészüljünk,
számba vegyük és rangsoroljuk azokat
a feladatokat, amelyek megvalósítása a
település működőképessége, fejlődése
szempontjából fontos, s elősegíti életkörülményeink javulását.
A fejlesztési irányvonal kidolgozásában
az Önkormányzat bizottságai és az intézményvezetők vettek részt.
Helyzetelemzés, a település jövőképének meghatározása:
• Folyamatosan fejlődő infrastruktúra
• Közbiztonság megteremtése
• A jjelenleginél
g
szebb, vonzóbb település
p
• Élhető környezet, javuló életminőség,
ingatlanok értékének növelése

• Környezetszennyezés, illegális szemétlerakók megszüntetése
• Szelektív hulladékgyűjtés, a szervezett
szemétszállítás zökkenőmentes megvalósítása
• Nyitottság, jó kapcsolat a szomszéd
településekkel, kistérséggel, régióval, jó
együttműködés a partnerekkel
FELADATOK:
1. Település-rehabilitáció
• Közbiztonság javítása:
- Polgárőr Egyesület erősítése, jelentősebb anyagi támogatás biztosítása
- Térﬁgyelő- és riasztó rendszer kiépítése
- Szorosabb kapcsolattartás a Füzesabonyi Rendőrkapitánysággal, gyakoribb
ellenőrzések ösztönzése
- Irodahelyiség kialakítása a körzetes
rendőr számára
• A belterületi úthálózat fejlesztése, burkolat-felújítás, járdaépítés
• A középületek felújításának folytatása

• Az energiafelhasználás racionalizálása
• A kül- és belterületi csapadékvíz-elvezetés terveinek elkészíttetése, azok folyamatos megvalósítása
• A szabadidő eltöltését szolgáló fejlesztések:
- Kulturális szolgáltatások fejlesztése
(Közösségi Ház, Tájház)
- A Könyvtár korszerűsítése (számítógép, internet-hozzáférés)
- Tornaterem építése
- Sportpálya felújítása, sportélet fellendítése, sportegyesület működésének
kiemelt támogatása
- Községi rendezvénypark létrehozása
- Színesebb kulturális élet, ezáltal a
közösségi szellem megerősítése
Pl.: Tájház berendezése, működtetése,
nyári kézműves napközi, játszóházak
szervezése, közösségi, kistérségi találkozók, községi rendezvények szervezése,
Falunap, idősek köszöntése, tehetséges
tanulók jutalmazása
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2007. augusztus
• Szebb, vonzóbb település létrehozása
virágosítással, parkosítással, díszkivilágítással, egységes falukép kialakításával
2. Infrastruktúra fejlesztése
• Korszerű konyha létrehozása intézménykomplexum részeként
• Igényes faluközpont kialakítása: dísztér,
utcabútorok, parkolók, piactér kialakítása,
játszótér, kandeláberek a templomkertbe,
pihenőpadok
• A temető előtt parkoló építése,
körülkerítés
• A köztemető gondozására nagyobb
ﬁgyelem-fordítás,
temető-gondnok
alkalmazása
• Buszmegálló építése az egerfarmosi
faluvégen
3. Nevelés – oktatás
• Óvodabővítés, tornaszoba építése,
udvari játékok telepítése
• A kisiskola épületének teljeskörű
felújítása
• Az iskola udvarának felújítása,
burkolása
• Nyílászárócsere a közintézményekben
• Felnőttképzés, informatikai képzés,
tanfolyamok szervezése térségi szinten is
4. Egészségügyi ellátás
• Gyógyszerszoba kialakítása
• Egészségmegőrző programok, felvilágosítás a korszerű technikai eszközök felhasználásával
• Mobil szűrések biztosítása
• Különféle korosztály számára egészség-

ügyi program szervezése (pl.: „Az egészség hete” programsorozat)
• Véradók helyi szervezetének támogatása
• Jó kapcsolattartás a Vöröskereszttel
5. Szociális ellátás
• Akadálymentesítés
• Időskorúakra való fokozott odaﬁgyelés
a házi gondozás kiterjesztésével, az Idősek Napján megemlékezés, programszervezés
• Mozgáskorlátozott emberek életterének
fokozott ﬁgyelemmel kísérése, életminőségének javítása a lakóhelye környezetének felújításával (pl.: útjavítás, járdaépítés)
• Hátrányos helyzetű gyermekek, családok támogatása
• Segítségkérés, -nyújtás a Családsegítő
Szolgálaton keresztül
6. Közigazgatás, közszolgáltatás
• A közösségi ház szolgáltatásainak bővítése (pl.: elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu-rendszer használata érdekében)
7. Egészséges környezet megteremtése
• Szennyvízhálózat kiépítése
• Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
• Illegális
g
szeméttelepek
p felszámolása
• Ápoltabb közterületek
• A megújuló, alternatív energiaforrások
közintézményi és lakossági felhasználásának elősegítése tájékoztató programok,
pályázati lehetőségek révén

• Környezetszennyező magatartás megszüntetése
• Virágosítási, fásítási program elindítása
a lakosság és az önkormányzat körében,
ösztönzés jutalmazással
8. Falusi turizmus kialakítása
• Tájékozódás segítése információs táblák elhelyezésével
• Földrajzi adottságaink kiaknázása: a
Bánya-tó fejlesztése adta látogatottság,
közös rendezvények, közös pályázati
lehetőségek
• Vonzerők továbbépítése: Tájház felújítása, berendezése, működtetése, égetőkemence, programok, kézműves foglalkoztatók
• Kapcsolattartás a Faunával, szorosabb
együttműködés, közös rendezvények
9. Munkahelyteremtés
• Közmunkaprogram
• Meglévő munkahelyek megtartása
• Munkaerő-közvetítés
• Munkahelyteremtő vállalkozások ösztönzése

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfő 1300 órától
1600 óráig
00
Kedd 8 órától
1600 óráig
00
Szerda 8 órától
1200 óráig
Csütörtök Ügyfélfogadás nincs
Péntek 800 órától
1200 óráig

MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZAT 4/2007.(II. 28.) sz. RENDELETTERVEZETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a következők:
a.) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
b.)) Részben önállóan ggazdálkodó költségvetési szervek: Általános Művelődési Központ Mezőtárkány-Egerfarmos
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2007. évi költségvetése
3.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat
– beleértve költségvetési szerveit – 2007.
évi költségvetésének fő összegét az alábbiakban állapítja meg:
a.) Bevételi főösszege: 292 059 000 Ft
b) Kiadási főösszege: 292 059 000 Ft,
Költségvetési bevételek
4. §.
(1) A Képviselő-testület az önkormány-

zat 2007. évi költségvetésének bevételi
főösszegeit az alábbiak szerint állapítja
meg:
Működési bevétel:
18 743 000 Ft
Önkormányzat
y sajátos
j bevétel: 64 239 000 Ft
Állami támogatás: 145 673 000 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
130 000 Ft
Átvett pénzeszköz: 19 798 000 Ft
Kölcsönök visszatérülése: 1. 200 000 Ft
Előző évi pénzkészlet: 3. 917 000 Ft
Költségvetési kiadások
5.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési, fenntartási
kiadási előirányzatait a következők szerint állapítja meg:
a.) Működési kiadások előirányzata összesen: 276 357 000 Ft. Ezen belül:
aa.) Személyi jellegű kiadások:
143 148 000 Ft
ab.) Munkaadókat terhelő járulékok:
44 404 000 Ft
ac.) Dologi jellegű kiadások:
45 687 000Ft
ad.) Átadott pénzeszköz: 4 022 000Ft

ae.) Szociális támogatás: 39 096 000 Ft
6.§.
(1) A 2007. évi költségvetés céltartaléka:
5.511.000 Ft.
7. §.
(1) A 2007. évi költségvetés általános tartaléka: 0 Ft.
(2) Az önkormányzatnak 2007. évre tervezett pénzmaradványa nincs.
11. §.
A pénzügyi egyensúly fenntartásához
működési hitel felvétele szükséges, melynek összege: 38 359 000 Ft. A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. §. /3/ bek.
szerint a képviselő-testület névszerinti
szavazással dönt a hitel felvételének esedékességekor.
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza
az önkormányzat Képviselő-testületének
hivatalát és a részben önállóan gazdálkodó intézményeit a költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
Egyben felhívja a ﬁgyelmet a takarékos,
célirányos gazdálkodásra, a pályázati
lehetőségek ésszerű kihasználására.
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III. évfolyam 5. szám
Mezőtárkány községi Önkormányzat 2007. évi költségvetése számokban
KIADÁSOK

2006. évi terv
(ezer Ft)

2007. évi terv
(ezer Ft)

Változás
mértéke

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Átadott pénzeszközök
Szociális juttatások
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pe.átadás
Kölcsönök nyújtása
Céltartalék
Kiadások összesen

126 366
41 488
43 762
9 846
33 732
6 514
1 360
260
37 327
300 655

143 148
44 404
45 687
4 022
39 096
10 191
0
260
5 511
292 319

113,28%
107,03%
104,40%
40,85%
115,90%
156,45%
0,00%
100,00%
14,76%
97,23%

Bevételek

2006. évi terv
(ezer Ft)

2007. évi terv
(ezer Ft)

17 167
51 132
10 179
130
117 545
25 016
514
640
6 164
9 648
1 700
33 545
273 380
27 275
300 655

18 743
54 376
9 863
130
116 964
25 069
3 000
640
15 946
3 852
1 200
3 917
253 700
38 619
292 319

Változás
mértéke
109,18%
106,34%
96,90%
100,00%
99,51%
100,21%
583,66%
100,00%
258,70%
39,93%
70,59%
11,68%
92,80%
141,59%
97,23%

Működési bevételek
SZJA bev.
Helyi adók
Felhalmozási bev
Normatív állami támogatás
Központi ktv.támog.
TEKI
Központosított bev.
Műk.célú pe.átvétel
TB-alapok
Kölcsönök nyújtása
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
Hitel

Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2006.
(XI.9.) rendelete a magánszemélyek
kommunális adójáról.
120 m2 felett 3500 ft/év
51-120 m2 között 2500 ft/év
51 m2 alatt 1500 ft/év
A kommunális adó összege pótlékmentesen minden év március 15-ig, ill. szeptember 15-ig beﬁzethető két egyenlő részletben
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 19/2006. (XI.9.)
rendelete
Az üzletek nyitva tartásának
korlátozásáról
Mezőtárkány községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, a település lakosságának békéjének biztosítása érdekében, A
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV
törvény 6. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Mezőtárkány községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Mezőtárkány község
belterületén, illetve annak 500 méteres
körzetén belül található üzletek nyit-

va tartását reggel 400 óra és este 2200 óra
közötti időszakra korlátozza, és az ezen
időszakon, azaz este 2200 óra és reggel 500
óra közötti nyitva tartást megtiltja.
2.§
Egyedi esetekben, kérelemre, az 1. §-tól
való eltérést a polgármester határozatában
engedélyezheti.
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2006.(XII.13.)
rendelet A közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért ﬁzetendő díj
megállapításáról
Jelen díjj megállapítás
g p
a Heves megyei
gy
VÍZMŰ Rt által Mezőtárkány község
területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
Az ivóvízdíj nettó 227 Ft/m3, bruttó
272,40 Ft/m3.
A rendeletben meghatározott díjat 2007.
január 1.napjától kell alkalmazni.
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 22/2006. (XII.13.)
rendelete az étkezési térítési díjakról
j
Mezőtárkány község ÁMK Konyhájának
nyersanyag normái 2007. évben az alábbiak szerint alakulnak:

tízórai, ebéd,
uzsonna
tízórai, ebéd,
uzsonna
tízórai, ebéd

209 Ft.

ebéd
tízórai, ebéd,
uzsonna
ebéd, uzsonna

171 Ft

ebéd

211 Ft

ebéd

211 Ft

ebéd

211 Ft

Óvoda:
Napközi
otthon:

Szociális
étkezők:
Házi gondozottak
Kötelező
étkezők
Vendégek

264 Ft
222 Ft

364 Ft
284 Ft

1.§§
Mezőtárkány község ÁMK Konyhájának
étkezési térítési díjai 2007. évben az alábbiak szerint alakulnak
(1)
Gyermek
étkeztetés
esetén
megegyezik
g gy
a
nyersanyagnorma
összegével.+20%ÁFA
(2) Szociális étkezők:
495 Ft
tízórai, ebéd, uzsonna: + 20
% ÁFA
392
Ft
ebéd, uzsonna:
+ 20 % ÁFA
298 Ft
ebéd:
+ 20 % ÁFA
(3) Alkalmazottak:
ebéd

298 Ft
+ 20 % ÁFA

(4) Vendégétkezők:
ebéd

353 Ft
+ 20 % ÁFA

2.§
(1) Jelen rendelet 2007. január 1-én lép
hatályba. Jelen rendelet 2. § (2) bekezdését 2007. február 1-től kell alkalmazni.
69/2006. (XII.18.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Mezőtárkány községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával úgy döntött,
hogy
gy a megszűnő
g
egerfarmosi,
g
első négy
gy
évfolyamot működtető Általános Iskola
és Napközi Otthonos közoktatási intézmény megszűnése előtti időpontig hatályos
y alapító
p okirata szerinti feladatait, és
az Általános Művelődési Központ Mezőtárkány 2006. december 17-én hatályos
alapító okirata szerint feladatait Egerfarmos községi Önkormányzattal társulásban kívánja a jövőben ellátni.
A társulási megállapodás alapján mezőtárkányi székhellyel, és Mezőtárkány
községi
g Önkormányzat
y
ggesztorságával
g
létrejövő Általános Művelődési Központ
Mezőtárkány
y – Egerfarmos
g
elnevezésű
intézmény és az Általános Művelődési
Központ Mezőtárkány 2006. december
17-én hatályos alapító okirata szerinti
telephelyei egy további feladat-ellátási
hellyel bővülnek, mely újabb telephely
címe: 3379, Egerfarmos, József Attila út

2007. augusztus
1., amely telephelyen tagintézményként
az általános iskolai alapfokú oktatásnevelés első négy évfolyamának oktatásinevelési tevékenysége folyik.
Egerfarmos község Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 12-én megtartott ülésén határozatával 2007. január
1-jei
j hatállyal
y megszűntette
g
az első négy
gy
évfolyamot működtető Általános Iskola
és Napközi Otthonos közoktatási intézményét, és általános iskola első négy
évfolyamának
f y
és napközijének
p
j
alapfokú
ppf
oktatási-nevelési feladatait az Általános Művelődési Központ Mezőtárkány –
Egerfarmos tagintézményeként, társulási
formában kívánja ellátni.
70/2006. (XII.18.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Mezőtárkány
y községi
g Önkormányzat
y
Képviselő-testülete jóváhagyta Általános Művelődési Központ Mezőtárkány
– Egerfarmos elnevezésű intézményt létrehozó társulási megállapodást.
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Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.)
rendelete
A szemétszállítási díj megállapításáról
(1) Jelen díj megállapítás a Remondis
Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. által
Mezőtárkány község közigazgatási területén végzett közszolgáltatásokra érvényes.
(2) A szemétszállítási díj
a)) 120 literes edényzet
y
esetében 230
Ft + 20 % ÁFA/kuka/ürítés, bruttó
összege: 276 Ft/kuka/ürítés;
b)) 60 literes edényzet
y
esetében 200
Ft + 20 % ÁFA/kuka/ürítés, bruttó
összege: 240 Ft/kuka/ürítés.
5/2007. (I.19.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Mezőtárkány községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozatban kijelenti, hogy az 1997.évi CXL. törvény 64.§
(1) pontja értelmében kötelező települési
könyvtári ellátási feladatát 2007. január
1-jétől a következők szerint látja el:

2006. OKTÓBER 23.

I. A településen nyilvános könyvtárat
intézményként nem tart fenn.
II. A települési könyvtári ellátást az 1997.
évi CXL. törvény 64.§ (2) rendelkezés
értelmében nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével biztosítja.
III. A nyilvános könyvtári szolgáltatás
megrendelésére a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtárral szerződést köt.
A határozat indoklása:
1. A települési önkormányzatnak nincs
módja arra, hogy eleget tegyen az 1997.
évi CXL. Törvény 54. §. (1) bekezdésben meghatározott, nyilvános könyvtárak
fenntartására vonatkozó alapkövetelményeknek.
2. A helyi könyvtár nem tudja ellátni a az
1997. évi CXL. Törvény 55. §. (1) bekezdésben meghatározott alapfeladatokat.
3. A könyvállomány korszerűsítésére
nincs megfelelő anyagi forrás.
4. Nincs lehetőség szakképzett könyvtáros alkalmazására.
44/2007. (VII.11.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Mezőtárkány községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
p
az előterjesztés
j
szerint jóváhagyta az Általános Művelődési Központ Mezőtárkány – Egerfarmos
elnevezésű intézményt létrehozó társulási
megállapodás módosítását.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ingyenes a házi segítségnyújtás!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtárkány községi Önkormányzat Képviselő-testülete rajta kívül álló okok miatt,
a normatív állami támogatás drasztikus
mértékű csökkenése okán 62/2006. (XII.
13.) számú Képviselő-testületi határozatával az Idősek Klubjának bezárására
kényszerült 2006. december 13-án megtartott testületi ülésén.
Azonban örömmel értesíthetem Önöket
arról, hogy a Képviselő-testület szociális
elkötelezettségéből fakadóan ingyenessé
tette a házi segítségnyújtás szolgáltatását.
Segíteni kívánunk mindazon személyeknek, akik a jogszabályi feltételeknek megfelelve a házi étkeztetés mellett házi gondozási ellátást vesznek (vehetnek) igénybe, a házi gondozást díjmentesen, ingyen
biztosítjuk, hogy Önök a szükséges ellátást, ügyeik intézéséhez, gyógyszereik
kiváltásához, bevásárláshoz, stb. való
segítséget továbbra is megkaphassák.
Tisztelt mezőtárkányi lakosok!
Javaslom Önöknek, hogy vegyék igénybe Önkormányzatunk házi segítségnyújtás szolgáltatását, amit ingyenesen bizto-

sítunk minden jogosult számára. A házi
segítségnyújtás keretében, az Önök által
esetleg már jól ismert gondozónők ingyenesen elvégzik az alábbi feladatokat, és
Önöknek csak az étkezés díját kell megtérítenie: ételkihordás Önhöz, házhoz;
bevásárlás elintézése; gyógyszeríratás
elintézése; gyógyszerkiváltás elintézése;
takarítás; mosás; fürdetés; postai ügyek
elintézése; segítségnyújtás ügyintézésben; igény szerinti egyéb segítségnyújtás.
Meggyőződésem, hogy a házi segítségnyújtással is maradéktalanul elégedettek
lesznek, hiszen csak az étkezés viszonylag alacsony díjáért lényegesen többet
kapnak napi egy meleg étkezésnél.
A jelentkezéssel kapcsolatban keressék
a Polgármesteri Hivatalban dr. Tanárki
István jegyzőt, vagy a Mező Imre út 4.
szám alatt (volt Öregek Napközi Otthona)
a gondozónőket.
Bízom benne, hogy hamarosan a házi
gondozottak körében üdvözölhetem.

Nyugdíjas
közalkalmazottak
és köztisztviselők
találkozója
Hetedik alkalommal rendezte meg a
község önkormányzata azt a találkozót,
amelyre a Polgármesteri Hivatalból és
az önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonult dolgozókat hívták meg.
A 3. osztályos tanulók Szamosiné
Dudás Zsuzsanna tanítónő vezetésével,
pásztorjátékkal köszöntötték a Karácsony közeledtével az időseket. Az
önkormányzat minden évben meghívja
volt dolgozóit egy baráti beszélgetésre, évbúcsúztatóra, csekély ajándékkal
kívánja megköszönni mindazt a sokéves
munkát, amit a nyugalomba vonult dolgozók a munkahelyeiken településünk
szolgálatában tettek.
Szociális Bizottság

Tóthné Szabó Anita
polgármester

A közkifolyók lezárásáról
Bizonyára sokak előtt ismeretes, hogy
településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete fájó döntést volt kénytelen meghozni a közelmúltban az
Önkormányzatot illető kormányzati
támogatások jelentős csökkentése miatt
előállt rendkívül nehéz anyagi helyzetre tekintettel.
A döntés következtében a rendkívül
magas (éves szinten 1,3 millió forint)
közkifolyók után ﬁzetendő vízdíj miatt
lezárásra került nyolc közkifolyó (megjegyzendő, hogy törvényi kötelességeinknek ezzel is maradéktalanul eleget
tettünk a szolgáltatással való ellátás
területén).
A közkifolyók, mint észrevehették
lakossági kezdeményezésre újra megnyitásra kerültek. A lakossági javaslattal egybehangzóan a költségek ésszerű
mértékűre való csökkentése érdekében
egyben Önkormányzatunk úgy döntött,
hogy a közkifolyókon keresztül történő
fogyasztást azoknak kell megﬁzetni,
akik azt igénybe veszik (háztartásonként, az ott lakók számára is ﬁgyelemmel).
A fogyasztás megﬁzetésének két
módja van. Az egyik, hogy a jelenleg

is ﬁzetett átalánydíjat (1,3 millió forint)
szétosztásra kerül azon ingatlanokban
lakó személyek között, akik olyan épületben laknak, amelynek telkére nincs bevezetve a vezetékes víz.
A másik megoldás az, hogy a tényleges
fogyasztást az Önkormányzat továbbra is
átvállalja az azt igénybevevő fogyasztók
helyett, úgy, ahogy a lakossági kezdeményezésben is megfogalmazták. A tényleges fogyasztás méréséhez azonban a közkifolyók egyedi fogyasztásmérő-órával
való ellátása szükséges, aminek költségei
vannak, de ezt sajnos Önkormányzatunk
önerőből felvállalni nem tudja. Ez az
egyszeri díj, háztartásonként 8 000 Ft,
aminek megﬁzetését Önkormányzatunk két részletben tette volna lehetővé
azon ingatlanhasználók és tulajdonosok
számára, akiknek a telkére nincs bevezetve a vezetékes víz, vagy nincs megoldva
más módon a vízellátása.
A beﬁzetések határideje 2007. április
15., illetve 2007. május 15. volt. Sajnos
nem történtek meg a beﬁzetések a fenti
határidőre, sem a nyilatkozatokat nem
tették meg az érintettek, hogy hozzá
kívánnak járulni a közkifolyók egyedi
fogyasztásmérő-órával való ellátásához.

A településünkön végzett felmérés
alapján rendkívül csekély számban
nyilatkoztak
Önkormányzatunknál
úgy, hogy szükségük van a nyilvános
közkifolyók által nyújtott vízvételi
lehetőségre, és ennél is kevesebben teljesítettek hozzájárulást a közkifolyók
egyedi
gy
y mérőórával való ellátásához.
Így Önkormányzatunk kénytelen
volt döntését felülvizsgálni, és a közkifolyókat szükség szerint újra lezáratni.
Az alábbiakban felsorolt közkifolyók továbbra is használhatók maradnak: Munkácsy Mihály út 43., Bartók
Béla út 23., Rákóczi Ferenc út 23.,
Petőﬁ Sándor út 14., Széchenyi István
út 27., József Attila 15., Arany János
18., Zrínyi Miklós út 16..
Felhívom a ﬁgyelmüket arra, hogy
a már lezárt közkifolyók újbóli megnyitása, és a szabadon használható
közkifolyók vizének személyes szükséglettől eltérő, és azt meghaladó
használata szabálysértésnek minősül.
dr. Tanárki István
jegyző
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Bezárt a községi hulladéklerakó
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 12. § (1) bekezdésének
értelmében a fogyasztó köteles a szervezett hulladékbegyűjtést igénybe venni.
Ugyanezen törvény 20. § (1) bekezdése
szerint az ingatlan tulajdonosa, birtokosa
vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán
keletkező települési szilárd hulladékot a
külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 26. §-a szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás.
Településünkön 2006. július 1-jétől a
Remondis Tisza Kft. végzi a szervezett
kommunális hulladék-szállítást. A szolgáltatással kapcsolatos problémáikkal,
kérdéseikkel kérem a Kft.-t keressék,
melynek elérhetőségei: levelezési cím:

5350, Tiszafüred, Kossuth tér 1., Pf.: 37.
Iroda: Tiszafüred, Külterület, 0409/11
Hrsz. (33-as főút), telefonszám: 0656/706-019.
Mezőtárkány községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. július 6án magtartott testületi ülésén 11/2006.
(VII.6.) számú rendeletével a községi
hulladéklerakót – mivel 2006. július
1-jével a tiszafüredi regionális hulladéklerakó megkezdte működését – A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény rendelkezéseivel összhangban
bezárta, így oda bármilyen hulladék
elhelyezése tilos. A háztartásokban felgyülemlett lomot – előzetes értesítést
követően évente két alkalommal szállítja
el a Remondis Tisza Kft.
Aki a bezárt községi hulladéklerakóban hulladékot rak le, bűncselekményt,
illetőleg szabálysértést követ el, ennek
megfelelően vele szemben rendőrségi,
vagy szabálysértési eljárás indul hasonlóan ahhoz, aki bárhol illegálisan hulla-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Mezőtárkány Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazon magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik segítették faluközösségünk életét.
• Köszönjük
j az ingyen elvégzett útfelújítási munkát a besenyőtelki Németh
Út Kft-nek.
• Köszönjük a térítésmentesen ajándékozott virágokat a parkosításunkhoz a
füzesabonyi Kelemen Kertészetnek.
• Köszönjük az ingyen fuvarozásokat Balog Sándor képviselő úrnak, Kriston Endre alpolgármester úrnak, Szilágyi József (SZISZI BT) úrnak, Sz.
Kovács János úrnak.
• Köszönjük a jelentős mennyiségű pékáru-felajánlását rendezvényeinkhez
Csonka Antal úrnak és a TONCSI BT-nek.
• Köszönjük a Sportegyesület létrejöttéhez felajánlott jelentős anyagi támogatását Nyeste Sándor képviselő úrnak, Csonka Antal úrnak.
• Köszönjük a Polgárőrség működési költségeihez való jelentős anyagi támogatását Kriston Endre alpolgármester úrnak.
• Köszönjük Vass István úr társadalmi munkáját, hogy a 2006. október 23-a
tiszteletére készült kopjafa felállítását elvégezte.
• Köszönjük a Polgárőrök odaadó munkáját, mellyel nyugalmunkat biztosítják, s mindig segítőkészek, partnerek.
• Köszönjük helyi tűzoltóinknak, hogy fáradhatatlanul dolgoznak, oltanak,
mentenek, s ez által biztonságérzetet adnak nekünk.
• Köszönjük a Nyugdíjas Klub és a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör minden területre kiterjedő segítő együttműködését.
• Köszönjük Jacsó Emil vállalkozónak a községi rendezvényekhez nyújtott
támogatását.
• Köszönjük az AZ-TOPKER Kft.-nek az iskolai és egyéb rendezvényeink
támogatását.
• Köszönjük Sugárné Mátyus Katalinnak a rendezvényeinkhez nyújtott segítségét.
S nem utolsó sorban minden intézményi dolgozónak, s lakosnak köszönjük segítőkészségét, mellyel hozzájárult a rendezvények lebonyolításához, egy-egy feladat
sikeres megoldásához.
A sikeres fejlődéshez mindenkire szükség van!
Tóthné Szabó Anita
Polgármester

dékot rak le az arra a célra nem kijelölt
területen.
Kérem Önöket, hogy környezetünk tisztasága érdekében a fent ismertetett állapotot tartsák tiszteletben, háztartásukban
keletkező hulladék elszállítására vegyék
igénybe a Remondis Tisza Kft. közszolgáltatását, és illegálisan hulladékot se
a természetben, se a már bezárt községi
hulladéklerakóban ne helyezzenek el.
dr. Tanárki István
jegyző

Parlagfű!
Mint tudja, a parlagfű az egyik legveszélyesebb allergén növény, de számos más,
allergiát okozó növény is élettérre lel a
nem kellő sűrűséggel kaszált, gondozott
területeken, nem beszélve településünk
rendezett képének romlásáról, amit az
elgazosodott területek okoznak.
Az allergiát okozó növények pollenjétől számtalanan szenvednek településünkön is, gy
gyermek és felnőtt egyaránt.
gy
Éppen ezért kötelességünk irtani azokat,
növekedésüket földterületeink rendszeres kaszálásával megakadályozni. E
kötelességünket A növényvédelemről
szóló 2000. évi XXXV. törvény 5. §-a,
illetve az 5/2001. (I.16.) FVM rendelet 2.
§ (1) bekezdésnek d) pontja is kimondja. Mindenkinek kötelessége továbbá az
ingatlana előtti közterület rendben tartása. Ezen kötelezettségeknek minden év
július 1-jéig eleget kell tenni, utána felszólítás nélkül elvégeztethető a közérdekű védekezés bírság kiszabása mellett.
Amennyiben kötelességének nem tenne eleget, tájékoztatom, hogy Az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999
(XII.28.) Korm. rendelet 106.§ (1)
bekezdése alapján hatvanezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérjük továbbá, hogy lakókörnyezete
rendben tartásával járuljon hozzá településünk élhetőbbé, rendezettebbé válásához, tanúsított viselkedésével legyen
tekintettel környezetére és embertársaira
(zenehallgatás hangereje, saját ingatlan
rendben tartása, stb.).
Az egészséges lakókörnyezet kialakítása és védelme mindannyiunk közös
feladata.
Szíves együttműködését és megértését
előre is köszönjük.
Tóthné Szabó Anita dr. Tanárki István
polgármester
jegyző
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OLVASÓI
LEVELEK
Mezőtárkány
polgáraihoz!
Mezőtárkány történetében új korszak,
új lehetőségek nyílnak. A falu akarata
érvényesült, új vezetőt, képviselő-testületet választott.
Köszönjük Dr. Adorján Gábor úrnak a
faluért végzett
g
munkáját,
j ffáradozását.
Új polgármesterünk, Tóthné Szabó
Anita itt látta meg a napvilágot, itt éli
mindennapjait családjával, szüleivel.
Kedvesen, természetesen szól mindenkihez, segít, ahol tud. Ismeri a tárkányiak vágyait, gondjait. Nem mindegy, hogy
milyen légkörben, milyen körülmények
között élünk, hogy gyermekeink, unokáink, milyen erkölcsi mintákat követnek.
Figyeljünk
gy j
oda egymásra,
gy
segítsünk,
g
vigasztaljunk, ahol szükség van. Érezze
a falu minden polgára, hogy itt mindenki
egyformán fontos. Mindenki becsülettel,
tisztességgel tegye a dolgát! Mindenkin
múlik, hogy ezután milyen lesz itt a faluban az élet. Tanuljunk hibáinkból, de
lépjünk tovább, vigyük tovább a bevált
módszereket, optimistán lássuk meg a
lehetőségeket. Nehéz gazdasági, lelki
állapotban van hazánk. Kemény harcot
kell vívnunk a magyar falvak fennmaradásáért, boldogulásáért. Becsukódnak előttünk kapuk, de legyen szemünk
és fülünk, hogy a nyílókat meglássuk,
meghalljuk. Soha ne adjuk fel, hogy kis
hazánk felvirágozzék!
A falu ereje közös céljaiban, hitében,
kitartásában, szeretetében van. Ne azt
nézzük, ami elválaszt minket, hanem,
ami ÖSSZEKÖT!
Kérjük együtt az égieket, hogy a falu
minden vezetője, tanítója egyetértésben
szolgálja a falu érdekét.
Kérek mindenkit, szeretettel fogadja az
új plébánosunkat. Imádkozzunk együtt;
kérjük Istent és Szűz Máriát és a Szent
Lelket, hogy a szentekkel együtt áldják
meg a falut, minden lakosát és vezetőjét.
Adjon vezetőinek alázatot, bölcsességet,
képességet, erőt és tiszta szívet, hogy
meglássák az igaz utat és hűséggel szolgálják Istent és a falu népét.
Segítsük vezetőinket tisztelettel és szeretettel, imával, jó szándékkal, tettekkel,
jó ötletekkel.
Kérjük az Istent, hogy a faluban béke
és szeretet uralkodjon!
d
Kriston János és Ágnes

Siker is koronázhatja a civil összefogást

Az itt élők érdeke a
legfontosabb …
Az elmúlt ciklus képviselői tapasztalatait
számba véve és látva a megújuló, tettre
kész faluvezetést - jutott eszembe az ötlet,
hogy pár szót írjak a kedves olvasóknak.
Mindenekelőtt elnézést kell, hogy kérjek minden olyan választópolgártól, aki
négy évvel ezelőtt bizalmával megtisztelt
és képviselőnek delegált, hogy az elmúlt
ciklus utolsó hónapjaiban úgy érezte,
talán cserbenhagytam őt. Talán jogos is
volt az aggodalmuk, hiszen már közel két
éve, hogy szülőfalum és munkahelyem
távolsága miatt ritkábban lehet látni idehaza.
Mezőtárkány sorsa, a falu fejlődése, az
itt élő emberek érdeke, közérzetük javítása továbbra is a célom.
Most már, mint kívülálló arra buzdítok
mindenkit, hogy ne csak tétlenül szemléljük, hogy az új testület hogyan próbálja
megváltoztatni életünket, milyen új döntéseket hoznak, mi fog változni és mi
nem, hanem minden kis falunkban élő
polgár érezze magáénak a teret, és aktívan
működjön közre a megvalósításokban.
A falu élete és annak irányítása mindig
egy folyamat, melyet a választások sajnálatos módon négyéves ciklusokra bontanak. Azonban az élet nem ciklustól ciklusig tart! Ezért mindig van olyan feladat és
elképzelés, mely áthúzódik a következő
négy évre – függetlenül a választás eredményétől -, amit még nem fejeztek be
vagy éppen el sem kezdtek.
Kedves mezőtárkányi lakosok, most
van itt a tettek ideje! Tapasztalataimból
mondhatom, hogy 9-10 aktív ember csak

arra elég, hogy jól szervezetten tudja irányítani a megújulásra kész faluközösséget. A változáshoz mindenkire szükség
van! Összefogásra, tenni akarásra, terveink és elképzeléseink nyílt megvitatására,
kivitelezésére gondolok.
Itt van például ez az újság! Bárki megírhatja benne gondolatait. Nagyon várjuk
már, hogy az itt élő egyszerű emberek
is tollat ragadjanak és leírják örömüket,
bánatukat, elképzeléseiket.
Csak akkor lehet igazán együttműködni, ha ismerjük, ki mit akar, kinek mi a
fontos, ki hogyan képzeli a jövőt, ki mit
szeretne, ha megvalósulna a közeljövőben, milyen változásokra vágyik közvetlen környezetében. Legyen ön idős vagy
ﬁatal, diák vagy pedagógus, nyugdíjas
vagy
gy vállalkozó, esetleg munkanélküli.
Írjon nekünk!
A változás szele már megérintett bennünket. Különös öröm volt számomra
a 2006. október 23-ai megemlékezésen
való aktív részvétele a falu lakosságának,
és a „Mezőtárkány” című könyv megjelenésének méltó fogadása. Itt kell, hogy
köszönetet mondjunk Dr. Tóth Lászlónak,
a könyv írójának, hogy ez az érték megszülethetett.
Egyre több civil összefogás - egyre
több érték - egyre több boldog, elégedett
ember!
Igen! Itt most történik valami! Ezt vártuk már régen! – Most megérkezett!
Mondanivalómat Kalkuttai Boldog
Teréz anya szavaival zárom okulásul
mindannyinknak:
Csehné Bölkény Ildikó

Kalkuttai Boldog Teréz anya:

Mégis
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak.
Mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy hátsó szándék vezérli cselekedeteidet.
Mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz.
Mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy.
Mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz.
Mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt.
Mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz, támadás érhet.
Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
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NEMZETI ÜNNEPÜNK: AUGUSZTUS 20.
István király
A legősibb magyar állami ünnepünk
augusztus 20., Szent István király ünnepe. Ehhez a naphoz kapcsolódik még az
új kenyér ünnepe is.
Ezer évvel ezelőtt Európa térképe egészen máshogy nézett ki, mint most. Két
császárság: a Bizánci és a Német-Rómaijelentette a civilizált világot, és körülöttük
harcias barbár törzsek tengere volt. Száz
év alatt sorsfordító változás következett
be. Az ezredfordulón szinte egy időben
államot szerveztek a dánok, norvégok,
svédek, oroszok, lengyelek, csehek, és mi
magyarok. Az államalapítással egy időben
ezek az európai népek felvették az akkor
még egységes kereszténységet. Minden
nemzetnek megvan az uralkodóháza, és
az a kivételes vezetője, aki nevéhez kapcsolható az államalapítás. Csehországban a Psemiszlidák, Lengyelországban
a Piasztok, hazánkban pedig az Árpádok
végezték el ezt a feladatot. Az államalapítás előkészítésében részt vett Taksony
és Géza fejedelem, a feudális rend megszilárdításában, pedig Szent László és
Könyves Kálmán királyunk. Az államalapító királyunk egy folyamat részese volt,
de a személyes kiemelkedő jelentőségét a
kortársak is elismerték. Az utána következő királyok mindig szívesen hivatkoztak
az „Istváni példára” István király sorban
leverte az ellene lázadó törzsfőket, megteremtette az egységes Magyarországot. A
legyőzött törzsfők birtokait elkoboztatta,
és létrehozta a mai napig létező megyerendszert. Kiépítette az állam ideológiai támaszát, az egyházszervezetet is. A
keresztény hit terjesztése érdekében, a hét
utolsó napjára rakta a vásárokat, hogy a
piacon levő népet harangszóra könnyen
beterelhessék a templomba. (A vasárnap
eredetileg a vásár-nap szóból származik)
Elsőként veretett pénzt Magyarországon.
István ezüst dénárjai európai hírű valutának számítottak. Kiemelkedő jelentőségű
a két törvénykönyve. Ebben rögzítette és
biztosította az új rend védelmét. A korabeli európai törvénykönyvekkel összehasonlítva jóval enyhébb büntetéseket alkalmaztak ugyan azért a bűnért hazánkban,
mint Nyugati országokban. István törvényei messzemenően meghaladták korukat, az a jogbiztonság, amit megteremtett,
versenyképes országot eredményezett,
ami gazdasági fejletlensége ellenére képes
volt megvédeni magát az idegen hódítókkal szemben. A törvényhozó és államszer-

vező munkája mellett minden hadjáratában győztes maradt. Ezek kivétel nélkül
védekező harcok voltak, Lengyelország,
Bizánc, a Német-Római Császárság, és
Bulgária is megtámadta hazánkat.
Sokszor felemlegetik árnyoldalait, állítólagos kegyetlenségét a legyőzött ellenfeleivel szemben. Lehet-e valaki egyszerre szent és kegyetlen? Lehet, hogy csak az
utókor propagandája őrizte volna meg a
szentség képét? A hiteles képet akkor kaphatjuk meg, ha a kortársak nyilatkozatait
vizsgáljuk. A maga korában Istvánról, III.
Ottóról, és Sancho spanyol királyról írták,
hogy a szent emberek társaságát kereste. Bulgáriai hadjárata alatt lotharingiai
Leovin püspök írta róla: „Midőn a konstantinápolyiak zsákmányoltak és a várost
kirabolták, az igazhívő István elfordult a
fosztogatástól. Belépve a Szent-György
templomba az itt talált ereklyéket elhozta, és egész életén át gondozta.” Ezeket,
a szavakat olvasva nincs kétségünk, hogy
István az őszinte mélyen vallásos uralkodókhoz tartozott. Koppány kivégzésével
szemben a kortárs királyok csodálkozása
mellett megkímélte nagybátyja, az erdélyi
Gyula életét és az ország szabad elhagyását is engedélyezte neki. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy a német kancelláriától Magyarországra jött császári iratok a
német császár neve mellé a „legdicsőbb”
és” legyőzhetetlen” jelzőket rakták, míg
István neve mellé a „jámbor” és „kegyes”
jelzőt tették, nem vitás, hogy Istvánt
a kor keresztényei példaképnek, szent
életűnek tartották. Amikor tehát László
király (az István által megvakított Vazul
dédunokája) 1083-ban Szent István testének felemelését rendelte el, nem vallásos
propagandát fejtett ki, hanem elismerte
István tevékenységét, amit ő már életében
kiérdemelt. István személyes példája is
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar nemzet elfogadta a keresztény hitet, a feudális
rendet, és az európai műveltséget. Így az
egykorú adatok alapján nemcsak harcait,
magánéletét, hanem összes belső tevékenységét szemléljük, láthatjuk, hogy
nem a véletlen okozta Magyarország
ezeréves fennmaradását, abban Szent Istvánnak fő része volt.
(Források: Györffy György: István
király emlékezete, Karácson János: Szent
István király élete)
Nagy Péter
pedagógus

Faludi Ferenc:

Szent
István
királyhoz
Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.
Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.
Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bévezettünk,
Szívünk örömében ég!
Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.
Íme a te reménységed,
Ínségedben ide nézz:
Isten után erősséged,
Megoltalmaz ez a kéz.
Megvigasztal minnyájunkat,
Hatalmunkban vastagit,
Megtágítja országunkat,
Végig megtart, bóldogít.
Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.
István mellett itt lész ﬁa,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

2007. augusztus
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A kenyér kialakulása
A gyűjtögető életmódot folytató ősember
a magvakat először természetes formájában, majd a tűz megismerésével megpörkölve rágcsálta el. Hamarosan rájött arra,
hogy a rágás fáradságát megtakaríthatja,
ha vízzel megfőzve kását készít. Egyszerűbbé vált munkája, amikor felfedezte,
hogy a sokáig puhuló magvakat meg is
lehet őrölni, vízzel pedig lepény készíthető. A régészek gyakran találtak olyan
nagyméretű lapos edényeket, amelyekben feltehetően lepényeket lehetett sütni. Étkezésre legkorábban árpát és zabot
használtak. A rozs a népvándorlás korában
terjedt el, a búza pedig a hagyományok
szerint Ázsiából származik. A magyarok
már az őshazában a téli szállások környékén étkezési célra gabonát termesztettek. A lepénykészítés fárasztó munkáját
asszonyok végezték. A lepényből – azaz
a kovásztalan kenyérből – fejlődött ki a
kovászos kenyér. Az őrlés is nagy változáson ment át. A malomkerekeket először rabszolgák, majd állatok hajtották.

Ady Endre:

Hamarosan munkába fogták a vizek és
a szél erejét is. A szélmalmok először
1100 körül Franciaországban kezdtek
elterjedni. A kenyér eredete mondákban,
eposzokban, vallásos szövegekben, írásos formában megtalálható a mezopotán,
asszír, egyiptomi, görög, római írásokban. Megjelenik a fáraók sírjainak díszes
falán, a görög frízek életképeiben. A
keresztény vallás különös tiszteletet adott
a kenyérnek. A vallási szertartásokon a
kovásztalan kenyér – az ostya – Jézus
testét szimbolizálta. A kenyér az idők
folyamán a legfontosabb élelmiszer lett
és értelmezésében az életfenntartás összes
szükségletét jellemezte. Gondoljunk csak
a kenyere javát megevő idős emberre,
vagy a kenyérgondokkal küszködő szegényekre. A kenyér latin nevét (panis) Pan
istentől vette, vagy azért, mert őt tartották
feltalálójának, vagy, mert az ő formájára
sütötték az első kenyereket.
Nagy Péter

Hamu alatt parázsló harag,
Ökölbe szorult, rázó kezek,
Irgalmatlan, dühös kiáltás,
Közeleg az ünnepetek.
Aratásra készülő mezők,
Torkodon-akadt, gyűlölő szavak,
Kaszák, mik kiegyenesedtek,
Ünnep készül, piros, szabad.
Indul a vén, magyar tespedés,
Pattan a feszült, ostoba húr,
Nagy gőgök félve összebújnak
S a tisztes, nagy csönd meglapul.
Magyar ünnep lesz az aratás,
Aratni búzát, vért, fejet:
Nő a dühösök szent szektája,
Aratás lesz, ne féljetek.

Kenyérfajták,
kenyérváltozatok

Őseink kenyere
Mit jelent a kenyér a magyar népi kultúrában? A kenyérr szó az újkori magyar
köznyelvben csak a magas, erjesztett kenyeret jelenti. Számos európai nyelvben viszont a megfelelő szó
jelentése magában foglalja egyrészt a
kenyér régi formáját, az erjesztetlen
lapos lepényt, másrészt pedig a kalácsféléket is. A kenyér valószínűleg ősmagyar kori jövevényszó, korai jelentése,
rokon nyelvi adatokból következtetve,
‘kásaféle, darából készült ételféleség’
lehetett. A honfoglalást megelőző,
földművelést is magában foglaló életmódban feltételezhető a lepénykenyér
készítése, miután az már a földműves
neolit kultúrákban rendszeresen jelen
volt. A kenyér szó a honfoglalás idején
feltételezhetően ezt a lepénykenyeret jelentette. Amikor az elit kultúrában az erjesztett kenyér megjelent, a
kenyér szó jelentését arra is kiterjesztették. A kétféle „kenyér” késő középkori együttélése idejéből származik a
pogácsa jövevényszó, amely eredetileg
hamuban-parázsban sült lepénykenyeret jelent. Pogácsakenyér, pogácsás
kenyér megjelölés is használatos volt
a régebbi forma megkülönböztetésére.
A 17. századtól kezdve többé már nem
nevezték kenyérnek a lepénykenyeret.

Ének aratás
előtt

Kenyér a magyar nép kultúrájában, az
egyházi szimbolikában betöltött szerepe miatt kapott különleges fontosságot.
A legalapvetőbb táplálékunk, és a hétköznapi használatból kiemelkedő mágikus tárgy, ami természetfeletti célokra
is alkalmas. Az egyházi tárgyakkal
rokon funkciót tölt be, de a tisztelete
a kereszténység előtti hagyományokon
nyugszik. Jelentősége a többi szentelt
étel közül is kiemelkedik. A hiedelem
szerint a kenyér isten áldása. A kenyér
gyógyít, és veszedelmeket hárít el.
Maga a kenyér szóhasználat a szókapcsolatokban, közmondásokban nagyon
jellegzetes. A kenyér alapanyagát, a
búzát egyes vidékeken életnek nevezik,
az idős emberre mondják „megette már
a kenyere javát” az igazán jó barátokat
pedig ”kenyeres pajtásoknak” hívják. A
kenyér egyszerű tárgynál sokkal többet
jelent, hiszen lélekkel ruházzák fel.
Nagy Péter

A kenyérnek számtalan fajtáját ismerjük:
• Fehérkenyér (búzakenyér): Magyarországon a legelterjedtebb, és legtöbbet
fogyasztott kenyérfajta. Kizárólag világos, hántolt búzalisztből, vízzel, élesztővel, sóval és engedélyezett adalékanyag
felhasználásával készül. Tömege általában 250 g-mal osztható, de legalább 500
g. A fehér kenyér felülete fényes, cserepesedő, aranysárga, esetleg barnába hajló színű. Bélzete világos, lazított, sima
tapintású, rugalmas és frissen elvileg nem
morzsalékos, viszont találkoztam már a
kés első érintésére, apró részecskékre forgácsolódó példánnyal.
• Kalács: a kelt kalács a kenyér különleges változata. A kalács készítésénél tejjel dagasztott, gyakran tojásos, tehát gazdagabb összetételű tésztával dolgoznak.
• Cipó: kerek kenyér alakú, de a kenyérnél kisebb, annak a tésztájából kiszakított,
vagy tőle eltérő gabonafajtából, ill. lisztminőségből kenyér vagy kalács módjára
készült sült tészta
• Lángos vagy lepény (kenyérlepény):
kenyértésztából kiszakasztott, minél
vékonyabbra nyújtott, jól megsózott és
zsírozott lepényforma sütemény
• Lepénykenyér vagy lepény: liszt,
víz, só összetételű, erjesztetlen sült tészta.
A XIX. században egész Magyarország
(folytatás a 14. oldalon)
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(folytatás a 13. oldalról)

területén elterjedt különféle néven. Búza-,
rozs-, árpa-, kukorica-, olykor alakorés hajdinalisztből gyúrják, éhínségkor
régebben gyékény gyökértörzsének vagy
makknak az őrletéből is készült.
• Gyümölcskenyér: a kenyértésztába
(sima mindennapi kenyér, általában rozskenyér tészta) főtt és aszalt gyümölcsöket
dagasztanak, és úgy sütik. Általában karácsony hetében házilag készítik.
• Graham-kenyér: darált (nem őrlött)
gabonanemekből (búzából vagy rozsból,
vagy búzával kevert kukoricából) erjesztés nélkül készített kenyér; különösen a
vegetáriánusok körében elterjedt
• Rozskenyér („barna” kenyér): ha a
rozsliszt tartalma meghaladja a 40%-ot,
akkor már valódi rozs (barna) kenyérről
beszélünk.
• Kukoricás kenyér: Amerikából
származik, kukoricalisztből vagy sárga
kukoricalisztből sül, lepény vagy magas
kenyérforma
• Bloomer: a XX. sz. második felében
világszerte elterjedt angol kenyér
• Formakenyér: a kenyértésztát (általában vas) formában sütik meg, így egy
négyszögletes, puhább héjú kenyeret
kapunk
• Korpakenyér (Liebig-kenyér): az a
kenyér, melynek lisztje a korpától nincs
teljesen elválasztva
• Ánizskenyér: nevével ellentétben
nem kenyér, hanem piskótatésztából
készített ánizsos teasütemény
• Adika-kenyér: amerikai bennszülöttek által készített igen zsíros kenyér Sierra
Leone vidékéről.
• "Magos" péksütemények és kenyerek: olyan kenyerek, melyek tésztájába
különböző magokat kevernek pl. szezám-

magos, lenmagos, napraforgómagos, tökmagos, diós, tökmagos, szójapelyhes stb.
• Extrudált kenyér: a különböző diéták, fogyókúrák kedvelt összetevője, általában magas rost- és alacsony nátriumtartalommal. Gluténmentes változatai is
vannak.
• Kétszersült (cibak): mint a neve is
mutatja, kétszer sütött kenyér. A normál kenyérnél keményebb és nagyon jól
kidolgozott tésztából készítik; a sütés
utáni napon felszeletelik és a szeleteket
kemencében, megpirítják (ez a második
sütés).
• Pászka (macesz): kovásztalan kenyér,
amit a zsidók a Pészahkor ünnepi kenyérként fogyasztanak. Eredete, hogy ez volt
a szegények és rabszolgák napi eledele a
zsidók rabszolgasága idején.
• Pita: kisméretű, lapos kenyér. Rendes
kenyértésztából készül, amiből kis cipókat formálnak, majd kinyújtják. Eredetileg forró, lapos köveken sütötték meg,
ezért van kilapítva.

Petőfi Sándor:

Fekete
kenyér
Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él ﬁad.
De semmi az! csak add elém, anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízű énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.

Nagy Péter

Hogyan készül?
A Pallasz Nagylexikon szerint „a jó házikenyér készítése a következő: Miután a
kenyérsütés előestéjén megszitáltuk a használandó lisztet, ezt teknőbe vagy cseréptálba helyezzük s közepén kezünkkel gödröt készítve, beleöntjük a langyos vízzel
elkevert kovászt, melyet kevés liszttel lágyan elkeverünk s letakarva a következő
reggelig langyos helyen, hagyjuk. Másnap 3 órával a sütés előtt egy kevés élesztőt
teszünk az este megkészített kovászhoz, sót, köménymagot vagy ánizst s körülbelül
8 liter liszthez 4 liter vizet. Ezen anyagot jó negyedóráig egyenletesen dagasztva,
ha búzaliszttel dolgozunk a tálban, kelesztjük lágymeleg helyen 2,5-3 óráig, ha
rozslisztből készítjük a kenyeret, azonnal kiszakasztjuk s a meglisztelt kenyérruhát a
kosárban elhelyezve, beletesszük, s ott megkelni hagyjuk. A jól megkelt kenyér még
egyszer oly magas a kelés után, mint előtte, mire kemencében két órai egyenletes
hőfoknál kell megsütni.”

HÍREK, ESEMÉNYEK
A gyermekjóléti szolgálatról
Tisztelt Szülők! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Tv. (Gyvt. 96. §) (6) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzatoknak a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig
- a külön jogszabályban meghatározott
tartalommal - átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Ennek része a gyermekjóléti szolgálat beszámolója is. Örömmel vettem a
felkérést, hogy ebben a lapszámban Önö-

ket is tájékoztassam tevékenységemről.
A településen élő 0-18 éves korú lakosság száma meglévő adataink szerint 2006.
január 01-én 464 fő.
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása
a Magyar Köztársaság területén lévő valamennyi településen kötelezően ellátandó,
ún. alapszolgáltatási feladat.
Mezőtárkányon a település önkormányzata 1998-ban hozta létre a gyermekjóléti

szolgálatot. A gyermekjóléti alapellátásnak, szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség
megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének a megelőzéséhez.
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint
– a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási
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helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó
személynél vagy intézményben kell biztosítani.
Itt szeretnék egy félreértést eloszlatni: a
Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermeket minden eszközzel a családjában
tartani, és ehhez a családnak segítséget
nyújtani, nem pedig a gyermeket a családtól „elvenni”. Sajnos azonban előfordulnak olyan esetek, amikor éppen a gyermek érdekében meg kell tenni a javaslatot
az ideiglenes elhelyezésre.
Mezőtárkány 2005. december 1-től,
társulás formájában biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, melyet addig egy főállású családgondozó végzett.
A jelenlegi heti óraszám 16, mely az
esetszámok tükrében kevés, az ellátási
deﬁcit 16 óra. Így tehát ki kell jelenteni,
hogy Mezőtárkány esetében gyermekjóléti alapellátás terén „tűzoltás” folyik, a
szakmaiság nem tud kiteljesedni.
2005. decemberétől a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása átvette a gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátását. 2006 márciusától a Gyermekjóléti
Intézményegység vezetője vagyok, ami
azt jelenti, hogy 16 település gyermekjóléti szolgáltatásának összehangolásáért,
szakmai tevékenységéért felelek. E vezetői munkám mellett látom el Mezőtárkányon a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. Jelenleg 16 órát tudok a településen
dolgozni, ami a magas esetszámot tekintve nagyon kevés. Legalább a duplája kellene. Sajnos most csak tűzoltás folyik, a
szakmaiság nem tud kiteljesedni.
Tárgyi feltételek:
A gyermekjóléti szolgálat irodája a
Szolgáltatóházban, immár kulturáltabb
körülmények között található. Jelenleg a
Családsegítő Szolgálat dolgozójával osztjuk meg ezt a helyiséget. A kliensek fogadására sajnos interjúhelyiség még nem áll
rendelkezésemre, ez nagyon fontos lenne
a bizalmas esetkezelés miatt.
A munkámat egy számítógép segíti,
amelyet a Családsegítő Szolgálat munkatársával együtt használunk: régi, lassú, elöregedett gép, igazából már levél
írására is alig alkalmas. A nyomtatót és a
fénymásolót az önkormányzat biztosítja
számomra.
Telefon az irodában van, de sürgős
ügyekben telefonálási lehetőséget kapok
a polgármesteri hivatal irodáiban is.
Mobiltelefonálási lehetőségem csak saját
költségemre van.
A családlátogatáshoz szükséges kerékpárt a Kistérség biztosította számomra.
Családgondozóként munkaidőm felét
kötetlen munkavégzésben töltöm.
Szolgálatunk jogásza (Dr. Antal Imre)
minden pénteken 8 órától 9 óráig várja a
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jogi problémával küzdő szülőket, családokat. Pszichológiai és gyógypedagógiai
szaktanácsadásért a Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti
Szolgálat pszichológusához (Németh Bernadetthez) és gyógypedagógusához (Törő
Zsuzsannához, Barta Vámos Péternéhez)
fordulhatnak a szülők és gyermekek.
Veszélyeztetettség: olyan – magatartás,
mulasztás vagy körülmény miatt kialakult
– állapot, amely a gyermek egészséges
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. A gyermek magatartása által saját magára nézve
is lehet veszélyeztető.
Tapasztalataim szerint a veszélyeztetettség okai a következők:
• Anyagi gondok, munkanélküliség,
szegénység, közüzemi tartozások, napi
megélhetési problémák, anyagi kilátástalanság, igénytelenség, elhanyagolt lakáskörülmények,
• Életviteli problémák: alkoholizmus, játékszenvedély, dohányzás, amire
nagyon sokat költenek a családban anyagi
gondjaik ellenére, a „dolgozni nem akarás” jelensége, mivel a gyerekek után járó
ellátásokból meg lehet élni, a pénz nem a
gyerekek jólétére van fordítva /pl.: étkeztetés, kirándulás, színház, tábor/.
• Emocionális elhanyagolás /a szülők
rengeteget dolgoznak, az anyagi jólétért
küzdenek, miközben észre sem veszik,
hogy gyermekeik magukra maradtak/.
• Háztartási problémák, a pénz beosztásának hiánya, örökös kölcsönkérés,
eladósodás, uzsorakamatra történő kölcsönök felvétele, magas kamatozású hitelek igénylése.
• A gyerekek bántalmazása: ﬁzikai és
lelki terror.
• A gyerekek elhanyagolása: külsőleg
vagy lelkileg, szeretethiány.
• A ﬁatalkorú nem akar iskolába járni.
• A szülő alacsony iskolai képzettsége, a tanulás fontosságának alábecsülése,
vannak olyan szülők, akik nem biztosítják
gyermekük rendszeres óvodába, iskolába
járását.
• A gyermek ellen rendőrségi eljárás
folyik /jogosítvány nélküli vezetés, lopás,
garázdaság, társak bántalmazása/.
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás alapintézkedése. Ha a
veszélyeztetett gyermek részére a megfelelő körülmények a családon belül is
biztosíthatóak, de az alapellátások önkéntes igénybevétele nem vezet eredményre,
a jegyző a gyermeket védelembe veszi.
Kirendelt családgondozóként a szülővel
és a gyermekkel - minden védelembe
vétel esetén - együttműködve elkészítettem a gondozási – nevelési tervet. Kirendelt családgondozóként felügyeleti időm

általában 1 év, ez idő alatt fontos feladatom az esetleges pozitív vagy negatív
változásokat jelezni az illetékes gyámhatóság felé.
2006. december 31-én Mezőtárkányon
3 gyermek volt védelembe véve. Okok:
igazolatlan hiányzások, rendszertelen
óvodába, ill. iskolába járás, szülői elhanyagolás, embertelen lakáskörülmények,
a gyermek deviáns viselkedésformái.
2006-ban 13 gyermek ideiglenes elhelyezésére került sor, melyből 2 gyermek
került vissza megszokott környezetébe,
de itt is családba fogadás történt. Jelenleg
9 család 26 gyermeke nevelkedik átmeneti nevelésben. Ez a környező településekhez képest is igen magas arány.
A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
Személyes tapasztalataim:
A gyermekek védelmével kapcsolatos
problémák halmozottan jelentkeznek az
elszegényedő, munkanélküli több gyermekes, válófélben lévő, ill. gyermeküket
egyedül nevelő családok körében. Tapasztalataim szerint egyre több a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek száma.
A kamaszodó gyermekeknél jellemző a
csavargás, szökés, de a vendéglátóhelyek
látogatása, dohányzás, italozás. Ennek
visszaszorítása érdekében is hozta meg
Önkormányzatunk az üzletek nyitva tartását szabályozó rendeletét.
Nagyon fontos szerepe van a jelzőrendszernek, amely szolgálatunk egyik legfontosabb pillére. Rendszeres kapcsolatom
van a védőnővel a családsegítő szolgálat
családgondozójával, a jegyzői gyámhatósággal, óvodával, iskolával, rendőrséggel,
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
munkatársaival, a gyámhivatallal.
2006. júliusában és az idén is, családsegítős kolléganőmmel együtt segítséget
nyújtottam a nyári gyermekétkeztetés
megszervezésében. 2007-ben 149 gyermek jutott felmelegíthető élelmiszerhez.
Csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek köréből kerülhettek ki a
gyermekek. Aki tehát 2007. június 10-ig
nem adta be a kérelmét a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vagy
időközben a településről elköltözött, nem
kaphatott ilyen csomagot. Itt hívnám fel
a szülők ﬁgyelmét, hogy a határozatot,
amikor kézhez kapják, ﬁgyeljenek oda
a határidőkre, mert annak elmulasztása jogvesztő!
Akik ismernek, azok tudják, hogy a
szociális munka számomra hivatás, amelyet igyekszem legjobb tudásom szerint,
lelkiismeretesen végezni.
Mátyus Piroska
Intézményegység-vezető
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III. évfolyam 5. szám

Közbiztonsági
hírek

Polgárőrség
Szervezetünk élén vezetőváltás történt.
Bényei István korábbi elnök úr családi okok és egyéb elfoglaltsága miatt
benyújtotta lemondását, amit a közgyűlés munkáját megköszönve elfogadott.
A tagok javaslatára az addigi alelnököt,
Németh Lászlót választotta elnökének,
Nyeste Sándort, pedig alelnöknek. A
vezetőségváltás új lendületet hozott a
szervezetnek. Újra szerveztük a járőrözést, bővítettük taglétszámunkat. Fejlesztettük a technikai lehetőségeinket.
Vásároltunk 4 db urh rádió-adóvevőt,
ezáltal egyszerre több egység is részt
tud venni a szolgálatban. Minden polgárőrünk rendelkezik saját láthatósági
mellénnyel. A tartós lobbi tevékenységnek köszönhetően szervezetünknek
a határőrség 10 éves tartós használatra
ingyen átadott egy Lada Niva terepjárót. Az autót frissen vizsgáztatva, új
zöldkártyával, olajcserével, majdnem
új gumikkal kaptuk. Egyetlen hátránya volt, mégpedig az, hogy benzinnel
üzemelt. De ezt is orvosoltuk, ugyanis
átszereltettük gázüzem módra, és így
lényegesen olcsóbban tudjuk üzemeltetni.

Az önkormányzat képviselő testülete
nagy hangsúlyt fektet a község közbiztonságára és ennek megfelelően kiemelten kezeli és támogatja a polgárőrséget.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kriston Endre alpolgármester úrnak,
aki az éves tiszteletdíját ajánlotta fel
szervezetünknek. Támogatása nélkül
nem tudtunk volna ilyen nagy előrelépést tenni.
A község lakói egyre többször kérik
segítségünket, fordulnak bizalommal
hozzánk.
Az elmúlt félévben létszámunk stabilnak mondható, jelenleg 27 fő. Ezen
belül 4 fő, 6 ifjú polgárőr tevékenykedik.
Kitűnő a kapcsolatunk a Füzesabonyi
Rendőrkapitányság és a helyi körzeti
megbízottal Nyeste Attila rendőrőrmesterrel.
Szeretnénk elérni, hogy polgárőrségünk a falu „minden lakosának” polgárőrsége legyen, hisz azért vagyunk, hogy
mindenkire vigyázzunk és mindenkinek
segítsünk.
Németh László
elnök

Családsegítő Szolgálat
Székhelye: Mezőtárkány, Mező Imre út 4.
Feladata: Segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére, önálló életvitelük
fenntartásában, egészségügyi, mentális állapotuk, vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A tartós, illetve ﬁatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus szenvedély és pszichiátriai betegek,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek számára tanácsadás biztosítása.
Tevékenysége: a településen állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező
személyekre terjed ki, életkortól függetlenül. A szolgálat családgondozója heti 20
órában fogadóórát tart, ahol szabadon felkereshető, szolgáltatásai ingyenesek.
Házi gondozás
Feladatköre: Fizikai ellátás: étkeztetés, bevásárlás
Egészségügyi ellátás: gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás, fürdetés,
Mentális gondozás: elbeszélgetés
Szociális ügyintézés: segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében
Szociális étkeztetés: egyszeri napi meleg étel biztosítása
Kovácsné Oláh Andrea

Köszönjük!
A Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2006. évben személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogatták alapítványunkat.
A befolyt összeget a Mezőtárkány c. könyv nyomdai költségeire fordítottuk.
Kérjük, az idén se feledkezzenek meg rólunk!
Mezőtárkány Művelődéséért
Közalapítvány Kuratóriuma

„A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson
arra, hogy azokat mások is megtartják.
Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek
legyenek egymással szemben.” (1/1975.
KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól)
Ezúton szeretném kérni a lakosság
támogatását községünk közlekedésbiztonságának megfelelő kialakítására,
annak betartására, valamint a következő
szabálysértések elkövetésének megakadályozására, továbbá azok megelőzésére.
Községünkben a leggyakrabban elkövetett szabálysértések a gyalogosforgalmat jellemzik.
A gyalogosforgalomra vonatkozó közlekedési szabályok nem megfelelő betartása zavarhatja, akadályozhatja a gépjárművezetőket, valamint veszélyhelyzetet
is idézhet elő.
A KRESZ 21.§.(1) bekezdése alapján, a
gyalogosoknak a járdán, ahol pedig járda
nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a
kerékpárúton kell közlekednie, továbbá
a fenti paragrafus (5) bekezdésének b.
pontja alapján a gyalogos az úttesten a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ha pedig
gyalogos-átkelőhely nincs a legrövidebb
áthaladást biztosító irányban mehet át.
A következő kiemelt szabálysértéseket
a kerékpárosok követik el községünkben, melynek megakadályozására kérem
a közlekedésben résztvevőket, hogy csak
a megfelelő kellékek- első – illetve hátsó világító lámpatestek, lakott területen
kívül láthatósági mellény – birtokában
használják kerékpárjukat, amelyek ezek
segítségével lehetővé teszik a biztonságos
közlekedést.
Majd ezek után felhívom a gépjárművezetők ﬁgyelmét a biztonságos közlekedés
személyi feltételeire, amely szerint járművet csak az vezethet, aki érvényes vezetői
engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs; továbbá aki a jármű
biztonságos vezetésére képes állapotban
van, illetve a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem
áll, és szervezetében nincs szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol.
Segítségüket előre is köszönöm.
Nyeste Attila
r.őrm. körzeti megbízott
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KULTÚRA
TÁRKÁNYOK
VI.
TALÁLKOZÓJA
Kistárkány,
2007. augusztus 25-26.
Felsőtárkány, Kistárkány, Kőröstárkány ,Mezőtárkány, Nagytárkány, Tárkány… „Tárkányiak” valamennyien
– országhatárokon innen és túl. Az
idén immár hatodik alkalommal csendül fel a mindenütt ismert dallam: Víg
Tárkányba két úton kell bemenni…
Augusztus 25-én a többi tárkányi delegációval együtt mi is útra kelünk a szlovákiai Kistárkányba, hogy ismerősként
üdvözöljük újra házigazdáinkat, akik
majd szállást, kvártélyt adnak nekünk
a két nap alatt. A mi falunkból egy 45
fős delegáció kell útra, hogy kulturális értékeinket is megmutatva öregbítsék jó hírnevünket. A „Gyöngyvirág”
Nyugdíjas Klub Énekkara és Tánckara,
valamint az általános iskolások Tánccsoportja színvonalas produkciókkal
készül a nagy találkozásra. Elkísérik
őket a falu elöljárói a polgármester
asszony vezetésével, valamint az intézményvezetők.
Már nagyon várjuk az új találkozást,
és örömmel visszük valamennyi mezőtárkányi üdvözletét és jókívánságait a
többi tárkányinak!
Mátyus Piroska

Adventi Hangverseny
2006. december 24-én gyönyörű és
magasztos Adventi Hangversenyt hallhatott Mezőtárkány valamennyi lakója,
aki eljött a római katolikus templomba.
Hegyesi-Hudik Margit csodálatos énekhangja mindnyájunk lelkéhez szólt. A
művésznőt Bíró Imre kísérte orgonán.

Pünkösdi
Hangverseny
Mátyus Piroska képviselőasszony meghívására a füzesabonyi Cantandó Kórus
színvonalas, tartalmas hangversenyt adott
május 25-én a helyi Római Katolikus
Templomban. Zongorán kísért Kovács
Anita, szólót énekelt Kelleiné Székely
Mónika. Reméljük, hogy Bozóné Kiss
Sarolta karnagy asszony és a lelkes kórustagok máskor is elfogadják a felkérést a
tárkányi polgárok örömére.

Jótékonysági bál
Mező Renátó javára
A Mezőtárkány Művelődéséért Alapítvány és az Általános Művelődési
Központ intézményei jótékonysági bált
szerveztek Mező Renátó javára.
Az iskola részéről történt a kezdeményezés, mert Renátó iskolánk magántanulója.
Régóta szembesültünk már a problémával, de a család két éve került olyan
élethelyzetbe, hogy úgy éreztük, valamit tennünk kell. A szülők elváltak, az
édesanya egyedül neveli két gyermekét
albérletben. A nagyobbik ﬁú, Renátó,
súlyos, gyógyíthatatlan beteg.
A bál szervezői nagy lelkesedéssel
fogtak hozzá a munkához, hiszen ilyen
jellegű megmozdulás nem volt még
ezen a településen. Az iskola, az óvoda,
a konyha és a művelődési ház valamint
a polgármester asszony egy emberként
végezték a feladatukat. A készülődésre nem sok időnk volt, de úgy érzem
nagyon jól sikerült a bál és elérte a
célját. Sok vállalkozó és magánember
támogatta anyagilag a családot, így
az alapítvány számlájára szép összeg
került. A bál bevétele is jól alakult, így
a család megvalósíthatja még azokat a
dolgokat együtt, amire Renátó vágyik. A
család szeretett volna egy autót vásárolni, mert az anyuka nem tudja gyermekét

más módon orvoshoz, gyógytornára és
egyéb más szabadidős elfoglaltságra
elvinni, csak így. Az édesanya a jogosítványt már önerőből megszerezte, így
ezeknek a terveknek most már semmi
akadálya nincs.
Egy füzesabonyi alapítvány szintén
Renátó segítségére sietett egy jelentős
összeggel. Ezekből a támogatásokból
sikerült megvásárolni az autót, s talán
most már Renátó több álma is valóra
válhat.
Renátó végtelenül türelmes és jólelkű. Soha nem méltatlankodik, és nem
tesz szemrehányást a betegsége miatt.
Szereti az őt körülvevő gyerekeket,
embereket, állatokat. Már ülni is alig
tud, de nem érezteti környezetével a
szenvedését. Nagyon fogékony a szépre, az újra, minden érdekli. Szeretne
tanuszodába járni, mert érzi, a vízi torna után sokkal jobb a közérzete.
Csodálatos ember, akiből egyre kevesebb van a világon. Akik ismerjük, ezt
tudjuk, ezért szeretnénk segíteni, hogy
minél több álmát meg tudja valósítani
édesanyjával és öccsével együtt.
Mindenkinek köszönjük a támogatás
bármelyik formáját.
Jusztinné Kiss Éva

Táncosokat nevelnek
Kisiskolánkban négy éve alakult egy táncszakkör. Azóta folyamatosan működik, és
újabb táncosokat nevel. Azok, akik elballagnak, kimaradnak, de a mindenkori ötödik osztályosok beléphetnek a helyükre.
Kemény munka folyik a próbákon, mert
színvonalasak a koreográﬁák.
Nagyon szeretünk táncra járni, mert
sokféle tánccal megismerkedhetünk, és jó
a hangulat. Tanulunk modern táncot, latin
táncot és cigánytáncot.
Nagy dicsőség „táncosnak” lenni, mert
sok helyre eljuthatunk.
2006. december 14-én, Budapesten
szerepeltünk a Fővárosi Nagycirkuszban,
immár második éve. Nagyon izgultunk,
mert 2000 néző nézte a produkciónkat.
Nagy sikert arattunk a cigánytánccal és a

modern tánccal is. A településről kilencvenhatan vettünk rész a műsoron. Sokan
jöttek velünk nézőnek (szülők, testvérek,
ismerősök), akik kíváncsiak voltak ránk
és a műsorra. Azt mondták, nagyon büszkék ránk, amiért ilyen ügyesek vagyunk.
Dolly-val, a Bon Bon-nal és Csepregi
Évával léphettünk fel. Nagyon jó érzés
volt belecsöppenni ebbe a sztárvilágba.
Szeretjük a táncot, nagyon szeretünk a
szakkörre járni. A tanulásban is ösztönöz
bennünket, mert csak az járhat táncra, aki
nem ront a tanulmányi eredményén.
Köszönjük oktatóinknak, Jusztinné
Kiss Évának és Lukács Dezsőnek, hogy
nagy türelemmel és odaﬁgyeléssel tanítanak minket.
Turó Adrienn, Kövér Rebeka és Turó Imre
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Településünk története egy könyv lapjain
2006 novemberében „Mezőtárkány”
címmel megjelent a település történetét
bemutató könyv. Több is ez, mint történelmi hitelességű könyv. A szülőfalu iránti szeretetét is belefogalmazta a
sorok közé a szerző, Dr. Tóth László.
Hiszen minden kimondott és leírt
szaván átsüt a szeretet, a büszkeség és
hűség kis faluja iránt. Ezek a lassan már
csak rejtekezve megbúvó értékek mindannyiunknak példát mutathatnak, erőt
adhatnak.
Mezőtárkány Község Önkormányzata
a könyv megjelenése alkalmából könyvbemutatót rendezett 2006. november

14-én a művelődési házban, ahol
a könyv szerzője, Dr. Tóth László előadást tartott, majd dedikálta
könyvét a rendkívül nagyszámú
érdeklődőnek. A könyvbemutatóval egybekötve „Szülőföldemen”
címmel irodalmi verses összeállítást hallhattak a megjelentek Ungvári P. Tamás előadóművésztől.
Megható, szép élmény volt ez
a találkozó! Köszönjük Dr. Tóth
László írói összeállítását, munkáját.
Tóthné Szabó Anita
polgármester

A Nyugdíjas Klub működéséről
A „Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub jelentősebb rendezvényei 2006 utolsó negyedévétől:
- 2006. november 11-én a hagyományőrző együttesek kistérségi találkozója
került megrendezésre községünkben. Az
egerfarmosi Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet, Erdőtelekről a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub, a poroszlói Lilaakác Nyugdíjas
Klub, a sarudi Népdalkör és a vendéglátó
Mezőtárkány Gyöngyvirág Nyugdíjas
Klub ének és tánc csoportjai mutatkoztak
be.
Az egész napos program reggel 900
órakor kezdődött, a bemutatkozás közös
ebéddel, délutáni beszélgetéssel, énekléssel és tánccal zárult. A jó hangulatot Siska László zenész biztosította. Egy igen jó
hangulatú közösen eltöltött nap volt ez a
hagyományteremtő kezdeményezés.
- 2006. november 24-ére meghívást
kaptunk Egerfarmos Nyugdíjas Klub által
rendezett Kistérségi Nyugdíjas találkozóra, 19 fővel vettünk részt, ahol ének és
tánccsoportunk fellépett. Kedves fogadtatásban részesültünk, közös vacsorával,
zenés estével zárult a rendezvény.
- Mint eddig minden évben, karácsony
körül 2006-ban is, december 16-án évbúcsúztató ünnepi klub-délutánt tartottunk.
Ekkor már nemcsak egy évet búcsúztattunk, hanem az első 5 évet is, ami egy
nyugdíjas csoport életében jelentős esemény. Ezen a rendezvényen, mint minden
évben, felköszöntöttük a 75 éves tagjainkat, ez évben Vass Gézáné részesült
ebben a megtiszteltetésben. Az aktuális
névnaposok köszöntése is megtörtént.
Igaz nem nagy jelentőségű, de az alkalomhoz illő ajándékot, egy csomag sza-

loncukrot adtunk tagjainknak. A rendezvényen az általános iskolások műsorral
kedveskedtek, majd ezt követően disznótoros vacsorával zenés este következett,
ahol a jó hangulatot Siska László zenész
szolgáltatta.
- 2007 januárjában elfogadtuk az éves
programunkat, de azt az első félévben
már jelentősen túlteljesítettük. Örömmel
mondhatom el azt is, hogy ebben az évben
6 új belépővel növekedett létszámunk.
- Februárban farsangra fánkot sütöttünk, és egy jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
- Részt vettünk segítőként és aktívan
is a község vezetése által meghirdetett
Kihívás Napi sportnapon. A legaktívabb,
leglelkesebb csapatnak tituláltak bennünket, s büszkék vagyunk, hogy mi is nagyban hozzájárultunk a község igen előkelő
országos helyezéséhez.

- Voltunk Tiszanánán kirándulni egyik
támogatónk meghívására, ahol rendkívül
családias hangulatban, remekül éreztük
magunkat.
- Június hónapban Bogácson, a strandon pihentünk együtt.
- A nyugdíjas klub népdalköre és tánccsoportja az első félévben új dalcsokrot és
két új táncot tanult be, illetve még jelenleg is folynak a próbák.
- A fentebb említett produkciókkal
részt vettünk Egerfarmoson a falunapon,
Poroszlón és Erdőtelken kistérségi nyugdíjas találkozókon.
- Lelkesen, s izgalommal telve készülünk a helyi Falunapra augusztus 19-ére,
valamint a Tárkányok Találkozója nemzetközi testvértalálkozóra a szlovákiai
Kistárkányba augusztus 25-26-án.
Siska Jánosné
a nyugdíjas klub vezetője

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük a 90 éven felüli mezőtárkányiakat:
Ferencz Istvánné
95 éves
Telekes László
93 éves
Kocsis Albinné
93 éves
Salamon Bernátné
92 éves
Németh Tiborné
92 éves
Még nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!
2007-ben születtek:
Bodnár Kornél Bertalan, Budai István József, Lukácsy Antal, Lukácsi
Emilia Virág, Kállai Kitti, Vízkeleti Szabina, Kálmán Adél Sarolta, Lakatos Angéla Bianka, Kiss Laura, Váradi Dorina Zsuzsanna, Németh Nikolett
Nekik és szüleiknek is gratulálunk!

2007. augusztus
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ÁMK HÍREK
Közoktatási feladatok társulásban
Az Önkormányzat a közoktatási feladatok biztosításához, jó színvonalon történő ellátásához rendkívül nagymértékű
támogatást rendel a normatív ﬁnanszírozáson felül. Minden évben egyre nagyobb
terhet ró ez az önkormányzatra a feladat
alulﬁnanszírozása miatt. Önkormányzatunk épp ezért a 2006. évi költségvetési
koncepció készítésekor megvizsgálta a
kötelező átlaglétszámokat, áttekintette az
intézményműködtetés lehetséges formáit,
valamint kezdeményezte a Füzesabonyi
Kistérség mikrotérségi szintjén a környező
települések Önkormányzatai felé a lehetséges intézményi társulásos működésről
való tárgyalást. A tagintézményi társulásos
működtetés többletnormatívához juttatja
az önkormányzatokat. Főként ez okból,
valamint Egerfarmos 1-4. évfolyamos
iskolájának átlaglétszám problémái miatt
Egerfarmos Képviselő-testülete, valamint

Mezőtárkány Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 2007. január 1-jétől az alapfokú általános iskolai oktatási feladatokat
tagintézményi társulásos formában oldja meg. A társulási szerződés megkötése
után a mezőtárkányi székhelyintézmény
és az egerfarmosi tagiskola összehangolta
a pedagógiai programját, a helyi tantervet
és zökkenőmentesen továbbfolytatódott
az oktató-nevelő munka.
A jó kapcsolatnak és együttműködésnek köszönhetően 2007. augusztus 1-től
a társuláshoz kapcsolódott az egerfarmosi
óvoda is mint tagintézmény. Az új tanévtől Mezőtárkány-Egerfarmos Általános
Művelődési Központ óvodai és iskolai
gyermeklétszáma meghaladja a háromszáz főt.
Nyeste Ferencné
ÁMK igazgató

A XXI. század iskolája
A mezőtárkányi iskola felújítása két
ütemben valósult meg.
A 2005. évi IKT beruházás – Uniós
pályázat- által az épületbővítés mellett
jelentős informatikai eszközparkkal
gazdagodott az intézmény, majd 2006
nyarán a szerkezetkész három új tantermet fejezte be a Községi önkormányzat
önerőből, 7 millió forintos költségráfordítással.
Az épület új emeletén három, méreteiben nagy tanterem kivitelezési munkálatai kezdődtek meg augusztus hónapban. A falakat száraz technológiával
(gipszkartonnal) burkolták, a padozat
laminált parkettát kapott, bevezették a
fűtést, korszerű világítást kaptak a tantermek és a festés mázolás is elkészült
augusztus végére. Szeptemberben már
birtokba vehették a gyermekek a szép,
világos osztálytermeket. Sikerült megszüntetni a tantermek zsúfoltságát, ott,
ahol a maximális létszámot meghaladtuk, osztályt bontottunk.
Megteremtődött az oktató-nevelő munka korszerű feltételrendszere.
Iskolánk szép, a mai kor igényeinek
megfelelő épületben működhet, ezáltal
megvalósulhatnak egyéb célkitűzéseink is. Céljaink között szerepel, hogy

a pedagógusok minél eredményesebben
tudják alkalmazni, beépíteni mindennapi munkájukba a XXI. század nyújtotta
innovatív lehetőségeket, módszereket. Az
internet-használat, a tantervi koncentráció
széleskörű megvalósítása, tanulói kompetenciák fejlesztése, esélyegyenlőség
növelésének szerepe megnő az iskolánk
életében.
A számítógép iskolai használata a
tanulók számára új tanulási környezetet
teremt. Segítségül hívható az informatika azon problémák esetében is, amelyek
hagyományos módszerekkel nehezen
megoldhatóak. A tananyagot színesebbé, érdekesebbé tehetjük segítségével.
Az interaktív multimédiás programokkal szívesebben tanulnak a gyermekek,
könnyebben sajátítják el a tananyagot.
Legfőbb célunk a számítógépek használatában, kezelésében való járatlanság
csökkentése a tanulók tekintetében és a
felnőtt lakosság körében. Ezért szervezünk tanfolyamokat, segítjük a civil szervezeteket, a közösségi házban az internethasználat lehetőségének biztosításával és
egyéb szolgáltatásokkal is ezt próbáljuk
megvalósítani.
Nyeste Ferencné
ÁMK Igazgató

A TUDÁS, MELY
MINDENKIT
GAZDAGABBÁ
TESZ
A 2005. évi IKT beruházás – Uniós pályázat- által az épületbővítés mellett jelentős
informatikai eszközparkkal gazdagodott
az intézmény. Legfőbb célunk a számítógépek használatában, kezelésében való
jártasság növelése a tanulók tekintetében
és a felnőtt lakosság körében. Ezért szervezünk tanfolyamokat, segítjük a civil
szervezeteket, a közösségi házban az
internet-használat lehetőségének biztosításával és egyéb szolgáltatásokkal is ezt
próbáljuk megvalósítani.
A számítógép iskolai használata a
tanulók számára új tanulási környezetet
teremt. Segítségül hívható az informatika azon problémák esetében is, amelyek
hagyományos módszerekkel nehezen
megoldhatóak. A tananyagot színesebbé, érdekesebbé tehetjük segítségével.
Az interaktív multimédiás programokkal szívesebben tanulnak a gyermekek,
könnyebben sajátítják el a tananyagot.
2005. szeptember 1-jétől emelt óraszámban történik iskolánkban az informatika tantárgy oktatása csoportbontásban, korszerűen felszerelt tanteremben.
A 7-8. osztályos, tehetséges, informatikát
kedvelő tanulóink órakeretben, ECDL
START vizsgaanyagot sajátítanak el, és
ECDL START vizsgát tehetnek. A legtehetségesebb tanulók 2 év alatt eljuthatnak
az ECDL STANDARD (7 modulos) bizonyítványig.
Mi az ECDL?
Az ECDL (European Computer Driving
Licence) az Európai Unió által támogatott,
egységes európai számítógép-használói
bizonyítvány, mely nem elsősorban az
informatikai, hanem a felhasználói ismereteket hivatott igazolni. Összesen már
19 országban használják és ismerik el az
ECDL bizonyítványt a kontinensen. Megszerzéséhez a jelölteknek 1 elméleti és 6
gyakorlati vizsgán kell számot adni tudásukról. ECDL vizsgát akkreditált vizsgaközpontokban lehet tenni. Tanulóink számára a felkészítés díjtalan, a vizsgakártya
és a vizsgák díját a szülők állják.
(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)

ECDL STANDARD moduljai: Információ Technológia –alapismeretek, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés,
Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Információ és kommunikáció.
Eredmények:
2007 júniusában az Ansys Kft. szervezésében 8. osztályos tanulóink (Bényei
Andrea, Erdősi Olivér, Forgó Dalma,
Macskás Gergely, Németh Richárd, Zsóka Tamás) sikeres ECDL START vizsgát
tettek.
7. osztályos tanulóink közül 15 fő (Balogh Petra, Csáti Renáta, Csonka Péter,
Duka Kálmán László, Halász Viktor,
Homonnai Dóra, Kovács Martina Anett,
Kriston Csilla, Németh Piroska, Papp
Anett, Siska Teodóra, Szeifert Alexandra,
Turó Imre, Turó Olivér, Vass Gábor) teljesítette sikerrel az ECDL START vizsga
első két modulját. 2007. novemberében
lehetőségük lesz további két modul teljesítésére. Az ECDL START bizonyítvány
megszerzése a középiskolai felvételikhez
jelentős plusz pontokat jelenthet.
Ezúton is gratulálok a vizsgázóknak.

Óvodai hírek
Az utóbbi hónapokban az országos
médiákon keresztül többször is értesülhettünk a hazai játszóterek, és játszóudvarok eszközeinek lehangoló állapotáról, egy GKM rendelet értelmében
ugyanis felül kellett vizsgáltatni a szabadtéri eszközök biztonságosságát.
Mi is elvégeztettük óvodánk udvari
játékainak bevizsgálását.
A szakértői véleményezés megállapította, hogy nagy része elavult, balesetveszélyes. Megtörtént a lebontásuk, így ma óvodánk udvarán egyetlen
játék árválkodik.
A minőségi tanúsítvánnyal ellátott
biztonsági előírásoknak megfelelő
szabadtéri játékok ára azonban olyan
magas, hogy egy új óvodai játszóudvar
létrehozásához több millió forintra lenne szükség, melyet önkormányzatunk
nem tud teljes mértékben önerőből
fedezni.

Az elmúlt hónapokban udvari eszközök beszerzését célzó pályázatokat
készítettünk.
A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 100 ezer forintot ítélt meg
intézményünknek, ebből 1 eszköz
beszerzését tudjuk megvalósítani.
Jelenleg még nem született döntés a
Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatunkról.
Fenti alapítványtól a maximum elnyerhető 500 ezer forintot céloztunk meg,
mely összeghez a helyi képviselő-testület 620 ezer forint önrész biztosításáról
döntött.
Nagyon bízunk a számunkra kedvező pályázati elbírálásban, hiszen akkor
az új tanévben óvodásaink több mint 1
millió forint értékben beszerzett korszerű, biztonságos udvari játékokon
elégíthetnék ki mozgásigényüket.
Rektori Ottília Óvodavezető

Biró Csaba szaktanár

SPORT
Számunkra valóban kihívást jelentett
2007. május 23-a
Az első Kihívás Napját 1983-ban, Kanadában rendezték meg, hogy eldöntsék, melyik a legsportosabb település
az országban. A vetélkedőt, melyben a
legtöbb regisztrált 15 perces sportolást
felmutató település nyer (lélekszámhoz
viszonyítva), azóta már nemcsak Kanadában, hanem számos országban, így
hazánkban is minden évben megrendezik
Challenge Day néven. Magyarországon
1994-ben saját névre – Kihívás Napjára
– keresztelte a szervező, a Magyar Szabadidősport Szövetség.
Magyarország 1991-ben csatlakozott a
nemzetközi kihíváshoz 71 település részvételével. Idén 12 először játszó települést
regisztráltak a szervezők a 231 benevező
között. Településünk is ide tartozik. Idén
először beneveztünk a Kihívás Napjára,
gondolva, hogy semmi jóból nem szabad kimaradnia Mezőtárkánynak. Hiszen
fergeteges nap volt. Olyan sokan együtt
voltunk, együtt nevettünk, sportoltunk,
pihentünk, szurkoltunk és izgultunk.

Régen volt ilyen sok ember együtt
jókedvűen, ﬁgyelmesen egymás iránt,
együtt szurkolva községünk helyezéséért.
Nemhiába!
Községünk a III. kategóriában a benevezett 157 település közül a 7. helyen
végzett. Mivel először neveztünk, nagyon
szép eredménynek érzem. Köszönhető ez
a lakosság (különösen
a nyugdíjas klubtagok)
rendkívül aktív részvételének, lelkesedésének. A sportversenyt
éjfélkor fáklyás felvonulással nyitottuk,
az éjszakai kerékpártúrát hajnali röplabda
és ping-pong meccsek
követték. Sportaktivitásunkhoz az átutazó
sofőrök is lelkesen
hozzájárultak egy kis
tornával. „Boszorkány
kerestetik”
felhívá-

sunkra igazi boszorkánytanyává változott
a község. Minden korosztály örömmel
vett részt a Bocca labdajátékban és a Hetvenkedésben. Felejthetetlen, örömteli,
sikeres sportnapot tudhatunk magunk
mögött. Köszönöm a szervezőknek és a
résztvevőknek ezt az élményt!
Tóthné Szabó Anita
polgármester

2007. augusztus

A KIHÍVÁS NAPJA

Helyezés Település
1.
Bükkaranyos
2.
Tárkány
3.
Tarnaméra
4.
Szank
5.
Tiszabura
6.
Halmaj
7.
Mezőtárkány
8.
Bükkábrány
9.
Szigetújfalu
10. Visegrád
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Mezőtárkányi Sport Egyesület
Egyesületünk a Mezőtárkányi Sport
Egyesület 2007. június 19-én alakult. A
nagy érdeklődés mellett megtartott alakuló ülésen egyértelműen megfogalmazták
a megjelentek, hogy örülnek a kezdeményezésnek, hisz a környéken nincs lehetőségük a rendszeres és versenyszerű sportolásra. A jelenlévők az egyesület elnökségébe Brauner Tamást, Gecse Ferencet,
Tóth Imrét, Salamon Istvánt és Nyeste
Sándort szavazta meg. A megválasztott
elnökség elnöknek Nyeste Sándort, alelnöknek Tóth Imrét választotta. Az egyesület számvizsgáló bizottság elnökének
Szeifertné Császár Juditot, tagjaivá Siska Lászlónét és Halászné Mátyus Ritát
választotta a közgyűlés. Mivel községi
szintű sportegyesületről van szó, ennek
megfelelően fogalmaztuk meg alapszabályunkban az egyesület célját.
Egyesület célja: A község lakói részére a rendszeres sportolás /versenyzés/,
testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen
igények felkeltése, tagjainak nevelése, a
társadalmi öntevékenység és a közösségi
élet kibontakozása. A sportegyesület gondoskodik a község lakosságának rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intéz-

mények tanulóinak testnevelését és sporttevékenységét. A sportegyesület céljának
megvalósítása érdekében együttműködik
állami és társadalmi civilszervezetekkel.
Az egyesület igény szerint az alábbi szakosztályokat kívánja működtetni: asztalitenisz, sakk, labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, testépítés, kyokushinkai
karate.
A felsorolt sportágak közül jelenleg két
szakosztály működik. A futball és a karate. Sajnálatos, hogy a többi sportágra nem
volt jelentkező, de a lehetőség folyamatosan adott. Viszont nagy az érdeklődés a
foci és a karate után.
A futballedzéseket jelenleg 25 fő, a karatét 41 fő (32 kezdő és 8 haladó) látogatja.
Bizakodásra ad okot, hogy Füzesabonyból is egyre többen jönnek át karatézni,
közülük többen a Rendőrkapitányság
munkatársai. Igaz magas színvonalú oktatást biztosítunk a sportolóknak. A karate
edzéseket Shian Borza József 6 danos
mester, az Európai Kyokushinkai Szervezet vezetője, nemzetközi főbíró tartja, heti
2 alkalommal. Itt szeretném megemlíteni
Magyarországon kettő 6 danos kyokushin
mester van és ebből az egyik itt tart edzést
Mezőtárkányon.

Brauner Tamás fekvenyomásban
190 kilóval magyar bajnok
A magyar tenger északi partján található Balatonalmádiban
rendezték a hagyományos, sorrendben 15. Balaton kupa nemzetközi versenyt, amely egyben masters női és férﬁ magyar
bajnokság is volt. A kétnapos megmérettetésen mintegy
háromszáz versenyző vett részt. A rangos eseményen több
megyénkbeli fekvenyomó is próbára tette felkészültségét. A
Hajdú László vezette Kompolti Max Power Gym versenyzői
három arany és egy ezüstéremmel térhettek haza. Büszkék
lehetünk, hogy falunkbeli nyerte meg az egyik aranyat. Brauner Tamás kitartó edzések után masters 110 kg-os kategóriában magyar bajnoki címet nyert. Gratulálunk neki, s további
jó erőnlétet, országos sikereket kívánunk.

A futballedzéseket Tóth Imre testnevelő tanár úr irányítja heti rendszerességgel.
Szeptembertől minimum havi 1 alaklommal hivatásos futballedző is fog edzést
tartani, így ott is mindent megteszünk az
előrelépés érdekében.
Nemsokára indítjuk a testépítő és ﬁtness klubunkat. Ott Brauner Tamás képviselő úr útmutatása alapján folynak az
edzések. Lesznek olyan napok, amikor
csak hölgyek látogathatják a kondi- és ﬁtness-termet.
A község vezetése felismerte a sport
jelentőségét, kiemelten kezeli és ennek
megfelelően támogatja. Az önkormányzat
képviselő testülete 100 ezer, Ifj. Csonka
Antal füzesabonyi vállalkozó 100 ezer
forintos támogatásából és képviselői tiszteleti díj felajánlásból biztosítani tudjuk
az egyesület ez évi működését.
Ezúton is hívjuk a község lakosságát,
jelentkezzenek szakosztályainkba.
A téli hónapokban rendszeresen meghirdetjük a művelődési házban a „Belépés
csak tornacipőben” című programunkat
és ott lehet pingpongozni, röplabdázni.
Szeretettel várunk mindenkit.
Nyeste Sándor
elnök

Salamon István
már többször dobogóra állt
Sokszor találkozunk Salamon Pityuval a füzesabonyi úton.
Nyugodtan és kitartóan kocog, sokan nem is sejtik, hogy igazán kemény edzéseket tart. Hiszen nem kis távokban szokott
ringbe szállni. Igazi nagy maratoni versenyekre is benevez,
külföldön is sokszor megmérette már magát eredményesen.
Az Egri Atlétikáért Alapítvány Eged-hegyi futóversenyén
évek óta rendszeresen részt vesz. 2005-ben mintegy félszáz
versenyző közül a csípős kora tavaszi időben a 14 km-es
távot szenior kategóriában másodikként teljesítette 61:31-es
eredménnyel.
Idén ugyanezen a versenyen ismét dobogóra állhatott, s
bronzéremmel tért haza. További sikeres atlétikai versenyzést és eredményeket kívánunk!

2007. augusztus

23

A mezőtárkányi tanulók sikerei a
Kisiskolák Országos Diákolimpiáján
A mezőtárkányi iskolában 1993 óta a mindennapos testnevelés biztosított a diákok
számára /tanítási órákon, illetve sportköri foglalkozásokon/, bár tornatermünk
nincs. Takács Péter és Tóth Imre tanárok
lelkiismeretes munkája a tanulók eredményeiben is tükröződik
A mezőtárkányi gyerekek minden
évben jól szerepelnek a körzeti, megyei
és országos versenyeken. Ebben az évben
is sok éremnek örülhettünk, a gyerekek
kitűnő helyezéseket értek el.

Megyei Diák
Sportversenyek
Atlétika többpróba
II. korcsop.
lány: 2007. máj. 15., egyéni 3. hely:
Tóth Zsóﬁa
ﬁú: 2007. máj. 15., egyéni 8. hely:
Kriston János
III. korcsop.
ﬁú: 2007. máj. 16., csapat 3. hely,
(6 fő: Nagy Gábor, Balogh Norbert,
Nagy Richárd, Hegedűs Róbert,
Csajbók Tamás, Csonka Dániel).
egyéni 2. hely: Nagy G.
IV. korcsop.
ﬁú: 2007. máj. 17., csapat 4. hely, (6
fő: Macskás Gergely, Csóka László,
Erdősi Olivér, Jónás István, Németh
Richárd, Csajbók József).
egyéni 6. hely: Macskás G.
Egyéni pályabajnokság (2007. máj. 14.)
távolugrás 1. hely: Macskás G.
100 m 2. hely: Erdősi O.
4x100 m 3. hely: Macskás G., Erdősi
O., Csóka L., Jónás I.
Kis iskolák atlétikai versenye (2007.
máj. 24.):
Csapat ﬁú 1. hely (6 fő: Zsóka Dániel,
Kriston J., Nagy G., Balogh N., Macskás G., Erdősi O.).
Csapat lány 4. hely (6 fő: Tóth Zsóﬁa,
Halász Vivien, Kövér Rebeka, Andorkó
Alexandra, Forgó Dalma, Homonnai
Dóra).
Svédváltó ﬁú 1. hely (4 fő: Kriston
János, Nagy Gábor, Németh Richárd,
Macskás Gergely).
Svédváltó lány 2. hely (4 fő: Tóth Zs.,
Mátyus Beáta, Kövér R., Homonnai
D.).
600 m ﬁú 1. hely
800 m ﬁú 2. hely

Országos Diák
Sportversenyek
Idén hatodik alkalommal jutottak a Kisiskolák Diákolimpiájának országos döntőjébe a mezőtárkányiak. A 200 fő alatti
alapfokú oktatási intézmények zalaegerszegi sportvetélkedőjén 93 iskola közül
az eredményességi pontversenyben iskolánk az I. helyen végzett, „A LEGEREDMÉNYESEBB ISKOLA”
” címet nyerte
el, melyért a Magyar Diáksport Szövetség
különdíjában részesült.
Atlétika
III. korcsop. egyéni összetett (2007.
jún. 7.) 12. hely: Nagy G. (697 pont)
IV. korcsop. pályabajnokság (2007. jún.
11.) távolugrás 7. hely: Macskás G.
(569 cm)
100 m 25. hely: Erdősi O. (12,32 mp)

Kis iskolák országos versenye (2007.
jún. 22–23.)
Csapatverseny 2. hely (2390 pont) (6
fő: Zsóka D., Kriston J., Nagy G., Balogh N., Macskás G., Erdősi O.).
Svédváltó (2:28,2) 3. hely (4 fő: Kriston
J., Nagy G., Németh R., Macskás G.).
600 m (1:40,4) 3. hely: Nagy G.
800 m (2:30,8) 19. hely:Csóka L.
A gyerekek versenyeken való részvételéhez hozzájárult Mezőtárkány Önkormányzata, további anyagi segítséget
nyújtott a Mátrai Erőmű Zrt. és a Duropack Rt. (összesen 160.000 Ft-ot kaptunk
sportruházat és eszközök vásárlására).
Gratulálunk a kitűnő eredményekhez és
kívánunk jó erőt, egészséget a tanárok és
tanulók munkájához!
Iskolavezetés
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MEZŐTÁRKÁNYI TANULÓK SPORTSIKEREI

Augusztus
g
19: Falunap
p
Mezőtárkány község Önkormányzata szeretettel vár mindenkit az
augusztus 20-ai nemzeti ünneppel egybekötött falunapi mulatságra.
Program:
930
Ünnepi szentmise a római katolikus templomban.
900–1300
Gyermekprogram az általános iskola udvarán
1000
A Pelikán Fiókgyógyszertár megnyitása
1000
I. „mezőtárkányi paprikás kompér” főző verseny
1000
A Mezőtárkányi Sportegyesület focibajnoksága
1030
Kutyás bemutató
1030-1300
Egészségsátor, Oriﬂame-kezelés
1100
Erős ember vetélkedő
1300
Ebéd: babgulyás
1330
Fehérnemű divatbemutató.
1500
Ünnepi köszöntő – Tóthné Szabó Anita polgármester
Kenyérszentelés – Buzgán József plébános
1530
Kulturális műsor, melyben
y
fellép:
p Mezőtárkányi
y
Gyöngyvirág
y gy
g Nyugdíjas
y g j Klub, Egerfarmosi
g f
Őszirózsa Nyugdíjas
y g j Klub,
Füzes Táncklub, Arcok Álruhában Amatőr Ifjúsági Színtársulat, Mezőtárkányi ifjúsági tánccsoport, SEYDISHEHIR Hastánccsoport, Modern
tánc: Dudás Zita és Bözödi Anett, Kolozsvári Kitti (diszkótánc világbajnok), Modern tánc: Zsámba Judit és Hajdú Emese, Rock and roll:
Korpás Laura és társa, WOLF DANCE TSE Eger: Divattánc
1800
Gyöngyvirág Együttes cigány folklór előadása
2000-0200
UTCABÁL – zene: „Buliest” zenekar Kisköréről

Mezőtárkány Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős kiadó: Tóthné Szabó Anita polgármester
Kiadó címe: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81.
Tel.: 36/491-933, 591-004
Felelős szerkesztő: Tóthné Szabó Anita
Szerkesztőbizottság tagjai: Mátyus Piroska, Nagy Péter,
Biró Csaba, Nyeste Sándor, Bircsár Jánosné.
Nyomdai munkák: Tompa Tamás, Füzesabony
Készült 650 példányban

