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Németh Emil:

Karácsony
Cseng a csengő, hó a tájon, 
Fehérlovon jött karácsony. 
Fény szűrődik a szobákból, 

Olyan, mint egy csodás álom.

Jő egy angyal nagy robajjal, 
A zsákjába sok csomaggal. 

A kezébe egy vastag könyvvel, 
Sok név van már kitörölve.

A szobákba gyermekhadnak, 
Száll az ének zengő hanggal. 
Szól az angyal, hová vigyem? 

Minden név már kitörölve.

A nagy súly alatt fáradt szárnyam! 
Nagyon sokat éjszakáztam. 

Zendül egy hang: Tedd a dolgod! 
A világba a jó hírt hordod.

A nagy súly alatt megrokkantam! 
Ne törődj most önmagaddal. 

Vigyed a hírt a világba, 
Megszületett a Jézuska.

Barmok között ő most hallgat, 
Anyja keblén lel nyugalmat. 
Ott fekszik nagy alázattal, 
Ő a világ MEGVÁLTÓJA.
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Visszatekintés 2007-re
Tisztelt Olvasó! Nagy tisztelettel köszön-
töm a Mezőtárkányi Hírek valamennyi 
olvasóját. Egy évvel ezelőtt, a helyható-
sági választások idején azt mondtam az 
újonnan megalakuló testületre - melynek 
tagjai velem együtt esküt tettek a tele-
pülés, a lakosság szolgálatára-, valamint 
faluközösségünkre is gondolva, hogy 
remélem, a tenni akarás, az összefogás, a 
közösség ereje eredményeket hoz az elkö-
vetkező években. 

Most egy év távlatából azt mondom, 
hogy ebben joggal bizakodhatunk. Lám, 
milyen hamar elszaladt egy esztendő, 
máris számot kell adjak a mögöttünk 
hagyott egy évről, annak eredményeiről. 

Amikor a 2007-es év elején terveztük 
az évet, és próbáltuk látni a ránk váró 
feladatok tömegét, a gazdasági és lét-
szám-politikai megszorítások hatásait, és 
az egyre szűkülő pénzügyi lehetőségein-
ket latolgattuk, nehéz, súlyos döntéseket 
kellett meghoznunk, egy pillanatra sem 
feledkezve meg vállalt feladatainkról, ter-
veinkről.

Az alapvető célkitűzés az volt, hogy az 
önkormányzat és intézményei működésé-
hez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítva legyenek. Emellett a település 
szolgáltatás jellegű feladatainak biztosítá-
sára, mint a közvilágítás, az ivóvíz-ellátás, 
a szemét-elhelyezés, egészségügyi alap-
ellátás, temetkezés, a gyermek-és idősko-
rúak ellátására, valamint a közétkeztetés 
fenntartására is figyelemmel voltunk. 

Az év nagy részének elteltével elége-

detten mondhatjuk, hogy eredményes évet 
zárunk: teljesítettük a ránk rótt kötelezett-
ségeket, vállalt feladatainkat, s nagyobb 
beavatkozás nélkül tartani tudtuk a költ-
ségvetést.

Fontos tudnunk, hogy 2007-ben számos 
önkormányzat – különösen a kistelepü-
lések önkormányzatai – még az alapfel-
adatokat sem tudták teljesíteni: iskoláikat 
vagy bezárták, vagy átadták más fenntar-
tónak, tanáraikat elbocsátották, az egész-
ségügyi ellátást leépítették, főzőkony-
háikat megszüntették, vagy bérbe adták. 
Ilyen viszonyok között talán érthető, hogy 
miért örülhetünk mi, s lehetünk elégedet-
tek a mögöttünk hagyott esztendő ered-
ményeivel.

Hiszen ahogy Széchenyi István mondta: 
„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, 
pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy 
munkálkodjon, alkosson, teremtsen.”

Nézzük hát, mit sikerült alkotnunk, 
teremtenünk 2007-ben!

Az éves költségvetés összeállításánál 
már kiderült, hogy a kiadási szint jelen-
tősen meg fogja haladni a bevételi for-
rásokat, melynek oka az állami norma-
tív hozzájárulások fajlagos összegeinek 
csökkenése. Az intézményvezetőkkel 
való többszöri egyeztetés után jött létre 
olyan költségvetés-tervezet, amelynek 
teljesítése - úgy gondoltuk - nem viszi el 
az önkormányzatot a működésképtelen-
ség és az eladósodás felé, illetve ezen túl 
a szolgáltatási színvonal minél teljesebb 
fenntartása mellett, nem vezet az anyagi 
ellehetetlenülés irányába.

A Képviselő-testület az önkormányzat 
2007. évi költségvetésének kiadási fő-
összegét 292.059.000 Ft-ban állapította 
meg. Az év során nagy feladatot jelentett 
áthidalni azt a tényt, hogy a költségvetés 
bevételei és kiadásai között 38.359.000 
Ft hiány volt (ez a teljes költségvetési fő-
összeg 14 %-a a tavalyi 8 %-kal szemben, 
tehát 11 millióval több hiány mutatko-
zott). Takarékos, átgondolt gazdálkodás 
vált szükségessé ahhoz, hogy ne legye-
nek működési, fenntartási problémák. Az 
előbb említett hiányt csak munkabérhitel 
és folyószámlahitel igénybevétele mel-
lett tudtuk kezelni. Természetesen szük-
ségszerű volt tervet készíteni a hiány 
mérséklésére, s leginkább a lefaragására, 
hogy semmiképpen ne kelljen az intézmé-
nyeink működtetéséhez hitelt felvennünk, 
s ez által kamatterhekkel sújtanunk az 
önkormányzatot. 

Mint néhány év óta mindig, az önkor-
mányzat mondhatnánk legfontosabb 
pályázata az ÖNHIKI (az önhibáján kívü-
li települések anyagi) támogatása, melyre 
az idén is pályáztunk, s várakozáson felül 
sikerült, a hiányunk pótlására nyertünk 
19.040.000 Ft-ot. 

A normatíva-csökkenés és a gondozot-
ti létszám tartós esése miatt szükségessé 
vált az Idősek Napközi Otthonának intéz-
ményes keretét megszüntetnünk. Az idős 
embereken való segíteni akarás szándéká-
val a házi gondozási ellátási forma ingye-
nessé tételével kívántunk segíteni, s bőví-
teni ezt a gondozotti kört megkereséssel, 
szervező munkával. Szerencsére egyre 
többen, a tavaly évi 11 fővel szemben ma 
már 38 fő él a házi segítségnyújtás lehető-
ségével, 38 falunkbélinek tudunk segíteni 
mindennapos ügyes-bajos dolgai meg-
oldásában (bevásárlás, gyógyszeríratás- 
kiváltás, takarítás, ebéd kiszállítása, stb.). 
A jövő évben szeretnénk minél több lakost 
bevonni ebbe a körbe, szolgáltatásaink 
bővítésével még több segítséget nyújtani. 
Gondoltunk a lakóház környezetének, az 
udvarnak a lekaszálására, masszírozási, 
manikűrözés-pedikűrözés szolgáltatások 
igény szerinti biztosítására.

Kérem, biztassák családtagjaikat, isme-
rőseiket, hogy fogadják el segítő szándé-
kunkat, éljenek az intézményes segítség-
nyújtás lehetőségével.

A másik nagy változás 2007-ben az 
ÁMK életében következett be, először az 
iskolai, majd az óvodai élet terén is. Rövid, 
de alapos tárgyalások és előkészítő mun-
ka eredményeként 2007. január 1-jétől 
az egerfarmosi 1-4. évfolyamos iskola 
Egerfarmos és Mezőtárkány önkormány-
zatának képviselő-testületei döntése értel-
mében Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulás keretében működik a mezőtár-
kányi ÁMK keretein belül tagintézményi 
formában, augusztus 1-jétől pedig – a jó 
együttműködésnek köszönhetően – az 
egerfarmosi óvoda is ebben a szerveze-
ti keretben kezdte meg az új szorgalmi 
évet. Ez az új struktúra jelentős bevétel-
növeléshez juttatott bennünket, hiszen a 
közoktatási társulások plusz normatívát 
kapnak. Mezőtárkány részére 9 millió Ft 
körüli összeget, bevételt jelentett.

Úgy gondolom, örülhetünk, és büszkék 
lehetünk rá, hogy Egerfarmos képvise-
lő-testülete e rendkívül nehéz döntése 
meghozatalánál Mezőtárkány község 
mellett tette le bizalmát, s egy jól működő 

Visszatekintés 2007-re  2
Gazdasági program  6
Pályázat az ÁMK felújítására 7
Falunap    8
30 éves az ÁMK   10
Újra itt a karácsony  13
A nyugdíjasklub hírei  16
Még fáj a régi seb  17
Kocsitengelytől a bajnokságig 18
Óvodai hírek   19
Decemberi meghívók  20

A TARTALOMBÓL



32007. december

szomszédi viszony vehette kezdetét ezzel 
az évvel. Mindent megteszünk, hogy ezt 
a bizalmat megszolgáljuk segítőkészsé-
günkkel, tisztességünkkel.

A fentebb említett intézkedések hatásá-
ra a költségvetési hiány év közben mér-
séklődött. 

Az önkormányzat és intézményei 
működési, fenntartási kiadásai, előirány-
zatai százalékosan a következőképpen 
alakultak: Az éves költségvetés 62 %-át a 
dolgozók bérére és annak járulékaira kel-
lett fordítani. Az intézmények fenntartási 
költségeire az összköltségvetés 16 %-a 
jutott. A lakosság szociális összetételét 
és a munkanélküliséget hűen tükrözi az, 
hogy a különböző szociális juttatásokra 
az éves költségvetésünk 13 %-át kellett 
betervezni (a tavalyi 11 %-kal szemben), 
ez 41.049 e. Ft-ot jelent.

Említést kell tennem a felhalmozási 
kiadásokról, hiszen ezek jelentik a fej-
lesztéseket. Mindenki számára kitűzött 
cél volt a pályázati lehetőségek maximális 
kihasználása éppúgy az intézményeknél, 
mint ahogy az önkormányzat esetében 
is. Élen jártunk a pályázatfigyelésben, 
minden lehetőséget megragadtunk, hogy 
a terveinket, tervezett beruházásainkat, 
fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani, 
kevéske önrészünket pályázati forrásból 
meg tudjuk támogatni. 

A 2007-es évben közel 10 millió Ft fel-
halmozási kiadás realizálódott. Csupán 
néhány dolgot említek:

• Szociális Szolgáltatóház kialakítá-
sa a Mező Imre u. 4. sz. alatt, benne 
Fiókgyógyszertár létrehozása, körze-
ti rendőri irodahelyiség kialakítása, 
nagyobb váróterem és védőnői szoba 
kialakítása, Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálatnak is kulturált, tága-
sabb irodahelyiség biztosítása

• Orvosi szolgálati lakás felújítása
• Szükséglakás felújítása eredetileg 

konditerem létrehozása céljából
• Fénymásoló vásárlása a Polgármes-

teri Hivatalba 
• Színpad megépítése
• Temetői szeméttároló elkészítése
• Pályázatok beadásához szükséges 

tervrajzok elkészítése
• Iskolaberuházás (3 új tanterem épí-

tési munkáinak befejezése) áthúzódó 
kiegyenlítése

Igyekeztünk takarékosan élni, a rendel-
kezésünkre álló forrásból jól gazdálkodni. 
A 2007-es évet kiegyensúlyozott gazdálko-
dást követően hiány nélkül, kifizetett szám-
lákkal, megnyugvással fogjuk zárni. Köszö-
nöm a felelősen gazdálkodók munkáját.

Eredményeinkről nemcsak a felhal-
mozási kiadások tükrében beszélhetünk. 
Az év legnagyobb eredményének tartom, 
hogy orvosa van a falunak. 2007. szep-
tember 1-jétől Dr. Lakatos László fül- 
orr- gégész szakorvos látja el községünk-
ben a háziorvosi teendőket az Országos 
Alapellátási Intézet megbízásából. Mivel 
szándékai hosszabb távúak, bízunk 
abban, hogy letelepszik községünkben. 
Épp ezért Önkormányzatunk elkötelezett 
a tekintetben, hogy minden segítséget 
megadjunk a doktor úrnak, maradásra 
bírjuk, hogy megnyugtatóan megoldód-
jon községünk legnagyobb problémája: 
az orvos-kérdés. Épp ezért felújítottuk az 
orvosi szolgálati lakást, teljes újra szerel-
vényezéssel, padlózatcserével, fürdőszo-
ba-felújítással újjávarázsoltuk a lakást, s 
így modern, lakájos, mai igényeket kielé-
gítő lakást tudtunk a doktor úr rendelke-
zésére bocsátani.

A másik nagy eredménynek tartom a 
közbiztonság megerősödését községünk-
ben. Önkormányzatunk kiemelt céljának 
jelölte ki ez évben ezt a feladatot. A pol-
gárőrséget a megelőző évekhez képest 
háromszor akkora anyagi támogatással 
ösztönözte a hatékonyabb feladatellátás-
ra, ugyanezt a célt segítette Kriston Endre 
alpolgármester úr tiszteletdíj-felajánlása 
is. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a Füzes-
abonyi Rendőrkapitánysággal, a dolgozók 
közül többen nálunk edzenek az újonnan 
alakult Sportegyesületi Karate-klubban. 
Az odafigyelés, a nagyobb rendőri jelen-
lét, az új körzeti megbízott ambíciózus 
munkavégzése, a polgárőrök önzetlen 
tenni akarása, és az önkormányzat töret-
len szándéka – melynek következtében 
szigorítottuk a vendéglátó-ipari egységek 
nyitva tartását, ellenőrzésekkel próbáljuk 
védeni a kiskorúak érdekeit –, mindezek 
következtében szemmel láthatóan meg-
szűntek az éjszakai randalírozások, ban-
dázások, rongálások, csendháborítások. 

A Polgárőrség a Határőrségtől kapott 
NÍVA gépjárművel a működési feltéte-
lein hatékonyan javított, valamint most 
nyert működési költségeire a Nemzeti 
Civil Alapprogram pályázatán 150.000 
Ft-ot. Kérésemre a Heves Megyei Vízmű 
novemberben átadta önkormányzatunk-
nak a régi vízház épületét a polgárőrség 
számára iroda kialakítására. Mindezen 
fejlődésekhez gratulálok nekik, s mind-
annyiunk nevében köszönöm munkájukat.

Hasonló köszönet illeti Tűzoltó Egye-
sületünk tagjainak önzetlen feladatválla-
lását. Az imént említett pályázati keretből 
ők is részesültek nyereményben a műkö-

dési költségeikhez védőruha vásárlására 
135.000 Ft összegben. Ez is jól példázza, 
hogy milyen aktívak a civil szervezeteink, 
egyesületeink.

Szeretnénk is minden tőlünk telhető 
eszközzel, anyagiakkal támogatni a civil 
kezdeményezéseket, szervezeteket. Saj-
nos saját erőből nem futja sokra. Talán 
jelentős támogatást jelenthet a működő 
szervezeteknek, hogy térítésmentesen 
használhatják az önkormányzat helyisé-
geit. Emellett adminisztrációs segítséget 
is nyújtunk, szakmai segítséggel is ellát-
juk, ha szükséges akár a Tűzoltóegyesü-
letet, akár a Polgárőrséget (APEH felé 
jelentések elkészítése, pályázatok meg-
írásához segítség nyújtása).

Az előző évekhez képest kiemelt támo-
gatást a polgárőrségen kívül az újonnan 
megalakult Sportegyesület kapott, mely 
támogatást szépen kiegészített Nyeste 
Sándor képviselő úr tiszteletdíj-felaján-
lása. A sportegyesület keretében működik 
focicsapat, mely már több térségi bajnok-
ságon megmérte tudását, a Borza József 
hat danos karate-mester által vezetett 
klub tagjai között pedig már több orszá-
gos bajnokot is üdvözölhetünk. A csoport 
létszáma 45 fő körül mozog, akik heti két 
foglalkozáson használhatják a művelődé-
si ház nagytermét. 

Hamarosan berendezésre kerül új sport-
egyesületi funkcióval a konditerem a 
Művelődési Ház klubtermében. Remél-
jük, jól szolgálja majd a fiatalok és az 
idősebbek igényeit esténként és hétvégen-
ként egyaránt.

Tisztelt Mezőtárkányiak!
Felújítási munkálataink között szeret-

ném megemlíteni az utak javítását, mely-
nek során némi zúzott kő vásárlásával a 
besenyőtelki Német út Kft. ingyenesen 
felajánlott munkájával sikerült tűzol-
tó jelleggel a legnagyobb hepehupákat 
kiegyenlíteni átmeneti jelleggel, vala-
mint a gyógyszertár előtt egy kis parko-
lót csinálni. Sajnos nagyobb pénzesz-
köz nem állt ez évben rendelkezésünkre 
komolyabb munkálatok elvégeztetésére. 
A Mezőtárkány-Egerfarmosi útszakasz 
javítása, kátyúzása volt komolyabb szük-
séglet, azt még a 2006-os év végén elvé-
geztettük Egerfarmos önkormányzatával 
közösen.

A községkép javítását céloztuk a virá-
gosítási munkálkodásunkkal, valamint a 
közterületekre való fokozottabb odafigye-
léssel, a temető rendjének megtartásával, 
tisztántartásának igényével.

folytatás a 4. oldalon
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A virágos kiskertek megépítését Kele-
men György füzesabonyi kertész ingye-
nes virágfelajánlása tette lehetővé azután, 
hogy tőle vásároltuk meg a muskátlit a 
villanyoszlopokra. Köszönöm a segítő-
készségét ez alkalommal is, hiszen oly 
sokáig gyönyörködhettünk e kis virágok 
szépségében, s valahogy úgy érzem, hogy 
a kezdeti vandalizmus után eljutottunk 
odáig, hogy már nem éreznek késztetést 
községünk fiatal lakói közül néhányan, 
hogy lábbal tapossák a szép, a közmunká-
saink által szeretettel gondozott kis ker-
tecskéket.

A Mozgókönyvtári szervezeti forma 
miatti normatíva-többlet lehetővé tette, 
hogy a könyvtár helyiségét is felújítsuk. 
Néhány napja lett kész a padlózat cseréje, 
továbbá egy számítógéppel és egy könyv-
tári szoftverrel, a könyvállomány számí-
tógépes nyilvántartásának lehetőségével 
fog korszerűsödni, gazdagodni még az 
idei évben a község könyvtára.

Tavaly november végén fogott hozzá 
az ÉMÁSZ községünkben egy kisfeszült-
ségű hálózatkorszerűsítési projekthez, 
melynek keretében a villanyoszlopok 
cseréjére került sor. A felújítási munkák 
tavasszal egy másik ütemben folytatód-
tak. A felújítás a hiánypótlásokkal együtt 
megvalósult, nagyjából sikerült az oszlo-
pok környezetét is visszaállítani az erede-
ti állapothoz közelítő mértékben.

Kedves Mezőtárkányiak, kedves Olvasók!
A saját anyagi lehetőségeinkhez forrá-

sokat pályázati úton próbáltunk nyerni, 
szinte minden adódó lehetőséget kihasz-
nálva.

• Művelődési Ház eszközbeszerzésére 
nyert összeg 221 e Ft, melyből szalagfüg-
gönyök, karnisok lettek vásárolva a nagy-
terem és a Könyvtár ablakaira.

• 2007 áprilisában „Szociális Szolgál-
tatóház kialakítása” témában pályázatot 
adtunk be az Észak-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanácshoz. A fejlesztés 
bruttó költsége 5.489.834 Ft volt, ebből 
a támogatási igényünk: 4.940.850 Ft. A 
Tanács forráshiány okán elutasította a 
pályázatot, várólistára helyezett bennün-
ket. A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az átalakítási belső munkálatokat 
önerőből elvégeztetjük, így helyet kapott 
a Fiókgyógyszertár, a körzeti megbízotti 
rendőri iroda, tágasabb helyet kapott a 
Védőnői Szolgálat, a Családsegítő és a 
Gyermekjóléti Szolgálat is.

• 2007 augusztusában az Észak-Magyar-
országi Operatív Program pályázati kiírá-
sára benyújtottuk az Orvosi Rendelő 

komplex akadálymentesítése tárgyában 
pályázatunkat 405.000 Ft-os önrész-vál-
lalás mellett 7.696.860 Ft-os támogatási 
igényre. Még folyik az elbírálás.

• 2007 szeptemberében megalakult a 
hevesi és a füzesabonyi kistérség telepü-
léseinek részvételével és a helyi vidék-
fejlesztési irodák irányításával a Tarna-
Rima-menti LEADER Akciócsoport, 
mely szervezeti formában újabb uniós 
pályázati források nyílnak meg. Önkor-
mányzatunk és a Mezőtárkány Művelő-
déséért Közalapítvány alapító tagja az 
Akciócsoportnak, s azóta csatlakozott 
községünkből ehhez a szervezethez a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a 
Polgárőrség, valamint a Nemesgép 2000 
KFT (a Horgásztó tulajdonosa). A közel-
jövőben is lehet még csatlakozni civil 
szervezeteknek és vállalkozóknak is. Az 
akciócsoport stratégiai tervében a vidék-
fejlesztés áll, vállalkozások támogatása, 
falusi turizmus, hagyományőrző rendez-
vények, kulturális programsorozatok, 
kistérségi rendezvények támogatása sze-
repelnek. Reméljük, hogy tudunk élni a 
lehetőségekkel, tudunk majd pályázni, és 
nyerünk is majd pályázati pénzeket.

• A Munkaügyi Központnál 2 pályáza-
ti lehetőséget is kihasználtunk, melynek 
következtében 6 fő kéthavi foglalkozta-
tására nyertünk 90 %-os finanszírozást 
szeptembertől novemberig.

• A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium által kiírt „2007/10 téli-tavaszi” 
közmunkaprogramra a Füzesabonyi Kis-
térség Többcélú Társulása pályázatot 
nyújtott be összesen 15 millió Ft értékben 
46 fő foglalkoztatására, mely pályázathoz 
Füzesabony mellett 4 település csatlako-
zott, köztük Mezőtárkány is.

12 fő 3 hónapos foglalkoztatására adtuk 
be igényünket november végén, ez 2008. 
januártól áprilisig a bérköltségek tekin-
tetében nyertes pályázat esetén 100 %-os 
támogatást, 3.374 eFt-ot jelentett volna, 
valamint 386 eFt értékben eszközbeszer-
zést. Sajnos ez a pályázat nincs a támoga-
tott projektek között.

Bizonyára észrevették, hogy az idei 
évben több rendezvényt tartottunk.

A mozgalmas eseménysor mind-mind 
alkalmat teremtett a baráti együttlétre, 
mosolyt csalt az ajkakra, s ez a mosoly 
kicsit bearanyozta Mezőtárkány minden-
napjait.

• Hagyományteremtő céllal tartottunk 
adventi és húsvéti hangversenyt az egyház-
tanáccsal együttműködve a templomban.

• Megrendeztük a Majálist Nemes Ist-
ván úrral, a Horgásztó tulajdonosával kar-

öltve, de a Kihívás Napja is felejthetetlen 
élmény volt sokak számára. 

• Méltán a legimpozánsabb programja 
volt az évnek a Falunap augusztus 19-én.

• Volt kistérségi nyugdíjas találkozó, 
jótékonysági bál, Trianoni emlékünnep, 
méltón megemlékeztünk községi ünnep-
ség keretében a nemzeti ünnepeinkről.

• Idén is megrendezésre került immár 
jubileumi ötödik alkalommal a Tárká-
nyok találkozója Kistárkányban, Szlová-
kiában (résztvevők: Felsőtárkány, Kis-
tárkány, Nagytárkány, Mezőtárkány, Tár-
kány, Köröstárkány). Településünk a két 
napos, augusztus 23-24-én megrendezett 
találkozón 45 fős küldöttséggel vett részt, 
fellépett az általános iskola tánccsoportja, 
valamint a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 
ének- és tánckara. Nagy sikert arattunk a 
fellépésekkel, s gazdag élményekkel tér-
tünk haza.

• Nem feledkeztünk el a nyugdíjas 
közalkalmazottakról, köztisztviselőkről a 
Karácsony közeledtével, felkerestük az 50 
éves jubileumukat ünneplő házaspárokat, 
a község legidősebb lakóját felköszöntöt-
tük, s idén először az Idősek Világnapján 
a 70 éven felüli mezőtárkányiakat szép 
kulturális műsorral, s egy szál virággal 
köszöntöttük.

• Megemlékeztünk a pedagógusnap 
alkalmával, a köztisztviselők ünnepén és 
a szociális dolgozók napja alkalmából 
dolgozóinkról egy kirándulás megszerve-
zésével, ahol kicsit kikapcsolódhattunk a 
mindennapos tennivalók sűrűjéből. Fon-
tos hangsúlyoznunk, hogy a pedagógusok, 
a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a 
szociális területen dolgozók megbecsült 
tagjai közösségünknek.

Szeretnék néhány szóban utalni a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
munkájára is. Tevékenységükkel kapcso-
latosan elmondható, hogy a rendelkezé-
sükre álló állami támogatást célszerűen 
használták fel, támogatták az óvoda által 
szervezett bábelőadást, búcsúi bált ren-
deztek, melyen egy cigány nemzetiségű 
együttes szolgáltatta a zenét, továbbá 
Mikulás csomagot osztottak a tavalyi év 
végén a mezőtárkányi gyerekeknek. A 
Falunap programjából a gyerekek szóra-
koztatására megrendelt légvár és kismo-
torok költségét vállalták. Az együttmű-
ködés a község önkormányzatával jónak 
mondható.

Összefoglalásképpen a Képviselő-testü-
let munkájáról, további fejlesztési elkép-
zeléseinkről szeretnék szólni néhány szót. 
A választott Képviselő-testület az önkor-
mányzati törvényben foglaltaknak megfe-

folytatás a 3. oldalról



52007. december

lelően végezte tevékenységét. Valameny-
nyi tervezett ülését megtartotta, szükség 
szerint számos rendkívüli ülést is tartott. 

Az elmúlt egy év alatt a testület jól 
összekovácsolódott, az üléseken egész-
séges szellemű, összehangolt, aktív mun-
ka folyik. A képviselők kezdeményező, 
felelősségteljes hozzáállással és tevékeny 
munkavégzéssel segítették már eddig is 
polgármesteri programom megvalósítá-
sát településünk fejlődése és a lakosság 
érdekében.

Az Önkormányzat legfőbb célkitűzése 
továbbra is az, hogy az önkormányzati 
törvényben előírt kötelező feladatait kel-
lő színvonalon ellássa. Ennek keretében 
gondoskodni kívánunk az intézményháló-
zat működési feltételeinek biztosításáról. 
Semmiképpen nem szeretnénk feladatot 
megszüntetni, még a kötelező feladato-
kon túl sem. Gondoskodni kell a külön-
böző kommunális szolgáltatások zavar-
talanságáról, az arra rászorulók szociális 
támogatásáról. 

Megalkottuk a 4 éves ciklusra szóló 
gazdasági programunkat, melynek gene-
rális elve (vezérmotívuma) az, hogy az 
önkormányzat – lehetőségeihez mérten 

– mindenek felett arra törekedjen, hogy a 
településen élők életminősége, életkilátá-
sai, a község élhetősége javuljon. Ennek 
a fő célnak, és ezen belül természetesen 
a kötelező alapfeladatoknak rendeli alá 
valamennyi erőforrását, illetve szabad 
kapacitását.

Az elkövetkező években számunkra a 
legfőbb feladatot a pénzügyi egyensúly 
megteremtése fogja jelenteni. Hiszen a 
várható inflációs hatások egyre inkább 
nehezítik a működést.

A kötelezően előírt feladatok ellátásán 
túl a képviselő-testület szeretne olyan 
beruházásokat megvalósítani, amely az 
állampolgárok mindennapi életében szük-
séges, komfortérzetének javításához elen-
gedhetetlen alapvető infrastrukturális, 
kommunális beruházások.

Az adandó lehetőségek maradéktalan 
kihasználásával olyan fejlesztéseket kell 
megvalósítani, amelyek:

-javítják a településen élők közérzetét
-ösztönzik a helyben maradást, letele-

pedést
-a kulturális javak megőrzését célozzák.
Képviselő-testületünk egyetért abban, 

hogy semmilyen fejlesztési lehetőséget 

nem szabad elszalasztani, ki kell használ-
ni az adódó lehetőséget a teljesítőképes-
ségünk, a kívánatos igények, a finanszí-
rozhatóság és a fontossági sorrend figye-
lembe vételével.

Mindezen előttünk álló feladatokhoz 
kérem az Önök támogatását, segítségét. 
S hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy 
mindenkinek megköszönjem önzetlen 
segítségnyújtását, társadalmi munkáját, 
melyet az egy év alatt községünk javára 
felajánlott, elvégzett.

A közelgő ünnepek alkalmából kívánok 
községünk minden lakójának szeretettel-
jes, boldog karácsonyt, örömet, bőséget, 
jó kedvet, egészséget és boldog családi 
életet az új évre!

„Karácsonyi ajándékötleteim: az ellen-
ségednek megbocsátás, az ellenfelednek 
türelem, a barátodnak szeretet, a part-
nerednek szívesség; mindenkinek jóin-
dulat, minden gyermeknek egy jó példa, 
és végül magadnak tisztelet.”  (Oren 
Arnold)

Baráti üdvözlettel:
Tóthné Szabó Anita

polgármester 

Októberi nemzeti ünnepünk

Október 23-a, nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett rendezvényün-
kön az általános iskolások adtak műsort, amit koszorúzás követett a 
tavaly felállított kopjafánál. Idősebbek és fiatalok közös mécsesgyúj-
tással  emlékeztek meg 1956 elesettjeiről, a forradalom és szabadság-
harc tiszta eszméjéről.
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Mezőtárkány Önkormányzatának 
gazdasági programja 2007-2010. évre

/Kivonat/
Az elkövetkező években számunkra a 

legfőbb feladatot a pénzügyi egyensúly 
megteremtése fogja jelenteni. Hiszen a 
várható inflációs hatások egyre inkább 
nehezítik a működést.

Megszerezhető források:
- pályázatokon megszerezhető támo-

gatások
- társulásos feladatellátások pénzügyi 

ösztönzése
A költségvetési bevételek szerkezetére 

hatást gyakorolhat az, hogy a költségve-
tési támogatások reálértéke csökken, és 
egyre több saját bevétel megszerzésére, 
illetve pályázati források bevonására lesz 
szükség. Alapvető célok

Az önkormányzati feladatellátásban 
kiemelten fontos szempontnak tartjuk:

1. A település és intézményeinek zavar-
talan és kiegyensúlyozott működtetése, 
fejlesztése. 

2. Működőképesség fenntartása, a jelen-
legi feladat-ellátási szint megőrzése, vala-
mennyi kötelező és jogszabályi előírásból 
fakadó kötelezettség teljesítése.

3. A pénzügyi egyensúly megőrzése.
4. Az önkormányzat gazdasági lehető-

ségeinek feltárása.
5. Az önkormányzati vagyon megtartá-

sa, értékmegőrzés.
6. A gazdasági folyamatokban a pénz-

ügyi átláthatóság, az elszámolhatóság és 
számon kérhető feladat-meghatározás.

7. Az esetleges életveszélyt okozó hely-
zetek kiküszöbölése a szükséges felújítá-
sok, egyéb feladatok elvégzésével.

8. Az eddigi eredményes működő-
képesség fenntartásán túl szükséges a 
jövőbeni fejlesztésekhez, pályázatokhoz 
saját erő biztosítása, továbbá szükség sze-
rint a működési források kiegészítése az 
„ÖNHIKI”-vel.

9. A területfejlesztési és az EU-s forrá-
sok hatékony kihasználása.

10. Az önkormányzati intézményi-szer-
vezeti struktúra olyan mértékű átalakítása, 
amely a folyamatos és szakszerű működés 
mellett fenntartható, a hiány nagyságát kisebb 
mértékben növeli, és megalapozza az önkor-
mányzat további stabil működését a folya-
matosan és egyre drasztikusabban változó 
jogszabályi és gazdasági keretek között.

11. Az itt élő lakosság életkörülménye-
inek javítása és hosszabb távon is maga-
sabb színvonalon tartása.

12. A kötelezően előírt feladatok ellátá-
sán túl a képviselő-testület szeretne olyan 
beruházásokat megvalósítani, amely az 
állampolgárok mindennapi életében szük-
séges, komfortérzetének javításához elen-
gedhetetlen alapvető infrastrukturális, 
kommunális beruházások.

13. Az adandó lehetőségek maradékta-
lan kihasználásával olyan fejlesztéseket 
kell megvalósítani, amelyek:

- javítják a településen élők közérzetét
- ösztönzik a helyben maradást, lete-

lepedést
- a kulturális javak megőrzését célozzák.

14. Minden beruházás, feladatellátás ese-
tén a fenntarthatóság vizsgálata, biztosítása.

A településfejlesztési politika célkitűzései
A településfejlesztési koncepciónkban 

fő célként fogalmaztuk meg a kedvező 
életminőség megteremtését a település 
minden lakója számára. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 
fontosnak tartja, hogy a településfejlesz-
tés a település számára ismert módon, a 
széles nyilvánosság biztosítása mellett 
történjen, mivel ez a biztosítéka annak, 
hogy az elméleti fejlesztési tervekből 
azok valósuljanak meg, melyek tényleg a 
település jövőjét, hosszú távú fejlődését, 
fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztésbe be kell vonni a 
helyi lakosságot, vállalkozókat és önszer-
veződő közösségeket (közmeghallgatás, 
falufórum, helyi újság).

Településfejlesztési célok
- Szebb, vonzóbb település létrehozása 

virágosítással, parkosítással, díszkivilágí-
tással, egységes falukép kialakításával

- A belterületi úthálózat fejlesztése, bur-
kolat-felújítás, járdaépítés

- A középületek felújításának folytatása
- Az energiafelhasználás racionalizálása
- A kül- és belterületi csapadékvíz-elve-

zetés terveinek elkészíttetése, azok folya-
matos megvalósítása

- Az óvoda épületének bővítése, bölcső-
dei csoportszoba létrehozása

- Korszerű konyha létrehozása intéz-
ménykomplexum részeként

- Igényes faluközpont kialakítása: dísz-
tér, utcabútorok, parkolók, piactér kiala-
kítása, játszótér, kandeláberek a templom-
kertbe, pihenőpadok

- A temető előtt parkoló építése, körül-
kerítés

A gazdasági program elkészítésének cél-
ja, hogy az Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a ciklusának időtartama alatt egy 
egységes, előre meghatározott célrend-
szer szerint működjön, fejlődjön.

Vezérmotívum: ezen gazdasági program 
generális elve (vezérmotívuma) az, hogy 
az önkormányzat – lehetőségeihez mérten 
– mindenek felett arra törekedjen, hogy a 
településen élők életminősége, életkilátá-
sai, a község élhetősége javuljon. Ennek 
a fő célnak, és ezen belül természetesen 
a kötelező alapfeladatoknak rendeli alá 
valamennyi erőforrását, illetve szabad 
kapacitását.

Mezőtárkány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a jövő iránt érzett fele-
lőssége tudatában megalkotta a 2007-2010. 
évekre szóló gazdasági programját, mely 
az éves költségvetések készítésénél a kiin-
dulási alapot képezi. A gazdasági program 
ugyanis az a keret, amelynek alapján terv-
szerűen, tudatosan, hosszabb távú célokat 
figyelembe vevő módon történhet meg a 
költségvetési rendelet elkészítése.

A küszöbön álló időszak sajátosságai 
miatt különösen nagy a ciklusprogramot 
megfogalmazó és megvalósítani kívánó 
községvezetés felelőssége: az induló új 
EU tervezési ciklusban a terület- és tele-
pülésfejlesztési tevékenységekhez kap-
csolódó pénzösszegek minden korábbi-
nál nagyságrenddel nagyobb volumenű 
forrásbevonás lehetőségét ígérik, mely 
lehetőség kihasználása vagy elmulasz-
tása jelentősen befolyásolhatja telepü-
lésünk hosszú távú fejődési pályáját. A 
ciklusprogram elsődleges feladata tehát, 
a településfejlesztés legfontosabb céljai 
és az ezek megvalósításához mobilizálha-
tó források közti összhang megteremtése 
révén új lendületet adjon a község szá-
mára, folyamatosan biztosítva eközben a 
település működőképességét.

A hazai fejlesztéspolitikát teljes mérték-
ben a Közösség fejlesztési elvei hatják át, 
és fogják meghatározni a jövőben is, és 
az ezen elvek szerint bevonható források 
meghatározó szerepet fognak játszani a 
sikeres megvalósítás tekintetében. Ebből 
következően Mezőtárkány számára is 
alapvető érdek, hogy fejlesztési tevékeny-
ségét összhangba hozza az EU fejlesztési 
elveivel és gyakorlatával, különösen az azt 
leképező Nemzeti Fejlesztési Tervvel.
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Szociális 
gyermekétkeztetés

Mezőtárkányban már 3 éve pályázati 
támogatásból tudunk nyaranta 30 napig 
melegétkeztetést biztosítani a gyermek-
védelmi ellátásban részesülő, rászoruló 
és ezt igénylő gyermekeknek. Ebben 
az évben 149 gyermek 1.564.500.- Ft 
értékben kapott olyan ételcsomagot, 
mely felmelegíthető ételeket tartalma-
zott. (10.500.- Ft/fő)

- A köztemető gondozására nagyobb 
figyelem-fordítás, temető-gondnok alkal-
mazása

- Buszmegálló építése az egerfarmosi 
faluvégen

- A távolsági buszjárat menetrendjének 
racionalizálása érdekében egyeztetés

- Útkorszerűsítés a saját kezelésű utakon
- Árkok kitisztítása, útpadkák kivitele-

zésben való közreműködés 
- Elérni, hogy a községen átvezető utak 

2007. évi  
felújítási, 

felhalmozási 
kiadások

Az önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátása mellett minden évben lehetősé-
geihez mérten fejlesztésekre is figyelmet 
fordít. Az éves teljesített költségvetési 
kiadások meghaladják a 300 millió Ft-
ot, ebből közel 10 milliót fordítottunk a 
következő célok megvalósítására:

• A polgármesteri hivatalban komp-
lex irodai szolgáltatást nyújtó - szí-
nes nyomtató funkciós - színes 
fénymásoló beszerzésére, korábbi 
önkormányzati ciklus kötelezettség-
vállalása alapján: 1.560.000.- Ft

• Első lakáshoz jutók támogatása 
(kamatmentes hitel): 50.000.- Ft

•  Rákóczi úti szükséglakás felújítá-
sa (fürdőszoba, fűtés, burkolat, fes-
tés): 277.000.- Ft

• Szociális Szolgáltatóház felújítása 
(gyógyszerszoba kialakítása, körzeti 
megbízott irodája): 1.994.000.- Ft

• Orvosi szolgálati lakás felújítása 
(festés, burkolás, vízvezetékrend-
szer, fűtés felújítása): 1.778.000.- Ft

• Szakmai informatikai fejlesztés 
előző évről hozott kötelezettség-
vállalással: 35.000.- Ft

• Szabadtéri mobil színpad, hul-
ladéktároló építése a temetőben: 
490.000.- Ft

• Iskola beruházás befejezése (eme-
leti tantermek): 2.400.000.- Ft

• Iskola, szoftvervásárlás – kötelező 
taneszköz beszerzés: 266.000.- Ft

• Kisiskola, óvoda tervezői díja (EU 
pályázat): 578.000.- Ft

Mindösszesen: 9.428.000.- Ft.

műszakilag és forgalmilag biztonságosak 
legyenek

- A hivatal épületének akadálymentesítése
- A régi iskola-épület teljes felújítása
- A közoktatási intézményekben a nyí-

lászárók cseréje
- Középületek környezetének rendezé-

se, parkolók kialakítása
- Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 

pályázati támogatás esetén

Pályázat az ÁMK intézményeinek  
felújítására, bővítésére

A nagyiskola épülete mellé tervezzük 
a 12x24 méteres tornaterem és kiszol-
gáló helyiségeinek felépítését. Régi 
vágyunk teljesülne ezzel, de ennél is 
fontosabb, hogy sokkal jobb feltételeket 
biztosítanánk a sportoló tanulóinknak, 
akik eddig is kiváló eredményeket értek 
el megyei és országos versenyeken.

A régi iskola tantermeinek a teljes-
körű felújítása után más funkciót sze-
retnénk adni ezentúl. A tervek szerint 
új főzőkonyha és nagy ebédlő kerül 
majd kialakításra a jelenlegi alapterü-
leten, amely utóbbi napközis teremként 
is fog működni. A jelenlegi pedagógus 
szolgálati lakásban művészeti- technika 
szaktantermet és a kiszolgáló helyisé-
geket szeretnénk létrehozni.

Az ÁMK 300 adagos főzőkonyhája 
egy régi, teljes felújításra szoruló épü-
letben található. Az épület felújításával 
sem megoldható azonban a HACCP 
rendszernek és minden előírásnak meg-
felelő főzőkonyha további működteté-
se. Ezért a gazdaságossági szempontot 
szem előtt tartva célszerű a felszaba-
duló régi iskolaépületbe áthelyezni a 
főzőkonyhát, így fölöslegessé válik az 
iskolai melegítőkonyha. Az átalakítást 
követően egy gazdaságosan üzemeltet-
hető, korszerű és az előírásoknak meg-
felelő főzőkonyha fogja kiszolgálni 
település intézményi és szocális étkez-
tetését.

A pályázati keret többcélú intézmé-
nyek esetében 500 millió Ft maximá-
lisan, melyet egy intézmény elnyerhet. 
Az önkormányzat és az ÁMK vezetése 
sok munkát, energiát fektetett a pályá-
zat elkészítésébe, hiszen óriási lehető-
séget jelent ez számunkra. Bízzunk a 
sikerben!

Baloghné Gál Viktória okt ig.h.

Mezőtárkány önkormányzata ismét 
pályázik, bízva abban, hogy a települések 
számára valódi esély nyílik az Európai  
Unióból pályázat útján lehívható forrá-
sokra fejlesztési céljaik megvalósításá-
hoz.  Az Észak-magyarországi Regioná-
lis Operatív Program pályázatot írt ki a 
közoktatás térségi sajátosságokhoz iga-
zodó szervezésére és infrastuktúrájának 
fejlesztésére.  Az önkormányzat elkép-
zeléseivel összhangban állnak az ÁMK 
intézményeinek szükséges tennivalói, 
igényei. 

Terveink: A jelenlegi óvodai szobák 
nem felelnek meg a törvényi előírások-
nak, mert túl kicsik, másrészt hiányoznak 
helyiségek (pl. logopédiai foglalkoztató, 
tornaszoba). Szeretnénk az óvoda épü-
letét egy új szárnnyal bővíteni, mely-
ben megfelelő méretű csoportszobák és 
egyéb kötelező helyiségek lesznek. A 
kibővített épület külső hőszigeteléssel, 
festéssel, a fűtési rendszer energiataka-
rékos korszerűsítésével, akadálymente-
sítéssel modern és szép óvodaként fogja 
várni majd kis lakóit. A gyermekek és a 
felnőttek óvodai életét új bútorok, beren-
dezések és az eszközök fogják könnyeb-
bé és színesebbé tenni.

Az újabb iskolaépületben az IKT-beru-
házás keretében 2005-ben 3 új tanterem 
lett kialakítva, melyeket az önkormány-
zat 2006-ban önerőből fejezett be. Így 
az épületben elfér majd a nyolc iskolai 
évfolyam. A felújítási munkálatok még 
nem fejeződtek be. Szükséges a komp-
lex akadálymentesítés, két szinten a kül-
ső nyílászárók cseréje, hőszigetelés, a 
vizesblokkok felújítása, illetve befejezé-
se, a fűtési rendszer átalakítása.  A köz-
oktatási törvény által előírt helyiségek, 
a bútorzat és a berendezések, valamint 
az eszközellátottság terén is van még 
bőven tennivaló.
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Kedves Tárkányiak! 2007. augusztus 
19-én egy kiváló hangulatú, színes Falu-
napnak lehettünk aktív résztvevői. A nap 
programja 9 órakor indult az iskola udva-
rán. A gyermekeket itt akkumulátoros 
kisautók és légvár várta, mely a cigány 
kisebbségi önkormányzat felajánlásaként 
szórakoztatta a legkisebbeket. Fél 10-kor 
az ünnepi szentmise celebrálásával mutat-
kozott be a falu új plébánosa, Buzgán 
József atya. Ezután sor került a Szociális 
Szolgáltató Házban, a füzesabonyi Peli-
kán Gyógyszertár Fiókgyógyszertárának 
átadására. 

Mindeközben nyolc benevező csapattal 
elkezdődött az I. „mezőtárkányi paprikás 
kompér” főző verseny, melynek fő támo-
gatója és lebonyolítója Pásztor István kép-
viselő úr volt. Rotyogott a nyolc bogrács-
ban a finom eledel, melynek alapanyagát 
Pásztor István képviselő úr és Balogh 
Sándor kisebbségi képviselő úr biztosítot-

ta. A Mezőtárkányi SE a focipályán hir-
detett labdarúgótornát, az iskolaudvaron 
pedig erős ember vetélkedőt. A csapato-
kat és a versenyzőket Brauner Tamás és 
Nyeste Sándor képviselő urak toboroz-
ták. Közben az ÁMK udvarán beindult 
a színes kavalkád. Az érdeklődők kutyás 
bemutatót tekinthettek meg Valent András 
füzesabonyi kutyatenyésztő és fia jóvol-
tából. Az Egészségsátorban szakszerű 
vérnyomásmérés, vércukormérés, testzsír 
mérés folyt Antal Erika védőnő irányítá-
sával. A szépülni vágyó hölgyek Orifla-
me-kezelésen vehettek részt, majd értékes 
tombola nyeremények kerültek közöttük 
kisorsolásra. A gyerekek körében méltán 
volt népszerű a Kézműves Sátor, aminek 
a házigazdája Uriné Szászi Ica néni öröm-

mel és fáradhatatlanul 
segített az érdeklődők-
nek a különféle kézmű-
ves-technikák elsajátí-
tásában. Az óvónénik és 
a tanítónénik szeretettel 
várták az arcfestésre 
jelentkező gyerekeket. 

Fél egykor Tóthné 
Szabó Anita polgármes-
ter asszony átadta a ver-
senyek helyezettjeinek 
járó jutalmakat, és egy 
emléktárggyal köszönte 
meg a település jó hírne-
vét öregbítő gyermekek 
és felnőttek munkáját.

Az ebéd elfogyasztá-
sa után Koczka Kriszta ex-Miss Hungary 
egri Modell Stúdiójának tagjai vérpezsdí-
tő fehérneműbemutatón léptek fel.

Délutánra is jutott az egészségmegőrző- 
és gyermekprog-
ramokból. Sebők 
György és Ben-
czéné Csík Anna 
ENERGY-LIFE 
egészséges élet-
mód bemutatót 
tartottak. A bohó-
kás hajfestésről a 
kicsiknek pedig 
Halászné Mátyus 
Rita gondosko-
dott.

15 órakor 
ünnepi köszöntőt 
mondott Tóthné 
Szabó Anita pol-

gármester asszony, utána pedig Buzgán 
József plébános felszentelte az új kenyeret. 
A falunap rendez-
vényét megtisztelte 
jelenlétével Korózs 
Lajos országgyű-
lési képviselő és a 
környékbeli tele-
pülések polgármes-
terei is.

Ezt követően 
többórás kultúr-
műsor következett. 
Mezőtárkányi és 
környékbeli fellé-
pő szólisták és cso-
portok szórakoztat-
ták a közönséget. 

Ezzel egyidőben a Sóderbányánál a tulaj-
donos, Nemes István úr szervezésében 
törpeharcsa-fogó verseny kezdődött. 

A színpadon pedig felléptek a követ-
kező szereplők: Mezőtárkányi Nyugdí-
jas Klub, Füzes Táncklub, Egerfarmosi 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Mezőtárká-
nyi Ifjúsági Tánccsoport, Arcok Álruhá-
ban Amatőr Ifjúsági Színtársulat, WOLF 
DANCE TSE, SEYDISHEHIR Hastánc-
csoport – Egerfarmos, Dudás Zita, Bözödi 
Anett, Zsámba Judit, Hajdú Emese, Kor-
pás Laura Egerfarmosról, és a Gyöngy-
virág együttes Egerbaktáról. Az egész 
napot Márkus Robi speaker vezényelte 
végig, a hangosításról pedig Forgács 
Józsi ex-diszkós gondoskodott. Nagyon 
sok ember munkája kellett, hogy ez a nap 
felejthetetlen élményt nyújtson kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. KÖSZÖNET 
NEKIK ÉRTE!

Mátyus Piroska képviselő

Falunap, 2007. augusztus 19.
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A hulladékégetés környezetszennyezés!
Tisztelt mezőtárkányi lakosok! Tele-
pülésünkön komoly problémát jelent 
mind egészségügyi, mind (vagyon- és) 
tűzbiztonsági szempontból a „ronggyal” 
való fűtés. A nagyszámú lakossági beje-
lentés és panasz hatására községünk 
Képviselő-testülete is napirendre tűzte 
a kérdés kezelését.

Településünk társadalmát foglalkoz-
tató kérdéssel kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást kívánom adni.

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 22. § (2) bekezdése tiltja a lég-
szennyező tevékenység folytatását, 
ugyanezen törvény 101. § (1) bekezdé-
se kimondja, hogy aki tevékenységé-
vel vagy mulasztásával a környezetet 
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, 
illetőleg tevékenységét a környezetvé-
delmi előírások megszegésével foly-
tatja (a továbbiakban együtt: jogsértő 
tevékenység) az e törvényben foglalt és 
a külön jogszabályokban meghatározott 
(büntetőjogi, polgári jogi, államigazga-
tási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

A levegő védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 21/2001. 

Táncosaink 
a Regionális 

Cigány Folklór 
Fesztiválon…

A mezőtárkányi gyerekekből álló tánccsoport 
tagjai részt vettek az Egerben megrendezésre 
kerülő, XIII. Regionális Cigány Folklór Talál-
kozón.

Az egész napos rendezvény nagyon színvo-
nalas volt és üdítően hatott a résztvevőkre és 
nézőkre egyaránt. Különböző hagyományőr-
ző műsorral léptek fel a jelentkezők, így nem 
volt könnyű dolga a zsűrinek. A tánccsoportot a 
megyei cigány kisebbségi önkormányzat veze-
tője, Csík Zsolt értékelte és jutalmazta.

A zsűri elnöke a Magyar Rádió vezetője, Var-
ga Ilona volt, aki lehetőséget adott néhány gyer-
meknek egy beszélgetéshez, ami majd a Kos-
suth rádióban lesz hallható.

Jusztinné Kiss Éva

Tárkányok 
Találkozója 
2007. Kistárkány – Szlovákia

Tárkányiak vagyunk. Mezőtárkányiak. Tárkányiak vagyunk Felső-
tárkányban, Tárkányban Köröstárkányban, Nagytárkányban és Kis-
tárkányon is. Otthon. 2007 augusztus 25-én a település képviselet-
ében egy maroknyi csapat indult útnak a szlovákiai Kistárkányba a 
Tárkányok Találkozójára. Hosszú és fárasztó buszozás után dél körül 
érkeztünk meg vendéglátóinkhoz, akik már nagyon vártak bennünket, 
és sokakat közülünk már kedves ismerősként üdvözöltek. A háziaknál 
elfogyasztott finom ebéd után délután minden „Tárkány” kulturális 
műsorral mutatkozott be. Megható volt a kistárkányiak kórusműsora. 
Az estét utcabállal „ütöttük el”, majd az esti tüzijátékban  gyönyör-
ködhettünk.

Másnap reggel ökumenikus istentiszteleten vettünk részt, majd egy 
körmenet indult, valamennyi tárkányi részvételével.

Márványtáblát avattunk az újabb találkozás emlékére. A jó hangu-
latú közös ebéd elfogyasztása után , a hosszúra nyúlt  könnyes-vidám 
búcsúzkodást követően mindenki elindult a maga Tárkányába, ahová, 
mint tudjuk két úton kell bemenni.

(II14.) Kormány rendelet 5. § (1) bekez-
dése értelmében tilos a környezeti leve-
gő olyan mértékű terhelése, amely lég-
szennyezést vagy határértéken felüli 
légszennyezettséget okoz, valamint a 
környezeti levegő bűzzel való terhelé-
se.

Ugyanezen Kormány-rendelet 11. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy hulladékok 
nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőbe-
rendezésben történő égetése tilos.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 3. § a) pontja alapján 
hulladék: bármely, tárgy vagy anyag, 
amelytől birtokosa megválik, megválni 
szándékozik, vagy megválni köteles.

A ronggyal történő égetés ennek 
megfelelően hulladékkal való égetésnek 
minősül, és így a fent említett Kormány-
rendelet 23. § (4) bekezdésének b) pontja 
alapján a települési önkormányzat jegy-
zője hulladékkal történő égetés esetén 
100000 Ft-ig terjedő, többször kiszab-
ható bírságot szabhat ki, amelynek adók 
módjára, bírósági végrehajtó útján történő 
behajtására van lehetőség.

Ezen felül, Mezőtárkány község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 

2006. február 16-án megtartott ülésén 
2/2006. (II.16.) rendeletével módosí-
totta A helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról szóló 9/2004. 
(IV. 29.) rendeletét.

Az önkormányzati rendelet 19. §-a 
értelmében tilos többek között háztar-
tási tüzelőberendezésekben hulladékot 
égetni. Aki ezt a tilalmat megszegi, 
ugyanezen rendelet 20. § (1) bekez-
dése alapján szabálysértést követ el, 
ami 30 000 Ft összegig terjedő pénz-
bírsággal sújtható, és ami meg nem 
fizetése esetén elzárásra átváltoztat-
ható.

A helyi rendelet hatályba lépésé-
nek napja 2006. március 5. volt. Ezen 
időpont után a szabálysértési büntetés 
kiszabható. A rendelet szabályainak 
betartását fokozottan figyelni fogom.

Kérem Önöket az önkéntes jogkö-
vető magatartás tanúsítására saját és 
lakótársaink egészségének védelme 
érdekében, a békés egymás mellett élés 
céljából.

dr.Tanárki István
jegyző
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Harminc éves évfordulónkat ünnepeltük 
2007. november 23-án és 24-én. Harminc 
év az ember életében nagy idő, egy intéz-
mény életében pedig különösen az. Sok- 
sok szép esemény, szívesen felidézett pil-
lanat tette emlékezetessé számunkra ezt a 
visszatekintést. 

Nehéz feladatra vállalkoztunk, hiszen 
rengeteg dologról szólhatott volna az 
iskolatörténeti képbemutató, a kiállítás, 
de az emlékezést néhány pillanatfelvétel-
be és kétnapos programba kellett belesű-
rítenünk.

Nosztalgiáztunk egy kicsit, végignéz-
tük hogyan kezdődött és hogyan telt az 
életünk a harminc év alatt.

Az iskolatörténeti vetítésről röviden:
A mezőtárkányi általános iskola az álla-

mosítás után (1949) kezdte meg a tanköte-

les korú gyermekek nevelését-okta-
tását. Ebben az időben, 4 épületben, 
5 tanteremben folyt az oktatás, 8 
tanító alkalmazásával.

Az iskola közel 25 évig működött 
„szétszórt” tantermekben, amikor is 
1976-ban átadták az öt tantermes új 
iskolát.

Az 1977/78-as tanévben alakult 
meg az iskola, az óvoda, a művelő-
dési ház, a könyvtár egyesítésével 
az ÁMK.

Akkor az iskola igaz-
gatója Dudás Ferenc, 
az igazgatóhelyettes 
Reich Antal, közmű-
velődési igazgatóhe-
lyettes Sajtos Dezső 
volt. A tantestület 15 
főből állt, 8 tanárból 
és 7 tanítóból.

Ebben az időszak-
ban az ÁMK létrejöt-
te nagy előrelépésnek 
számított, korszerű 
épületben, tárgyi esz-
közberuházással, szer-
vezeti átalakulással. Sajátos komp-

lexitás alakult ki, külön-
külön lévő telephelyek-
kel, egységes elvekkel, 
együttmunkálkodással, 
amely minőségi válto-
zást is hozott magával. 

Az elmúlt évtize-
dekben egyre jobban 
támaszkodtunk az 
ÁMK adta lehetőségek-
re. Sokféle szakkörrel, 
széleskörű szabadidős 

30 éves az ÁMK!
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programokkal, nyári szünidei 
rendezvényekkel színesítettük 
kínálatunkat.  

Évek óta rendszeres rendez-
vényeink a mikulás és kará-
csonyestek, a farsangi bálok, 
az anyák napi ünnepségek, a 
majálisok, a gyermeknapok, 
a tornabemutatók, a ballagási 
ünnepek.

Emellett a falu lakosságának 
szervezett falunapok, „Tárká-
nyok találkozója” és a különféle 

rendezvények, kiál-
lítások házigazdái 
lehettünk.

Hosszabb idő alatt 
alakult ki a rendezvé-
nyek hagyományos 
rendszere, melyeket 
a tanulók, szülők, a 
felnőtt lakosság és 
a helyi társadalom 
igényel és számon 
tart.  Az ÁMK ma is 
a helyi társadalom 
művelődési folyama-

tainak központja, őrzi, ápolja a hagyomá-
nyokat, tevékeny részese a falu közéleté-
nek. Lehetőségeivel élve a községi ünne-
pek szervezője és lebonyolítója. 

A 2005-ös esztendőben megnyertünk 
egy uniós pályázatot, amely több mint 65 
milliós pályázati támogatást jelentett szá-
munkra. Az iskola felújításra került, egy 
emelettel bővült, és két informatikai eszkö-
zökkel felszerelt számítástechnikai terem-
mel is gazdagodtunk.

Az IKT pályázattal nemcsak az épüle-
tünk bővült, eszközparkunk 
fejlődött, hanem a szolgálta-
tásaink köre is. Azóta emelt 
szintű informatikaoktatást 
vezettünk be a felső tagozaton, 
eddig 21 tanulónk tette le az 
ECDL Start vizsgát, ezzel már 
bizonyos fokú szakmai isme-
reteket szereztek informatiká-
ból, ami a továbbtanulásuknál, 
pályaválasztásuknál előnyt 
jelent számukra.

Az idei esztendő az ÁMK 
életében nagy változást hozott. 
Intézményfenntartó mikro-tár-
sulásban csatlakozott az ÁMK-
hoz Egerfarmos 1-4. évfolya-
mos iskolája és az óvodája. 
Az óvodában 35 kisgyermek 
ellátását- nevelését biztosítják 
az ott dolgozó óvónők és dajka 

folytatás a 12. oldalon

Vendégeink Emléklapok átadása

Újra együtt

A régi és a 
mai dolgozók

A citerások

A közönség
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nénik. Szép környezetben, otthonos cso-
portszobában töltik a kicsik a napjaikat.

Az egerfarmosi kisiskolások 32 tanuló-
jának nevelését-oktatását iskolaotthonos 
keretek között látja el három pedagógus. 
Komoly erőfeszítések árán, összevont 
osztályokban munkálkodnak a gyerme-
kek érdekében. Így az intézmény összes 
gyermeklétszáma 310 fő, dolgozói létszá-
ma pedig 48 fő lett.

Sok kedves vendéget vártunk ezen a 
szép és számunkra különösen fontos ünne-
pen, az ÁMK jubileumi emléknapján. 

Köszönthettük körünkben az ÁMK 
régi pedagógusait, dolgozóit. Örültünk, 
hogy elfogadták meghívásunkat és együtt 
tekinthettünk vissza az elmúlt évekre, 
amelyekre Ők is bizonyára szívesen emlé-
keztek, hiszen életük egy jelentős részét 
itt dolgozták le, ezen falak között. 

Sokat munkálkodtak azon, hogy az itt 
élő gyermekek minél jobb nevelést –okta-
tást kapjanak, hogy majd a nagybetűs élet-
ben megállják a helyüket. Példát mutattak 

számunkra a munkájukkal, a tenni-akará-
sukkal, az emberségükkel.

Az iskolatörténeti visszaemlékezés után 
megbecsülésünk jeleként köszöntöttük a 
volt dolgozókat. Az intézmény igazgató-
inak emlék-plaketteket, az egykori peda-
gógusoknak, dolgozóknak emléklapokat 
adtunk át.

Az iskolatörténeti kiállítás megtekin-
tése után a művelődési házat zsúfolásig 
megtöltő vendégsereget kulturális műsor-
ral szórakoztattuk. 

Bemutatkoztak az egerfarmosi tagin-
tézmények óvodásai és iskolásai, a mező-
tárkányi óvodások és iskolások. 

A délelőtti program után a vendégeink 
megtekinthették a felújított művelődési 
házat és iskolát. Majd ebéd után a felnőtt 
civilcsoportok előadásaikkal szórakoztattak 
bennünket. A Gyöngyvirág Nyugdíjas klub, 
a Mezőtárkányi Ifjúsági Kör és az erre az 
alkalomra ismét összeállt hagyományőrző 
citerások fergeteges hangulatot varázsoltak.

A kétnapos rendezvényt a szombati 
jubileumi bállal zártuk. A bál vendégeit 

a mezőtárkányi Arcok Álruhában Ama-
tőr Színtársulat, a Füzesabonyi Füzes 
Táncklub és a mezőtárkányi Gyöngyvi-
rág Nyugdíjasklub énekkara és tánckara 
szórakoztatta műsorával. A konyhásaink 
remekműve, az ízletes vacsora után reg-
gelig tartó táncmulatság vette kezdetét, 
melyhez a talpalávalót a pétervásári Ivády 
és Társa zenekar szolgáltatta. 

A szponzoraink támogatását és a jóté-
konysági bál bevételét, amely félmillió 
forint lett, az iskolaudvar rendbetételére 
fordítjuk majd a tavaszi időszakban.

Ezúton is köszönöm minden kollégám-
nak, munkatársamnak, hogy közös mun-
kánk eredményeként méltóképpen meg-
ünnepelhettük az ÁMK alapításának 30. 
évfordulóját.

Köszönöm az ünnepi program minden 
szereplőjének a műsorszámokat, a lelkes 
készülődést. Végül köszönöm Kedves 
Vendégeinknek, hogy megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel.

Nyeste Ferencné
ÁMK igazgató

Könyvtár,  
új laminált padlóval

A mezőtárkányi könyvtár életében megújulást hozott októ-
ber vége, november eleje. A padlózat teljes cseréje zajlott. 
Az átalakítás jelentős munkával járt, ami miatt több hétig 
zárva tartott a könyvtár. Köszönettel veszem, hogy a láto-
gatók türelemmel viselték a munkákból adódó kellemetlen-
séget.

A könyvtár életében további jelentős változások történnek 
jövőre. 2007. január 1-jétől a Bródy Sándor Megyei és Váro-
si Könyvtárral kötött szerződés alapján látjuk el a dokumen-
tumállomány gyarapítását, az országosan kistelepüléseken 
kiépülő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben. Negyed-
évente 100 új könyvvel gyarapodik a könyvtárunk, amiket 
„felszerelve”, katalóguscédulákkal kapunk. Ezenkívül han-
goskönyvek és videokazetták is kölcsönözhetőek. 1-2 éven 
belül tervezzük a könyvtár bútorzatának cseréjét, valamint 
számítógéppel és internet hozzáféréssel történő ellátását is. 
Az internetes szolgáltatás igénybevétele olvasóink számára 
is lehetővé válik. 

Az intézmény tervezi a Szikla könyvtári integrált rend-
szer megvásárlását is, melynek teljeskörű szolgáltatásával 
lehetőség nyílhat a vonalkódos kölcsönzésre az állomány 
géprevitele után. Ez lehetővé teszi a könyvészeti és raktári 
adatok feltárását és adatbázisba rendezését. 

A könyvtár megújult külsővel, szeretettel várja régi és új 
olvasóit, napilapok, folyóiratok olvasására is lehetőséget 
biztosítunk!

A könyvtárba járó folyóiratok: Zsiráf, 100Xszép, Nők 
Lapja, Családi Lap, Szép Lak, Földgömb, 3. évezred, Ezer-
mester és Hobbi, Kiskegyed, Süni.

Nyitva tartásunk: hétfő, szerda, péntek 14-17 óra
Nagy Péter

Versmondó verseny 
Egerfarmoson,  

2007. november 30-án
A hagyományokhoz hűen az idén is megrendezték Egerfar-
moson a versmondó versenyt, ahol a környező települések 
diákjai versenyeztek egymással. Sok verset szerető és előadó 
tanuló találkozója volt ez a verseny. Nagy öröm, ha a mai 
rohanó, internetes világunkban marad idő arra, hogy diákja-
ink szeressék, olvassák a verseket. Az pedig, hogy még elő is 
adják, az csodálatos. Sok kis versmondó tehetséggel találko-
zott lelkes csapatunk. Mezőtárkány diákjai az idén is szépen 
szerepeltek Egerfarmoson. Iskolánk tanulói két kategóriába 
neveztek be.
1./ 3-5. osztályos tanulók
Téma: Otthon, család, szeretet megjelenítése a költészetben

Részt vettek: 1. Csonka Mónika 3. osztály
  2. Kovács Eszter  4. osztály
  3. Demjén Anna  5. osztály
  4. Farkas Norbert  5. osztály

Ebben a kategóriában Demjén Anna IV. helyezést ért el, 
Arany János: Juliska elbujdosása című versét adta elő.
2./ 6-8. osztályos tanulók
Téma: Jeles napok

Részt vettek: 1. Kalanovics Attila 6. osztály
  2. Kövér Rebeka  7. osztály
  3. Homonnai Dóra 8/b. osztály
  4. Duka Kálmán László 8/b. osztály
A szavalóversenyen részt vett diákjainknak és felkészítő 

tanáraiknak gratulálok. Köszönöm a lelkes, odaadó, kitartó 
munkát.

Bircsár Jánosné

folytatás a 11. oldalról
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Árva  
kis János 

karácsonya
Kisfalumba mindenki örül, 

a sok díszes karácsonyfa körül. 
Fényt, zenét harsognak az egek, 

örülnek gyerekek, s öregek.

Ilyenkor ragyog az ég is, 
lélekbe gazdag a szegény is. 

De van ki búsan egy magába, 
jár-kel a szent éjszakába.

Magányosan él János a kis árva, 
minden szeretetből s jóból kizárva. 

A kerek földön nincs neki senki, 
még piciny volt, hogy meghaltak szülei.

Egyedül jár-kel a szent estén, 
kabátja szakadt vézna testén. 

Hóna alatt kopott játék falova, 
őt nem hívták meg ünnepelni sehova.

Ajándékot sem vett néki senki, 
elindult hát a temetőbe ki. 

Ment árkon-bokron egymagába, 
a kis falovával, bánatával.

A kis Jézuska meglátta ám őt, 
az elhagyottat, az árvát, a szenvedőt. 

Sajnálta és megesett a szíve rajta. 
riadót fújt hát az angyaloknak.

A legszebbik angyalát oda hívta, 
a kis árvát a mennybe hozza fel, 

megparancsolta. 
János a hóna alatt a falovával, 
csak tovább lépeget bánatába.

Egyszer csak nagy suhanást hall, 
betakarják színarany palásttal. 
Csillagfényt lát könnyes szeme, 
ő csak száll a mennyekbe fel.

Ölelik csókolják kedves angyalok, 
János felkiált! Istenem meghalok! 

Nem halt ő meg, csak az égbe ment, 
csillogó karácsonyfa várta odafenn.

Mellette szülei díszítették a fát, 
miközben imádták a kis Jézuskát. 
Hiszen ezt a jutalmat tőle kapták, 

a kis árvából így lett falován huszár.

A falova paripává változik, 
minden bánata elszállt itt. 

Így lett gazdag a kis árva szegény, 
szüleivel, szent karácsony éjjelén.

Németh Emil

A karácsonyi ünnepet jelző szó  
eredete, jelentése

A tél legnagyobb ünnepe minden nyelven saját nevet kapott, amely hűen tük-
rözi, hogy a szót használó népek milyen jelentőséget tulajdonítanak az ünnep-
nek. A magyar karácsony szó szláv eredetű, őse a régi szláv nyelvben szereplő 
korcsun szó, amely lépőt, átlépőt jelentett. A szó jelentése utal az új esztendő-
be való átlépésre, tehát naptári eredetű csakúgy, mint a lengyel kolenda vagy 
az orosz koljáda, ami karácsonyi éneket jelent.

Az angol Christmas Krisztus nevére utal. A német Weihnacht és a holland 
kertsmisse pedig szent éjt jelent, tehát e szavak egyházi eredetűek. A latin 
Natalis (születés) szóból ered a francia noel, az olasz natale, a spanyol navidad 
és a walesi nadoling szavak mindegyike. Létezik még a karácsony megneve-
zésére a skandináv Jul szó, és ennek óangol változata, a Yule. Pontosan nem 
tudni mit jelentett eredetileg, valószínűleg a télnek azt a szakaszát, amelyet 
ma is a téli ünnepi időszaknak tekintünk. 

Karácsonyfa választási egyszeregy

ÚJRA ITT A KARÁCSONY!

Rövidesen itt a karácsony, így lassan 
ideje eldönteni, mekkora és milyen 
legyen a család karácsonyfája. Ha 
Szenteste nem egy csupasz váz és három 
kupac tűlevél köré szeretnénk rendezni 
az ajándékokat, nem árt a fenyőt körül-
tekintően kiválasztani.

Valószínűleg senki nem szeretné, ha 
fája néhány nap alatt megválna levelei-
től, a fenyővásárlást ezért érdemes min-
dössze néhány nappal az ünnep 
előttre időzíteni. Bármikor 
induljunk is azonban a terve-
zett darabért, a vételt célszerű 
a kiszemelt „példány” alapos 
vizsgálatával kezdeni. A friss 
fenyőfának üde-zöld színűnek 
kell lennie, és meghajlított tűje 
gyorsan kirúgja magát. Ha a 
behajlított tű görbe marad, a fa 
nagy valószínűséggel kiszáradóban van, 
válasszunk másikat. Bevált módszer az 
is, ha a kinézett fát párszor megrázo-
gatjuk, tönkjénél a földhöz ütögetjük. 
Ha csak néhány tűlevél hullik le róla, 
a fa friss és megvásárolható, ha viszont 
csomóban hullik a lombja, akkor érte-
lemszerűen nem érdemes hazavinnünk. 
A nagyobbacska karácsonyfákról egy-
szerűen kiszámolhatjuk, elférnek-e a 
lakásban vagy sem: miután általában 
tudjuk, hogy saját magunkhoz képest 
mekkora otthonunk belmagassága: a 
fenyő mellé állva mérőszalag nélkül is 
megsaccolhatjuk, hogy megfelelő lesz-e 
a nappaliba vagy sem. A hazavitt fenyőt 

otthon minél rövidebb ideig tároljuk 
fűtött helyiségben. Szárát metsszük be 
kissé, és vízbe állítva tartsuk erkélyen, 
vagy teraszon. A fenyő vége, ha lehet, 
vízzel telt edénybe érjen, így tartósabb 
és kevésbé gyúlékony lesz a fa. A leg-
jobb megoldás, ha olyan karácsonyfa-
talpat vásárolunk, amelyben a növény 
öntözhető, így tartósabb marad és 
tovább élvezhetjük lakásunkban a kará-

csony hangulatát.
A kiválasztásnál persze nem-

csak a frissesség és a kinézet 
számít, de természetesen sokat 
nyom a latba a fák árfekvése 
is. Az aszály miatt idén várha-
tóan többet kell majd fizetnünk 
értük, mint tavaly, a legkelen-
dőbbnek számító lucból pedig 
hiányra is lehet számítani. 

Ahol kapható, ott 1000-1500 forintot 
kell fizetni méteréért, a szintén népsze-
rű feketefenyőért pedig ezernyolcszáz 
forintot kérnek az árusok.

A hosszú tűlevelűek körébe tartozó 
fekete- és erdei fenyőt az idén méte-
renként 2500 forintos áron kínálják a 
kereskedők. Ezek a fák sokáig megőr-
zik leveleiket, de aránylag nehéz őket 
feldíszíteni, és hajlamosak összegyan-
tázni a parkettát, szőnyeget. Fénye, for-
mája, tartóssága, könnyű díszíthetősége 
miatt egyre népszerűbb a jegenyefenyő. 
Igaz, borsos ára miatt kevésbé kelendő, 
a fák méterenkénti ára ugyanis 3000 
forintnál kezdődik.
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Karácsonyi 
gyümölcskenyér

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 5 dkg élesz-
tő, 200 ml 35 fokra melegített tej, 5 dkg 
cukor, 1 tojás, 1/4 teáskanál kardamom, 
1/2 vaníliarúd, 1/2 teáskanál reszelt cit-
romhéj, 1/2 teáskanál só, 27,5 dkg puha 
vaj, 15 dkg mazsola, 5 dkg tört mandula, 
5 dkg kockára vágott kandírozott citrom-
héj, 5 dkg kockára vágott kandírozott 
narancshéj, 2 evőkanál rum, 2 csomag 
vaníliáscukor.

Elkészítése: A 0,5 kg lisztet elkeverjük 
a tejben cukorral felfuttatott élesztővel. 
Megszórjuk liszttel, és 20 percig keleszt-
jük. Tojást, fűszereket és sót adunk a 
tésztához, és liszttel kemény tésztává 
gyúrjuk. 15 percig tovább kelesztjük. 20 
dkg vajat 10 dkg liszttel összedolgozunk, 
és belegyúrjuk a kelt tésztába. További 
15 percig kelesztjük.

Elkeverjük a mazsolát a mandulával, 
a kandírozott citromhéjjal és narancs-
héjjal, valamint a rummal. Kicsit állni 
hagyjuk, és beledolgozzuk a tésztába. 15 
perc múlva kalácsot formálunk a tésztá-
ból. 20 cm hosszú, lapos rudat gyúrunk, 
a két végén kicsit benyomjuk, és hosszá-
ban középen összehajtjuk. 20-30 percig 
kelesztjük, majd 
megsütjük. A gyü-
mölcskenyeret még 
melegen olvadt 
vajjal bekenjük, és 
megszórjuk vaníli-
ás porcukorral.

Boldog 
karácsonyt!

Szakíts időt a nevetésre, 
az ölelésre, a könnyre!

Szakíts időt, kívánj valamit, 
álmodozz, remélj!

Szakíts idő a csodára, 
az elmélkedésre, az emlékekre!

Szakíts időt, beszélgess, 
hallgass, légy mások között!

Az idő ajándék.
Szakíts időt a szeretetre 
idén karácsonykor is.

A szaloncukor története

Sarkady Sándor: 

Háromkirályok
Hóborított hegytető, 

Rajta karcsú, zöld fenyő; 
Fenyő fölött tiszta ég – 
Azon fényes csillag ég.

Három király lépeget, 
Kémleli a kék eget – 
Decemberi délután 

Indultak a fény után.

Mirha, tömjén, vert arany – 
Tarisznyájuk tele van; 

Bandukolnak csendesen: 
Messze van még Betlehem?

Már a kormos éj leszáll, 
Nincs lámpás, nincs holdsugár, 

Ki vigyázza, merre jár 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár?

Szikráznak a hópihék, 
A fenyőfa ó, mi szép! 

Tündököl a völgy fölött, 
Csillagfénybe öltözött.

Csillag fénye messze fenn. 
Mutasd, hol van Betlehem! 

Földön, égen mindenek 
Dicsérjék a kisdedet.

Jellegzetes karácsonyi csemege a sza-
loncukor, amelyből ma nagyon sokfélét 
vásárolhatunk. A szaloncukor híres mes-
tercukrászok műhelyeiben született a múlt 
században, és csak nálunk maradt hagyo-
mányos ünnepi édesség. Ez a finomság 
otthon is elkészíthető.

Szaloncukrot már a múlt században 
készítettek a cukrászok, de az édesség 
igazán a századfordulón vált divatossá. 
A reformkorban - francia minta nyomán 
- jött divatba a polgári lakásokban a foga-
dószoba, azaz szalon, ahol karácsonyfát 
állítottak, és így lett a fán lévő díszesen 
csomagolt csemege neve szaloncukor. 
Jókai még szalonczukkedlinek nevezte 
a szaloncukrot, ugyanis a cukorka neve 
a német salonzuckerl szóból ered. 1891-
ben jelent meg Hegyesi József magyar-
francia szakács és vállalkozó A legújabb 
házi czukrászat című kézikönyve, amely-
ben tizenhétféle szaloncukrot ír le, így pl.: 
szalon-ananász czukorkák, szaloncréme-
bonbonok, szalon-marasquin-czukorkák, 
szalon-pisztácz-czukorkák.

A budapesti Vendéglátóipari Múze-
umban találhatunk régi szaloncukor-cso-
magoló  sztaniolpapírokat harmincféle 
színben, és megcsodálhatunk egy „ricse-
lő gépet” is. Ez a masina tulajdonképpen 
egy rojtozó gép, amellyel a szaloncukor 
papírját egy mozdulattal lehetett berojtoz-
ni. A századfordulón és a két világháború 
között a cukrászok a sütemények mellett 
fagylaltokat, cukorkákat, bonbonokat és 
szaloncukrot is készítettek. A híres cuk-
rászdákban nagy mennyiségű szalon-
cukrot készítettek az ünnepek előtt, volt 
hogy naponta 25-30 kg csokoládét is fel-
használtak. A pozitív formákat átszitált 

rizslisztbe mártották, és az így keletkezett 
mélyedésbe öntötték a folyékony cukrot. 
Amikor a cukor megdermedt és megszá-
radt, kivették és becsomagolták. A papírra 
angyalkákat ragasztottak, és már lehetett 
is a karácsonyfára akasztani. Persze nem 
mindenki engedhette meg magának, hogy 
csillogó cukrászdában vásároljon szalon-
cukrot a fára, ezért sokan otthon készítet-
ték el a csemegét. Ha van időnk és ked-
vünk, mi is készíthetünk házi szaloncuk-
rot a karácsonyfára. 

Íme, a recept: Hozzávalók: 1 kg (bar-
na) cukor, 3 dl víz, ízesítő anyagok: darált 
dió, kakaó, mogyoró, marcipánmassza, 
kókusz, citrom. Bevonáshoz: csokoládés 
tortabevonó. 

A cukrot a vízzel főzzük addig, amíg 
szálasodni nem kezd. Vékony drótból haj-
lítsunk gyűrűt, mártsuk bele a masszába, 
és próbáljunk meg buborékot fújni úgy, 
mintha szappanbuborékot fújnánk. Ha 
ez sikerül, akkor már megfelelő a cukor 
állaga. A masszát öntsük vízzel kiöblített 
porcelántálba, öntsünk a tetejére is egy 
kis vizet, és tegyük hideg helyre. Amikor 
már nem meleg, akkor fakanállal keverjük 
addig, amíg hófehér pép nem lesz belőle. 
A pépet osszuk annyifelé, ahányféle cuk-
rot szeretnénk készíteni. Keverjük hozzá 
az ízesítőket. Ezután egy kicsit langyo-
sítsuk meg, hogy jól kenhető legyen, és 
hideg tálcán simítsuk el 1,5-2 cm vastag-
ságban. Amikor megdermedt a cukor és 
már vágható, akkor vizes késsel vágjuk 
kis téglalap vagy kocka formákra. Ha sze-
retjük, vonjuk be csokoládéval. Selyem-
papírt és színes csomagolókat vágjunk 
méretre, rojtozzuk be szélét, és csomagol-
juk be a cukorkákat.
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Az örökzöld fa meséje
Eljött a tél és a szegény kis vörösbegy hajlékot, téli menedéket kere-
sett magának. Nem tudott elmenni a társaival, mert a szárnya megse-
besült. Így maradt egyedül. A nyírfát kereste meg először, és kérlelte, 
hogy adjon neki télire menedéket. A nyírfa azonban barátságtalanul 
fogadta:

- Még mit nem? Kárt tehetnél a zöld leveleimben. Eredj innen, amíg 
szépen mondom!

Elszomorodott a kismadár, és a tölgyfához fordult:
- Kedves, kedves tölgyfa! Itt a tél, nincs szállásom, adj nekem mene-

déket, látod, beteg vagyok!
A tölgyfa gőgösen utasította el:
- Talán bizony a makkjaim kellenének?
A vörösbegy még szomorúbb lett. Ha nem lesz szállása, megfagy a 

télen. A fűzfa is elkergette, pedig olyan szívhez szólóan könyörgött!
- Nem tehetem, gondosan vigyázok minden kis ágacskámra, minden 

levelemre. Egyébként is fáznál az én lombjaim között.
Még csak tanácsot sem adott neki, hová forduljon a kismadár. Már 

hullani kezdett a hó, a nyírfa, a tölgyfa, a fűzfa levelei kezdtek pereg-
ni, hiába: nem adtak szállást a vörösbegynek.

Ám ekkor csoda történt. Egy kedves barátságos hang szólította meg 
a didergő madárkát:

- Gyere hozzám! Én adok neked téli szállást, menedéket, az én lom-
bom úgysem hullik le, jó helyed lesz nálam!

A fenyőfa volt az. A kismadár boldogan húzódott meg a fa ágai 
között, és magot is talált magának.

A szárnya meggyógyult és amikor eljött az új tavasz, hálás szívvel 
vett búcsút a fenyőtől, aki jó szívvel fogadta be a hideg téli napokra.

Azt is mesélik, hogy a fenyőfa lombja azóta nem hull le télen, sem, 
várja a vörösbegyet, hátha ismét felkeresi őt.

Ajándékok, amelyek nem 
kerülnek semmibe

Egy jó szót szólni.
Egy beteget felvidítani.

Valakinek kezet nyújtani.
Óvatosan csukni be az ajtót.

Apróságnak örülni.
Mindenért hálásnak lenni.

Jó tanácsot adni.
Egy levél megírásával, örömet szerezni.

Apró túlzásokon nem rágódni.
Jogos panaszt nem melegíteni fel újra.
Nem tenni szóvá, ha a másik hibázik.

Nem elutasításnak venni, ha háttérbe szorulunk.
Levert hangulatot nem venni komolyan.
Nem sértődni meg egy félresikerült szón.

Megtalálni az elismerő, dícsérő szót a jóra.
Együtt érző szó a megalázottnak.

Egy-egy tréfás szó a gyermekeknek.
Elismerni az elkövetett helytelenséget.

Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet.

Mindenre rászánni a kellő időt és gondot.
És:

Mindenkihez szeretettel lenni.

Karácsonyi idézetek
Karácsonykor az embernek még otthon is 
honvágya van.              (Carol Nelson)

***
A legjobb karácsonyi dekoráció a fülig 
érő mosoly.   (Ismeretlen)

***
Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, 
mint amikor karácsonykor arra ébredünk, 
már nem vagyunk gyerekek. 

(Erma Bombeck)
***

A karácsony nem csak egy ünnep. Egy 
érzés.    (Edna Ferber)

***
Karácsonyi ajándékötleteim: az ellensé-
gednek megbocsátás, az ellenfelednek 
türelem, a barátodnak szeretet, a part-
nerednek szívesség; mindenkinek jóindu-
lat, minden gyermeknek egy jó példa, és 
végül magadnak tisztelet.   (Oren Arnold)

***
Az egyetlen jó dolog a karácsonyi vásár-
lásban, hogy felkészít minket a januári 
kiárusításra.              (Grace Kriley)

***

Amíg az önzés terhessé, addig a szeretett 
könnyeddé teszi a karácsonyt. 

(Ismeretlen)
***

Miért van az, hogy minél drágább egy 
játék, annál valószínűbb, hogy a gyerek a 
dobozával akar inkább játszani? 

(Gene Perret)
***

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szí-
vedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. 

(Charlotte Carpenter)
***

Bárcsak eltehetnénk a karácsony szel-
lemét befőttnek, és minden hónapban 
kinyithatnánk egy üvegnyit belőle. 

(Harlan Miller)
***

A karácsony üzenete: soha nem vagyunk 
egyedül.           (Taylor Caldwell)

***
Soha ne aggódj a karácsonyfád mérete 
miatt, a gyermekeid szemében legalább 
10 méteresnek tűnnek.      (Larry Wilde)

*** 

A karácsonyeste az, ami összetartja az 
időt.        (Alexander Smith)

***
A Mikulásnak teljesen igaza van, hogy 
évente csak egyszer megy az emberek 
közé.   (Victor Borge)

Bethlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 

Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 

Isten hírvivői 
Könnyezve dalolnak 

Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak.

Juhász Gyula
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Családi barkácsolás a helyi óvónők ajánlásával

Karácsonyi „kópé” 
készítése

Eszközigény: 1 db fenyőtoboz, 1 db szárított narancskarika, 1 db nagyobb, 2db kisebb 
fagolyó, 1 db zseníliadrót (papír írószerben beszerezhető), 40-50 cm aranyszínű fonal, 
pillanatragasztó, piros, kék filctoll

A munka menete: A fej elkészítése: A fonalat két ujjunkra feltekerjük, onnan lehúzva 
középen elkötjük, két végén elvágjuk. Az elkötéskor hosszabb hurkot hagyunk, ennél 
fogva tudjuk majd felakasztani. Az így kapott fonalpamacsot fölragasztjuk a fagolyóra 
és hajat igazítunk belőle. A fenyőtobozra ráragasztjuk a szárított narancskarikát, erre 
pedig az elkészített fagolyó fejet. A zseníliadrótot betűzzük a fenyőtobozba, közvetlen 
a narancskarika alatt, két végére ráhúzzuk a kisebb fagolyókat. A filctollal szemeket és 
mosolygós szájat rajzolunk.

Figyelem: A pillanatragasztóval kizárólag felnőttek dolgozzanak! Amennyiben gye-
rekek készítik kenőfejes, vagy tubusos ragasztót használjanak!

Mikor december 14-én, a Nyugdíjasklub 
szokásos év végi rendezvényén leültünk 
Siskáné Ilonka nénivel beszélgetni a jövő 
évi tervekről, megkérdeztem a tagokat is, 
hogy a nyugdíjasok mit várnak, mit sze-
retnének az új évtől. Természetesen min-
denki az egészséget tette az első helyre, 
majd a gyermekek, unokák boldogulását 
említették. Volt persze olyan is – Dudás 
Ferencné –, aki a lottó ötöstől sem ijedne 
meg, mert nincs az a pénz, amit ne lehetne 
elkölteni! – Főleg ha nagy a család…

A Nyugdíjasklub életében is lesznek 
változások jövőre. A volt jegyzői szolgá-
lati lakást vehetik birtokba, amit az önkor-
mányzat felújítva bocsát a rendelkezésük-
re. Ennek berendezése, otthonossá tétele 
lesz az első feladatuk. 

Minden hónap első hétfőjén klub- 
délután, e mellett terveznek kiránduláso-
kat, színházlátogatást, az ideihez hasonló 
unoka-nagyszülő találkozót. Megünneplik 

A nyugdíjasklub hírei
a névnapokat, farsangot, 
karácsonyt. Működtetik 
a népdalkört és a tánc-
csoportot, amivel kis-
térségi rendezvényeken, 
nyugdíjas találkozókon, 
Ki Mit Tud?-okon sze-
retnének részt venni.

Legközelebbi januári, 
2007-es évértékelőjükön 
fogadják el a 2008. évi 
programjaikat.

A tagok száma jelen-
leg 39 fő. Céljuk a tag-

létszám bővítése, szeretnének a közösségi 
életet kedvelő, aktív tagokkal gyarapod-
ni. Minden önkormányzati és intézmé-
nyi felkérésnek, megkeresésnek örülnek, 
melyeknek továbbra is meg kívánnak 
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Az Arcok Álruhában Színtársulat 
az idén ismét nagyobb lélegzetvé-
telű produkció készítésével kezdett 
foglalatoskodni. Az eddigiektől 
eltérően, most egy saját szerkesz-
tésű darabot készítettünk, mely a 
„Még fáj a régi seb…” címet kap-
ta. Az összeállítás elkészítéshez a 
kezdő lendületet a nagytárkányiak 
adták, akik felkértek minket, hogy 
készítsünk egy olyan műsort, mel-
lyel méltón megemlékezhetünk 
1920. június 4-ére. Arra a szomo-
rú napra, mikor minden felvidé-
ken élő Kovács Máriából, Maria 
Kovačová lett, s Nagytárkányból 
Vel’ké Trakany. Jogilag. De esténként, 
lámpaoltás előtt még mindig magyar sza-
vakból szövődő imádságok szállnak a 
Mennyek felé.

A műsor a modern technikai és zenei 
elemeket ötvözi a kor íróinak, költőinek 
eszméivel. A Kormorán és Kárpátia zene-
karok dalait dolgoztuk át, az egyes dalo-
kat vers és próza részletek fűzik harmóni-
ába, melyeket lágy hangulatzene kísér. A 
főszerep itt a háttérre vetített képsoroké, 
az élő szereplők árnyalakokként, mint a 

Még fáj a régi seb

felelni. 2007. augusztusában 
felléptek a Tárkányok találko-
zóján, részt vettek a falunapi 
főzőversenyben, szeptember-
ben megszervezték az unoka-
nagyi találkozót… Zajlik az 
élet körülöttük… már csak az 
egészséget és a család boldo-
gulását kívánhatjuk, no meg a 
lottó ötöst!

Sipos A.

múlt hírmondói vannak jelen színpadon. 
Az emlékezés és az együttérzés órája ez a 
hatvanpercnyi előadás. Ennyi legalább jár 
nekik, távolra szakadtaknak. 

Farmoson minden évben megemlékez-
nek a trianoni veszteségekre, így történt 
ez idén is, így először ott mutathattuk be 
eme összeállításunkat, június 2-án. Első 
alkalommal jártunk ott, de már akkor 
tudtuk, nem utoljára. Azóta 
bemutattuk már ott a Tacskó 
című bohózatot és néhány 
musical részletet is. Nagytár-

kányon június 3-
ára ütemezték az 
emléknapot, ahol 
a helyi Trianon 
gyászemlékmű 
koszorúzásán is 
részt vettünk, az 
e l ő a d á s u n k o n 
jelen volt a szlo-
vákiai magyar 
konzul is.

Július 7-én a 
kerepesi Patkó 
csárdában adtuk 

elő a „Még fáj a régi seb…”-et. A székes-
fehérvári Református Egyházközösség 
Sátoraljaújhelyen tartotta első táborát júli-
us 27-én, ahová szintén a „seb” előadást 
kérték a nyitóest főműsorszámának.

Évközben több kisebb fellépésünk volt 
musical, operett, és filmsláger összeállítá-
sokkal, valamint a Tacskóval is.

A mezőtárkányi önkormányzattal össze-
fogva október 13-án a Párizsi békeszerző-
dés aláírásának 60. évfordulója alkalmá-
ból rendeztünk emléknapot a Művelődési 
Házban. A délután négykor kezdődő ren-
dezvényt Nagy Péter történelem tanár úr 
nyitotta meg egy rövid történelmi áttekin-
téssel, melyet a mi „Még fáj” műsorunk 
követett. A darab után a ház előterében 
berendezett kiállítás megtekintésére és 

egy kis frissítő, harapnivaló 
elköltésére nyílt lehetőség. 
Este hat órától Koltay Gábor 
Trianon című filmjét vetítettük 
le. A műsorunkról ekkor sike-
rült felvételt készíteni, mely 
DVD formátumban bárki szá-
mára elérhető.

Köszönjük mindazoknak, 
aki segítettek a rendezvény 
szervezésében, s azoknak is, 
akik részt vettek és velünk 
együtt gondolhattak a távolra 
szakadtakra, köztük névrokon 
településeink, Nagytárkány 
(Vel’ké Trakany), Kistárkány 
(Malé Trakany), valamint 

Köröstárkány (Tarcąja) lakóira. Sajnos 
elég kevesen jöttek el, de akik ott voltak, 
reméljük, nem tették hiába. Képet kap-
hattak arról, mi és miért történt a 20-as 
évek történelmi palettáján, hány sors vett 
új fordulatot, hány álom hullott porba 
néhány felelőtlen döntés miatt.
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A kocsitengelytől a magyar 
bajnoki címig

A hetvenes évek végén alakult egy baráti 
társaság, akik kézről kézre adták illetve 
együtt nézegették az akkor még egyedü-
li testépítő újságot, a Sportolj velünk!-et. 
Ezen társaságnak voltam én is a tagja és 
lenyűgözött a lapban szereplő egyének 
hatalmas izmai, valamint herkulesi ere-
jük. Ez idő tájt érlelődött meg bennem 
az elhatározás, hogy én is szeretnék erős, 
nagy izmokat. A dolognak még az is löke-
tet adott, hogy volt Mezőtárkányban egy 
akkor az állatorvosira járó személy, akit 
láttam az udvarukban edzeni különböző 
súlyokkal, köztük egy - az idősebbek biz-
tosan ismerik - lőcsöskocsi tengelyével. A 
férfi igazán kisportolt alkattal rendelkezett 
és úgy gondoltam, ha neki sikerült, nekem 
miért ne? Mondhatom ő volt a helyi pél-
daképem. A már említett társasággal elha-
tároztuk, hogy berendezünk egy edzőter-
met, mindenki hozott, amit csak tudott 
és nehéznek talált. Egy lakóház istállóját 
alakítottuk ki, sok munkával, ami nyáron 
nagyon meleg, télen nagyon hideg volt. 
Mindezek ellenére lelkesek, vidámak 
voltunk, valamint sokat edzettünk. Szem-
mel láthatóan erősödtünk, fejlődtünk, de 
bizony megfelelő szakirányítás hiánya 
miatt nem úgy, ahogy szerettük volna. 
Egy idő után a lelkesedés alább hagyott, 
a társaságból párra találtak és már nem az 
edzés volt a legfontosabb. Később egy pár 
év elteltével újra kialakítottunk egy új és 
jobban felszerelt termet, melynek a kultúr-
ház pincéje adott otthont. Ez már tovább 
és nagyobb létszámmal működött, de a 
látogatók létszáma egyre csökkent, majd 
érdeklődés hiánya miatt a terem bezárt. 

Én személy szerint soha nem mondtam 
le az álmaimról, sok-sok év kihagyás után 
a lakásom pincéjében berendeztem egy 
edzőtermet, mely minden igényt kielégít. 
Úgy gondoltam, hogy a munkám elvég-
zéséhez szükséges a jó erőnléti állapot és 
az egészségem megóvása érdekében is jót 
tesz a rendszeres mozgás, illetve súlyzós 
edzés. Egyre jobban beleástam magam a 
testépítés és erőfejlesztés szakirodalmá-

Télen is 
egészségesen!

Beköszöntött a tél, egyre rövidebbek 
és szürkébbek a nappalok, odakint 
barátságtalan az idő, gyakran vagyunk  
rosszkedvűek, és sokkal hajlamosabbak 
vagyunk megbetegedni.

A zordabb időjárás miatt a legtöbb 
időnket zárt térben töltjük, ami megint 
csak kedvező a betegségek kialakulásá-
hoz. Hogyan készítsük fel szervezetün-
ket a téli időszakra?

Természetesen az immunrendszer 
erősítése a legfontosabb feladatunk, 
amit tehetünk ennek érdekében, hogy 
vitamindúsan táplálkozunk, mert szer-
vezetünknek az őszi-téli hónapokban 
különösen fontos a kellő mennyiségű 
vitamin bevitele. A vitaminhiány tipi-
kus tünetei a fáradékonyság, levertség, 
kimerültség, ezek elkerüléséhez napon-
ta többször fogyasszunk friss zöldség-és 
gyümölcsöket. A téli hónapok természe-
tes vitaminforrásai a káposzta, burgo-
nya, alma, körte, banán, kivi, narancs, 
a gyümölcsöket lehetőleg ne hámozzuk 
meg a héj alatt lévő vitaminok miatt, 
illetve a zöldségeket főzés helyett párol-
juk, vagy nyersen fogyasszuk.

A legfontosabb vitaminunk a C-vita-
min, mely véd a fertőző betegségek 
ellen, immunrendszer erősítő hatása 
van, a savanyú káposztában, csipke-
bogyóban, citrusfélékben, paprikában 
van a legtöbb C-vitamin, illetve minden 
zöldségben és gyümölcsben megtalál-
ható. Meg kell említeni a méz jótékony 
hatását is, nagyon jó torokfertőtlenítő, 
jótékonyan hat az anyagcserére, teában, 
gyümölcsökre öntve vagy önmagában is 
kellemes ízű, a gyermekek is szeretik. A 
gyógyszertárakban kapható vitaminké-
szítmények, és multivitaminok is bizo-
nyítottan jó hatásúak, szedésük bizton-
ságos, melyeket különböző formában és 
különböző életkorban lévő embereknek 
kínálják a gyógyszergyárak.

A tudatos táplálkozáson túl fontos, 
hogy sokat tartózkodjunk a friss leve-
gőn, gyakran szellőztessük ki a lakást, 
rendszeres testmozgást iktassuk be a 
napirendünkbe.

Néhány jó tanács, széles a tárháza 
a lehetőségeknek, mindenki egyéni-
leg eldöntheti melyik formát választja 
egészsége megtartása érdekében, éljünk 
vele!

Antal Erika védőnő

Idősek Világnapja
Október 1-jén az Idősek Világnapján hagyományos formában köszöntöttük 
településünk idős lakóit. A képviselő-testület tagjai vendégül látták és virággal 
üdvözölték azokat, akik eljöttek a művelődési házba. Az általános iskolások 
műsora után Almássy Zsóka és Pálfi Zoltán színművészek operett betétdalok-
kal, sanzonokkal, slágerekkel szórakoztatták a közönséget. Aki ott volt, remél-
jük jól szórakozott!

ba, sok hozzáértő embert kerestem föl és 
kértem ki a tanácsukat. 2004 októberében 
személyes találkozót beszéltem meg Haj-
dú Lászlóval, akinek a neve ismert volt 
az erősportban és nem csak Magyaror-
szágon, de európai és világversenyeken 
is eredményesen szerepelt. Miután neki 
beszámoltam terveimről, és meggyő-
ződött a képességemről, biztatott, hogy 
induljak el az Egerben, a 2004.12.14-én 
rendezett versenyen, masters kategóri-
ában. Örömömre megnyertem ezt a ver-
senyt és ettől a ponttól kezdve minden 
fekvenyomó versenyt megnyertem, ahol 
elindultam a kategóriámban. 2007-es év 
volt a legtermékenyebb, a trófeáim között 
lehet említeni a Magyar Bajnoki, vala-
mint két Abszolút Bajnoki címet. Igazán 
nagy örömet szerzett községünk vezeté-
se, amikor átvehettem az Év Sportolója 
címért járó elismerést. Az írásommal nem 
önmagamat szeretném reflektorfénybe 
helyezni, hanem meg kívánom mutatni a 
sportolni vágyóknak, hogy ha kellő kitar-
tással és alázattal állnak a sporthoz, akkor 
innen Mezőtárkányról is kerülhetnek ki 
olyan sportolók, akikre méltán büszkék 
lehetünk. Azért, hogy mindez sikerüljön, 
Nyeste Sándor képviselő úr életre hívta 
a Mezőtárkányi Sportegyesületet, mely 
különböző sportágakkal várja az érdek-
lődőket. A személyes felajánlásokból és 
önkormányzati támogatásból a Művelő-
dési Ház klubtermében fogjuk berendezni 
az edzőtermet, melyben nem csak férfiak 
erősödhetnek, hanem nők is formálhatják 
az alakjukat. Ennek érdekében a különbö-
ző felszerelések vásárlása megtörtént és 
az erőgépek gyártása is folyamatban van. 
Az edzőtermet szeretnénk úgy kialakíta-
ni, hogy ott az érdeklődők megtalálják a 
számításaikat. Személyesen fogok segí-
teni azoknak a tanácsaimmal, akik komo-
lyan és fegyelmezetten kívánnak sportol-
ni, akár versenyzői, akár hobbi szinten 
is. Előre is kívánok erőt, egészséget és 
kitartást.

Brauner Tamás
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Áldott ünnepet!
Még egyszer mondd el, hogy karácsonykor 

Ki volt, s a dalokat még vagy ezerszer 
Dalold, hadd véssem jól az eszembe, 

Ragyogó díszekkel, kis gyermekverssel, 
Fát díszíts, a gyertyán szeretet égjen, 

És akkor Betlehem eljön hozzánk 
Egy jászolt, egy csillagot adjál, és akkor 

Valóban karácsony borul ránk.

Óvodai 
gyerekszáj

Reggel az óvodába érkezéskor esett 
az eső. A gyerekek mondták, hogy 
esernyővel jöttek. A kiscsoportos Anna 
megszólalt:

- Nekem nincs esernyőm, csak eser-
nyőkabátom!

***
Vilmos a vakond jellemzőit magya-

rázta társainak:
A vakond ragadozó állat, és minden 

ragadozó állat ragad…
***

Csípős hideg volt reggel.
- Fázott-e a kezetek? – kérdezte Erzsi-

ke néni.
- Nekem nem, - mondta Anna – mert 

van kesztyűm… Otthon a szekrényben. 
– tette hozzá.

***
Óvónéni mondja Vanesszának:
- De szép fülbevalód van!
- Igen, anyukám a fülbevaló boltban 

vette.
***

- Óvónéni, a dalmatánk szülni fog!
- És milyen a dalmata? – kérdezi óvó-

néni.
- Fehérre van festve és be van pöty-

työzve! – hangzik a válasz.
***

- A hétvégén disznóvágás volt mamá-
méknál. – mondja Gréti.

- Mit készítettetek a disznóhúsból? 
– kérdezi óvónéni.

- Hurkát, kolbászt, meg csirkecom-
bot! – hangzik a válasz.

***
- Milyen állatok élnek az Északi sar-

kon?
- Fóka meg hevesmedve! – vágja rá 

Vilmos.

Óvodai hírek
Az augusztusi nagytakarítási, karbantar-
tási és udvarrendezési munkálatok után 
szeptemberben 63 kisgyermeket fogadott 
az intézmény.

A 19 kiscsoportos, 22 középsős és 22 
nagycsoportos nevelést a tanév kezdetén 
még öt óvónő látta el, december 1-től 
betöltésre került a - huzamosabb ideje 
helyettesítéssel megoldott – üres óvoda-
pedagógusi álláshely.

Kiscsoportosaink közel 15-en kezdték 
óvodai életüket, a kezdeti nehézségek után 
gyorsan megszokták a kötöttségeket.

A Füzesabonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Nevelési Tanácsadója idén is 
biztosítja a logopédiai fejlesztést, jelenleg 
16 gyermek részesül ebben az ellátásban. 
Októberben előadást szerveztünk, a bábok 
a szorgalmas és a rest lány történetével 
szórakoztatták a közönséget.

Szabóné Horváth Zsuzsanna és Sza-
bóné Ködmön Éva óvónők vezetésével 
nagycsoportosaink lázasan készülődtek 
az ÁMK 30 éves fennállását ünneplő jubi-
leumra. Az ünnepi műsoron nagy sikert 
arattak néptánc produkciójukkal.

Decemberben az önkormányzat Miku-
lása látogatott hozzánk, aki dicséretek és 
dorgálások kíséretében kiosztotta a cso-
magokat, amit versekkel és énekekkel 
köszöntek meg a gyerekek.

Nagycsoportosaink karácsonyi ünnep-
séggel kedveskednek a kis és középső 
csoportosoknak, majd a szüleiknek és a 
meghívott vendégeknek.

Idei eszközbeszerzések, karbantartá-
sok és azok forrásai:

- augusztusban megtörtént a játszóudvar 
egyenetlen talajának feltöltése, melyhez a 
homokot Balogh Sándor a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselő-

Ötlet a 
gyümölcsszárításhoz

A narancsot karikára vágjuk, tepsibe 
rakjuk és nyitott sütőajtónál hagyjuk 
párologni, ezután papírtörölközőre 
helyezve radiátoron, vagy meleg köze-
lében teljesen kiszárítjuk (kb. két nap 
alatt kiszárad).

Kellemes időtöltést kívánunk!

je ajánlotta fel, aki ezen kívül szállítási 
munkákkal is segítette az intézményt.

- A melléképület veszélyessé vált tető-
szerkezetét a közhasznú munkások javí-
tották, melyhez a tetőcserepet Ivánné 
Antal Zita adományozta.

- Karácsonyra 170.000 Ft értékben 
vásároltunk játékokat, ehhez 100.000 Ft-
ot pályázati úton kaptunk, melyhez 20.000 
Ft önrésszel az önkormányzat járult hoz-
zá, 50.000 Ft-ot pedig a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat biztosított.

A támogatásokért ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki!

Az intézmény nevelőtestülete januártól 
Óvodai Integrációs Program bevezetésé-
nek munkálatát kezdi, elsősorban a hal-
mozottam hátrányos helyzetű gyermekek 
hatékonyabb fejlesztése érdekében. Pályá-
zati úton közel 2.000.000 Ft támogatáshoz 
jutottunk, melyből eszközbeszerzéseket 
és pedagógus továbbképzéseket valósít-
hatunk meg a fenti programhoz.

Januárban kerül beadásra az a pályázat, 
mellyel az önkormányzat a helyi oktatási 
intézmények nagy mértékű bővítését, fej-
lesztését célozza.

A projektben a jelenlegi épülethez több 
új helyiség létesítése szerepel.

Sikeres pályázat esetén tágas, korszerű 
óvoda létesül településünkön.

Tanév végéig tervezett programjaink:
- Február: Óvodai farsangi bál a Műve-

lődési Házban.
- Április: Bábelőadás szervezése.
- Május: Anyák napi műsor, Gyer-

meknapi kirándulás, Évzáró és ballagási 
ünnepség

- Június: Nagycsoportosok kirándulása
Rektori Ottilia óvodavezető
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Nálunk 
is járt a 
télapó!

December 6-án, Miklós napján - ahogy 
megszokhattuk - Mezőtárkányban is 
megjelent a kenderszakállú télapó. 
Jöttek vele hűséges segítői is, a kram-
puszok! Fiatalos lendülettel látogatta 
meg az ÁMK gyermek intézményeit, az 
óvodát és az iskolát, ahol a legkisebbek 
versek és dalok kíséretében köszöntöt-
ték, amit ő szokás szerint kis csomagok-
kal jutalmazott. Üzenjük neki: jövőre is  
visszavárunk!

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:  
Bircsár Jánosné, Bíró Csaba,  
Mátyus Piroska, Nagy Péter,  

Sipos Attila.
Nyomdai munkák:  

Tompa Tamás, Füzesabony 
Hajdú 2000 Kft., Debrecen

Készült 650 példányban
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