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Karácsony
éjszakáján
Messziről lágy harangzúgás
Úszik át az éjjen,
Betlehemi csillag gyúl ki
Fent a magas égen.
Templomokban felhangzik
A kórusban az ének,
A szívekbe beköltözik
Szeretet és béke.
Megtörtént a nagy csoda
Megszületett Jézuska.
Olyan ő mint más gyerek,
A hidegtől megremeg.
Édesanyja csitítgatja,
Friss tejével megitatja.
Betakarja puha gyolcsba,
Fehér karja volt a pólya.
Kisbárányok körbe járták,
Háromkirályok áldották.
A csillag is jobban fénylett,
Dicsőségről szólt az ének.
Nyugalom szállt a világra,
Mintha álom lenne.
Békességben ünnepel most
A jó szándékú ember.
Németh Emil
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POLGÁRMESTERI
BESZÁMOLÓ
Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasókat! A helyhatósági választások óta eltelt
két esztendő. Ideje, hogy beszámoljunk
önkormányzatunk működéséről, a községünkben lezajlott legfontosabb eseményekről, eredményeinkről.
Örömmel mondhatom, hogy eseményekben bővelkedő, mozgalmas két évről
adhatunk számot. A Képviselő-testület
2006 decemberében elfogadta a négy
éves ciklus fejlesztési irányvonalát, majd
a Gazdasági Programot, melynek vezérmotívuma, 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.
Önkormányzatunk kiemelt, s egyben
legnehezebb feladata volt mindkét gazdasági évben a pénzügyi egyensúly megteremtése. Szembesülnünk kellett minden
év elején a költségvetés tervezésekor a
közoktatási normatíva jelentős csökkenésével, s hogy a többi kötelező feladatra
igényelt normatív támogatás sem infláció-

követő. Folyamatos teherként
hárult önkormányzatunkra az
előző faluvezetéstől megörökölt
közel 8 milliós fizetési kötelezettség, mely a 2006. október
1. előtt elvégzett beruházások,
beszerzések áthúzódó fizetési
terhe volt, s amelynek utolsó
részletét 2008. szeptemberében
fizettük ki. Költségvetésünket
többszöri tárgyalás, a működési
költségek minimumra szorítása után is minden évben egyre
növekvő hiánnyal tudtuk elfogadni.
A Képviselő-testület a nagy
hiány ellenére sem gondolt
intézménybezárásra
vagy
nagyarányú létszámleépítésre.
Ugyanakkor eldöntöttük, hogy
költségvetési hiányunkat az év
során céltudatos gazdálkodással, megoldáskereséssel le kell
faragni, hogy ne kelljen működési hitelt
felvenni. Ezt a szándékunkat eddig sikerült teljesíteni.
Az előző évekhez hasonlóan mindkét évben pályázatot nyújtottunk be az
önhibáján kívüli települések anyagi támogatására
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A TARTALOMBÓL

lázatban is látható.. Több pályázati cél
megvalósításán már dolgozunk. A többi, még elbírálás alatt lévő pályázataink
tekintetében is bizakodó vagyok.
Községünk továbbra is a társadalmi,
gazdasági szempontból elmaradott települések kategóriájába tartozik. A lakosság
összetétele kedvezőtlen, az aktív munkaerő száma alacsony, a helybeli munkahelyek száma kevés, a munkanélküliségi
ráta az átlagostól magasabb.
Az önkormányzat a munkanélküliség
csökkentése érdekében a Munkaügyi
Központtal együttműködve nagy hangsúlyt fektetett a közfoglalkoztatásra. Így
átlagosan havonta mintegy 15 fő közmunkást foglalkoztattunk értékmegőrző
és értékteremtő projektek támogatását is
felhasználva.
Intézményhálózatunk megfelelő, jó
színvonalú. Az önkormányzat intézményeinek működése zavartalan volt a két
év során. Jelentős változás történt 2007ben a közoktatási feladatellátásunk tekintetében, már társulásban működtetjük az
iskolánkat és az óvodánkat is Egerfarmos
község Önkormányzatával. A fenntarthatóság – mint legfontosabb szempont
– motiválta a döntést, melynek eredményeként 2007. január 1-jétől létrejött a
Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás. Ennek köszönhetően mindkét
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Pályázataink:
Benyújtott pályázat megnevezése

Benyújtás Igényelt támogatási
ideje
összeg (Ft)

Szociális szolgáltatóház kialakítása (TEKI)

Önrész összege
(Ft)

Elbírálás

2007.
március

4.940.850
(90%)

548.984
(10%)

Forráshiány
miatt elutasítva

„Orvosi rendelő komplex akadálymentesítése Mezőtárkány községben” ÉMOP-4.2.2-2007-0174

2007.
szept.

7.696.860
(95%)

405.097
(5%)

nyert

„Integrácós és képességkibontakoztató program” OKM
(oktatási program, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés óvodában, iskolában)

2007.
május

5.000.000
(100%)

-

nyert

„Többcélú oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése
Mezőtárkány községben” 1. forduló
Tartalmi elemei: Óvodabővítés, tornaterem építése, kisiskola felújítása, átépítése. ÉMOP-4.3.1/2F

2008.
január

411.292.569
(95%)

21.646.978
(5%)

Forráshiány
miatt elutasítva

„Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezőtárkány és
Egerfarmos községek iskoláiban”
Tartalmi elemei: tantermi oktató csomagok, digitális
tábla, projektor, laptop, WIFI csomag, iskolai PC
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0068

2008.
február

Eszközök: 1 db alkalmazás szerver, 5 db iskolai
PC, 1 db szerver szoftver,
6 db tantermi csomag
(digit. tábla, projektor,
laptop), 2 db oktató csomag, 2 db WIFI csomag

-

nyert

Fűkasza

2008.
március

250.000

-

nyert

Bartók Béla utca útépítés

2008.
május

15.114.693
(90%)

1.679.410
(10%)

folyamatban

Kis Kossuth utca útépítése és az Ady Endre út járdaépítése

2008.
május

20.235.168
(90%)

2.248.352
(10%)

folyamatban

Buszöböl és megállók kialakítása Mezőtárkány községben (TEKI)

2008.
május

5.380.800
(80%)

1.345.200
(20%)

nyert

Teljesítménymotivációs alaphoz (OM) benyújtott támogatási
igény pedagógusok minőségi munkavégzésének jutalmazására

2008
május

2.159.000
(100%)

-

nyert

„Integrácós és képességkibontakoztató program” OKM
(oktatási program, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés óvodában, iskolában Mezőtárkányon és Egerfarmoson)

2008.
június

6.702.500
(100%)

-

nyert

„Orvosi rendelő bővítése Mezőtárkány községben”
ÉMOP-4.1.1

2008.
június

14.764.560
(90%)

1.640.507
(10%)

folyamatban

Falubusz-beszerzése Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (közlekedési szolgáltatásfejlesztés)

2008.
június

8.276.000
(83%)

1.665.200
(17%)

nyert

-

nyert

12.990.000
(15%)

folyamatban

Nyári étkeztetés támogatása szociálisan rászoruló gyermekek részére

2008. Pótigényléssel összesen:
jún.-júl.
2.418.220

„Szennyvízelvezetés és tisztítás” Egerfarmos, Mezősze2008.
73.610.000
mere, Mezőtárkány és Szihalom községekben
augusztus
(85%)
KEOP-2-1.0.”Első forduló” -1F
(a pályázat előkészítésének költsége)
önkormányzat kiemelt finanszírozáshoz
jutott e feladatai társulásos formában történő ellátásához.
A Gazdasági Programunk szerint igyekszünk intézményeink zavartalan működését biztosítani, stabilitásunkat megőrizni,
a nagyon szükséges útjavítási, karbantartási munkákat elvégezni. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a kulturális élet
fellendítését is kiemelten kezeljük. Ennek
szellemében szervezzük, rendezzük a
különböző találkozókat, ünnepi megemlékezéseket, templomi hangversenyeket,

községi rendezvényeket. Saját színpadot
készítettünk. Az elmúlt időszak mozgalmas eseményei – a Falunapok, az ’56-os
és a Trianoni emlékünnepségek, a Kistérségi Nyugdíjas Találkozó, a Majális,
a Kihívás Napja, a Tárkány nevet viselő
testvérközségek találkozója – mind-mind
alkalmat teremtettek a jókedvű, baráti
együttlétre. Kulturális programkínálatunk
bővítésével, a civil szervezetek támogatásával, az egy éve megalakult Sportegyesület működésével a közösségformálást,
a jó hangulat kialakítását segítjük. Kara-

te- és fociedzések színesítik a hétköznapokat. A fiatalok sportprogramja után a
középiskolás lányok mazsorett próbáitól
és az idősebb korosztály táncpróbáitól
hangos a művelődési ház. Jó érezni, hogy
él és lüktet a falu.
Igyekszünk kis községünket szépíteni, rendezett utcakép kialakításával,
parkosítással vonzóbbá tenni. Igényes
faluközpont, piactér, parkolók, parkok
kialakításával, információs táblák elhelyezésével,
szolgáltatásfejlesztéssel
folytatás a 4. oldalon Æ
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szeretnénk a közeljövőben az itt élő vidéki emberek életminőségén javítani.
Egyre többen vesznek részt ebben a
munkában jó szándékkal, segítő kezet
nyújtva. Megcsillannak a régi értékek, a
harmónia, a nyugalom és a derű uralja kis
falunk mindennapjait.
Az idei év nagy részének elteltével
elégedetten mondhatjuk, hogy eredményes évet zárunk: van iskolánk, óvodánk,
tehát fenn tudtuk tartani településünkön
az oktatási, továbbá az egészségügyi és
szociális ellátást. Teljesítettük a ránk rótt
kötelezettségeket, nagyobb beavatkozás
nélkül tartani tudtuk a költségvetést.
A pályázati munkánk mellett említést
kell tennem a két év alatt önerőből végrehajtott felújításokról, fejlesztésekről:
- Szociális Szolgáltatóház kialakítása, benne Fiókgyógyszertár létrehozása,
körzeti rendőri irodahelyiség kialakítása, nagyobb váróterem és védőnői szoba
kialakítása, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak irodahelyiség biztosítása
- Orvosi szolgálati lakás felújítása
- Új építésű szolgálati lakás befejezési
munkálatai, nyugdíjas-ház kialakítása
- Konditerem létrehozása
- Fénymásoló, számítógépek vásárlása, eszközbeszerzések
- Szabadtéri színpad megépítése
- Temetői szeméttárolók elkészítése
- Közalkalmazotti szolgálati lakás felújítása
- ÁMK Általános Iskola ebédlőjében a
bútorzat cseréje
- Utak kátyúzása
- Polgármesteri Hivatalban a vizesblokkok felújítása
- Mazsorett csoport működtetése
- A könyvtár felújítása: padlózat csere, számítógép és könyvtári szoftver
vásárlása, irodai és olvasói bútorzat
vásárlása.
- Parkosítás
Eredményeinkről nemcsak a felhalmozási kiadások tükrében beszélhetünk. Az eltelt időszak legnagyobb
eredményének tartom, hogy orvosa és
gyógyszertára van a falunak. Kiemelt
feladatnak tekintettük az orvosi és
gyógyszertári ellátás megoldását. Nagy
örömmel számolhatok be arról, hogy
szinte egyszerre kezdte meg működését
tavaly ősszel községünkben az új háziorvos és a fiókgyógyszertár.
A másik nagy eredménynek tartom a
közbiztonság megerősödését községünkben. Önkormányzatunk kiemelt céljának
jelölte ki ez évben ezt a feladatot. A polgárőrséget a megelőző évekhez képest
kiemelt anyagi támogatással ösztönözte a

hatékonyabb feladatellátásra. A Polgárőrség a Határőrségtől kapott NÍVA gépjárművel a működési feltételein hatékonyan
javított. Nagyon jó kapcsolat alakult ki
a Füzesabonyi Rendőrkapitánysággal,
a nagyobb rendőri jelenlét, az új körzeti
megbízott ambiciózus munkavégzése,
a polgárőrök önzetlen tenni akarása az
önkormányzat töretlen szándékát szolgálja. Minden résztvevőnek köszönöm a
munkáját.
Hasonló köszönet jár Tűzoltó Egyesületünk tagjainak önzetlen feladatvállalásukért, továbbá civil szervezeteink
aktív tagjainak folyamatos segítségnyújtásukért.
Szeretnénk a jövőben is minden
tőlünk telhető eszközzel, anyagiakkal
támogatni a civil kezdeményezéseket,
szervezeteket.
Nem feledkeztünk el a nyugdíjas közalkalmazottakról, köztisztviselőkről a
karácsony közeledtével, felkerestük az 50
éves jubileumukat ünneplő házaspárokat,
a község legidősebb lakóját felköszöntöttük, s 2007-ben 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 megszervezésével, ahol kicsit kikapcsolódhattunk a
mindennapos tennivalók sűrűjéből. Fontos 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 kapcsolatosan elmondható, hogy a rendelkezésükre álló állami támogatást célszerűen
használták fel, támogatták az óvoda által
szervezett bábelőadást, búcsúi bált rendeztek, Mikulás csomagot osztottak, a
beiskolázáshoz füzet- és egységcsomagokat vásároltak. A Falunap programjából
a gyerekek szórakoztatására megrendelt
programok költségét vállalták. Az együttműködés a község önkormányzatával
jónak mondható.
Az Önkormányzat legfőbb célkitűzése
továbbra is az, hogy az önkormányzati
törvényben előírt kötelező feladatait kellő színvonalon ellássa. Ennek keretében
gondoskodni kívánunk az intézményhálózat működési feltételeinek biztosításáról. Semmiképpen nem szeretnénk
feladatot megszüntetni, még a kötelező
feladatokon túl sem. Gondoskodni kell
a különböző kommunális szolgáltatások

zavartalanságáról, az arra rászorulók
szociális támogatásáról.
Az elkövetkező években számunkra a
legfőbb feladatot a pénzügyi egyensúly
megteremtése fogja jelenteni. Hiszen a
várható inflációs hatások egyre inkább
nehezítik a működést. Épp ezért kerestük az idei évben is azokat a lehetőségeket, amelyek a szakmaiság biztosítása
mellett többletfinanszírozást hozhatnak községünk gazdálkodása javára.
Novemberben két újabb társulás tagjai
lettünk gesztorként. Besenyőtelek és
Egerfarmos Önkormányzatával közösen létrehoztuk a Laskó – Rima Menti
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulást, melynek
keretében 2009. január 1-jétől közösen
fogjuk ellátni a szociális alapfeladatokat, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást. December közepétől pedig létrejött
Mezőtárkány-Dormánd Körjegyzősége.
Tíz millió forint körüli többletfinanszírozásra számítunk a két társulás működtetése kapcsán.
A kötelezően előírt feladatok ellátásán
túl a képviselő-testület szeretne olyan
beruházásokat megvalósítani, amely az
állampolgárok mindennapi életében szükséges, komfortérzetének javításához elengedhetetlen alapvető infrastrukturális,
kommunális beruházások.
Bízom abban, hogy a tenni akarás, az
összefogás, a közösség ereje jó eredményeket hoz az elkövetkező években mindannyiunknak.
S végül hagy ragadjam meg az alkalmat,
hogy megköszönjem mindazok munkáját,
akik az eltelt két évben elősegítették településünk fejlődését
A közelgő ünnepekre gondolva József
Attila soraival búcsúzom a kedves Olvasóktól:
„Igazi lelkünket,
akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan
őrizzük meg,
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”

Békés, boldog karácsonyt
kívánok Mindenkinek!

Baráti üdvözlettel:

Tóthné Szabó Anita
Mezőtárkány község polgármestere
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Mezőtárkány önkormányzatának
2009. évi költségvetési koncepciója
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.( XII.30.) Korm. számú rendelet 28. §.-ban foglalt előírások alapján
az önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepcióját a következők szerint fogadta
el Mezőtárkány képviselő-testülete:
A költségvetési keretszámok, kialakítását nehezíti az, hogy az előzetesen megküldött törvényjavaslat (továbbiakban:
tervezet) több lényeges adatot nem tartalmaz. Abból fakadóan, hogy a törvényt
az Országgyűlés még nem hagyta jóvá, a
közölt adatokban is változás lehet.
Ennek köszönhetően az előterjesztett
számadatokban bizonyosan változások
lesznek, tekintettel arra, hogy még a
jogalkotó sem tudta a tervezetet teljes
egészében adatokkal kitölteni. Így ahol
nem volt olyan adat, amire a központi
költségvetés tervezetéből támaszkodhattunk volna, ott a tavalyi tervezett adatokat vettük alapul (tekintettel arra, hogy
a költségvetési év még nincs lezárva,
nem tudtuk kellő pontossággal a teljesített tényadatokat sem figyelembe venni), becsült mértékű kiadási- és bevételi
szint-növekedéssel számolva.
Bevételek
A 2008. évi működési bevételek eredeti
előirányzatát vettük alapul a koncepció
elkészítésénél, melyet csökkentettünk
a 100-50 %-os étkezési térítési díj kedvezményének összegével és az iskolaotthonos ingyenes étkezés miatti bevételkieséssel (7189 eFt). Ezek a bevételi
források csak számszakilag emelték meg
a saját bevételt, valójában pénzmozgást,
tényleges bevételt nem eredményezett. A
csökkentés után maradó bevételeknél 5
%-os emelést építettünk be.
Az önkormányzatok sajátos bevételei
esetén az SZJA bevételekről pillanatnyilag nem rendelkezünk információval, így
azt a tavalyi szinten terveztük.
A helyi adók esetében a 2008. évi teljesítés az iparűzési adó tekintetében jóval
túlteljesült (2008. szept. állapot alapján
3831 eFt tervezéssel szemben 6480 eFt a
bevétel), viszont az iparűzési adóerőképesség a következő évre jóval kevesebb,
szinte az előző évi tervezési szintet mutatja. Ebből kifolyólag a tervezésnél az előző évi szinten maradtunk.

A normatív állami támogatás az előző
évhez viszonyítva 42.772 eFt-tal növekszik, melyből lényeges részt, 31.580 eFtot képvisel a szociális társulás jogán járó
normatíva, a körjegyzőség után lehívott
6038 eFt. Jelentősen emelkedett szintén,
6240 eFt-tal a szociális és gyermekjóléti feladatokra lekérhető saját alapnormatívánk az előző évhez viszonyítva.
320 eFt-tal csökkent viszont a közoktatásra kapott állami támogatás, 766 eFttal pedig a lakosságszám után általános
feladatokra kapott támogatás (csökkent a
lakosságszám 7 fővel).
A szociális juttatásokra kapott központi
támogatást az előző évi szinten terveztük,
mivel nem rendelkezünk a tervezéshez
szükséges számadatokkal.
A központosított előirányzatoknál a
kisebbségi önkormányzat működésére
kapott állami támogatást, és a prémiumévek program pályázatára leigényelt
összeget terveztük.
A működési célra átvett pénzeszközöket megemelte a szociális társulás után
a többcélú kistérségi társulástól átvett
11.970 eFt, a közoktatási társulásra járó
6069 eFt, a körjegyzőség működéséhez
Dormánd községtől átvett 12.005 eFt.
A kölcsöntörlesztés bevételének tervezésénél figyelembe vettük a csökkenő
adóstartozásokat.
A pénzkészlet-maradványt nullára terveztük, mert a 2008. évi költségvetést teljes mértékben teljesíteni kívánjuk.
A bevételek között kell tervezni a működési hitel összegét is, ami jelen koncepció
esetében hozzávetőlegesen 7970 eFt, ami a
tavalyi 42.063 eFt-hoz képest előrelépés.
Kiadások
A személyi juttatások tervezésénél az
előzetes központi információk alapján
csökkentésre került a 1,5 havi 13. havi
juttatás összegével (11650 eFt). Növekedett a szociális társulás miatt a bér
15.558 eFt-tal, a körjegyzőség miatt
9099 eFt-tal.
Meg kell említeni, hogy ezek az adatok az eddig rendelkezésünkre álló tény
alapján kerültek feldolgozásra, -ami várható és ezáltal módosíthatja a személyi
juttatásokat és annak járulékait,- a társulással kapcsolatos feladatellátáshoz
szükséges létszámbővítéssel (kb. 3 fő)
nem számoltunk.

A járulékok csökkentek a 13. havi járulékával (3666 eFt) nőttek a szociális társulás személyi juttatásának járulékával,
4798 eFt, a körjegyzőséggel kapcsolatos
bér járulékával, 2906 eFt.
A dologi kiadások esetében az inflációval egyező, ÖNHIKI rendszere által elismert mértékű emelést terveztünk.
A szociális juttatások az előző évi szinten kerültek tervezésre, csökkentettük
viszont a kedvezményes étkezés kiadásaival (7189 e Ft).
Az átadott pénzeszközök emelkedését
az újonnan létrejött társulás normatívájának átadása teszi ki,- mely az előzetes
számítások alapján az alapnormatívából
a két községnek 11.224 eFt, a többcélú
kistérségi társulástól átvett pénzeszközből pedig a szociális feladatra átvettből
7652 eFt, a közoktatási feladatokra
átvettből pedig 6069 eFt. A körjegyzőség
működésére kapott állami támogatásból
lakosságszám alapján Dormánd község
2277 e Ft-ra jogosult, melyet havi bontásban szintén átutalunk.
A felhalmozási kiadásokra 9.768 eFt-ot
terveztünk, mert a felhalmozási bevételünk is pont ennyi. Javasolt célok:
- Pályázatok önrésze a prioritási sorrend, és a beadott pályázatok szerint
- Színpadfedés,
rendezvénysátor
készítése
Céltartalékot nem tervezünk pénzmaradvány híján.
A kiadások így összesen 351. 860 eFtra rúgnak.
A különbség mérséklésére feltétlen
szükség van az eddigi gyakorlatnak megfelelően ÖNHIKI pályázat beadására.
Az intézményvezetők által intézményeiket érintő fejlesztési igények felsorolását az általuk készített, a koncepcióhoz mellékletként csatolt előterjesztések
tartalmazzák.
Mondani sem kell, hogy mindenképpen szükséges a kimutatott költségvetési
hiánynak pályázati úton történő csökkentésére törekedni, és a hitelfelvételt mindaddig, amíg lehetséges elodázni (akár a
költségvetési sorok átdolgozása árán is),
ezzel is csökkentve az önkormányzatot
sújtó esetleges kamatterhet.
Tóthné Szabó Anita
polgármester
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Visszatekintő 2008. augusztus – december
Ahogy szokták mondani: rövid idő alatt
is sok víz lefolyik a Dunán, ha a pergő
eseményekre gondolunk, így van ez egy
község életében is. Nyári lapszámunk
megjelenése óta sok minden történt településünkön, melyről egy képes – szöveges összefoglalót készítettünk.
Augusztus elsején a Kisebbségi önkormányzat által szervezett tanszercsomag
osztására került sor a művelődési házban.
A füzesabonyi írószerben az évfolyamokra összeállított tanszercsomagok jól jöttek
évkezdéskor a gyermekek számára.
Gyermekeknek szóló kézműves foglalkozásokkal kezdtük meg augusztus első
teljes hetét. Negyedikétől Kovács Tibor,
helyben élő népi iparművész ismertetett
meg bennünket a nemezzel, nemezelési
technikákkal. A nemez alapanyagából, a
birka gyapjából évezredek óta készítenek
különböző használati tárgyakat, ruházatot,
dísztárgyakat az állattenyésztéssel foglalkozó népek, így az ázsiai sztyeppéken
vándorló őseink, a honfoglaló magyarok
is. Külön cikkben szeretnénk bemutatni
ezt a ma is egyre népszerűbb anyagot. A
gyerekek maguk is készíthettek nemez-

labdát, karkötőt, nemez dísz képeket. Ki
gondolta volna, hogy a langyos szappanos
vízzel, gyapjúval és egy kis türelemmel
mennyi minden készíthető?
Tibor megmutatta számunkra a fonálsodrás technikáját, amellyel megfelelő
alapanyagot
választva
erős
kötelet is készíthetünk.
A foglalkozásokon résztvevő
gyermekek játékosan, tevékenyen
ismerkedtek meg
olyan kézműves
technikákkal, mely
kiapadhatatlan
lehetőségeket rejtenek a mindennapok során is. Gyerekek, figyelem!
Decemberben lesz
még folytatás!
Anyatejes Világnap, aug. 8.
Reményen felül sikerült a mezőtárkányi Anyatejes Világnap helyi rendezvénye is, ahová olyan kismamákat vártak a szervezők, akik szívesen hallgattak meg szoptatási,
higiéniás, egészségvédő
stb. tanácsokat a felkért
előadóktól.
Antal Erika védőnő
és Tóthné Szabó Anita polgármester asszony
köszöntötte a műv. ház
nagytermében gyermekestül összegyűlt
kismamákat, előadókat.
Településünk vezetője köszöntőjében hangsúlyozta:
„Egy polgármesternek megnyugvásra ad okot, ha
településén teljes
létszámmal működik az óvoda, ha a
gyermekek létszáma az iskolában
nem mutat csökkenő tendenciát. Ez mutatja és
bizonyítja: a település él,
lakói bíznak a jövőben.
Szerencsések vagyunk, ha

kismamák és gyermekeik körében ünnepelhetünk, mert a világ nem minden táján
van ez így. Földünkön nagyon sok helyen
éheznek a megszületett csecsemők, legalapvetőbb fizikai szükségleteik sincsenek
biztosítva.

Sok csecsemő azért hal meg, mert nem
jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF
átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében. A kérdés fon-

2008. december
tosságának hangsúlyozására 1990-től
augusztus elseje a Szoptatás, az Anyatej
világnapja.”
Az előadások összefoglalójaként miden
kismama megjegyezte a legfontosabb
információkat:
Az anyatej a babák legfontosabb, legtökéletesebb tápláléka, mert mindent
megfelelő mennyiségben és arányban
tartalmaz. Nemcsak egyszerűen tápanyag
és energiaforrás, hormonokat, növekedési
faktorokat, védőanyagokat is tartalmaz,
így az immunológiai védekezésre képtelen újszülött az anyatejjel „készen kapja”
a segítséget.
A szopás a csecsemő alapvető lélektani
szükséglete is, hiszen az anyai ölelés, az
anyai hang, a szoptatás alatti bőrkontaktus
a biztonságot is jelenti a csecsemő számára.
Nagyon fontos az anya-gyermek bensőséges, szeretetteljes kapcsolata, amely a
gyermek későbbi fejlődésére is igen jótékony hatással van.
Míg az anyukák az előadókat hallgatták, addig a csemeték a terem végében
kialakított játszóházban tehették próbára
ügyességüket, játszhattak az óvodából
átszállított vadonatúj fejlesztő eszközökkel. Ezeket az óvoda IPR pályázati
támogatásból tudta megvásárolni. Túró
Adrienn és Túró Olivér zongorajátékkal,
Adrienn és Szilágyi Noémi verses, prózai
betéttel színesítették a programot.
Az ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézetét Dr. Dósáné Dr. Fekete
Márta tiszti főorvos, Blikhardné Madarász Mária a kistérség vezető védőnője,
és Nagy Gusztávné a kistérség vezető
ápolónője képviselte, településünkről pedig dr. Tanárki István jegyző úr,
Mátyus Piroska és Németh Géza önkormányzati képviselők valamint Lakatos
László doktor úr tisztelte meg a rendezvényt. Németh Géza, a Szociális Bizottság elnöke virággal is kedveskedett a
résztvevőknek a közös fényképezkedés
előtt, akik között – aminek külön örülünk – voltak apukák is.
Aug. 12. Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány ülése:
A közalapítvány döntött a következő támogatásokról a múlt évi felajánlott
adó 1%-ok terhére: a mazsorett csoport
12 tagjának fellépőruha és mazsorett
bot vásárlásához járult hozzá 156.000.Ft és 55.000.- Ft összegben, - összesen
211.000.- Ft. A 2008. évi adófelajánlások terhére: Gyöngyvirág Nyugdíjasklub
tánccsoportja fellépő cipőinek vásárlásához, 10 főre, 66.000.- Ft értékben. A Közalapítvány nem zárkózott el az augusztus


23-i falunap rendezvényeinek támogatásától sem a fennmaradó kerete terhére.
Augusztus 15. Gyöngyvirág Nyugdíjasklub unoka – nagyi találkozója
Szilvásváradon zajlott közös kirándulás keretében. A klubtagok főzéssel is
készültek, a gyerekek különböző szórakoztató feladatokat oldottak meg az
együtt töltött idő alatt. A rendezvénynek
immár hagyománya van, hisz nem az idei
volt az első ilyen jellegű közös programja a nyugdíjasklubnak.
Aug. 20. ünnepi szent mise
A délelőtti szentmise méltó megemlékezése volt az államalapítás ünnepének,

Szent István király emberi, történelmi szerepe hangsúlyozásának. Szemenyei Péter
plébános úr a kereszténységben rejlő erőt,
mint jövőteremtő tényezőt állította példaként mondandójában, melyből napjaink
erkölcsi alapjaiban megingó társadalma is
meríthetne.
Aug. 23. falunap
Az elmúlt évek kánikulái szerencsére elmaradtak az idei augusztusi falunapunk hetében. Kellemes hőmérsékletben
két esős időszak között zajlott egész
napos rendezvényünk. Délelőttől folyt a
2. Paprikáskompér főzőverseny az iskola mögött. Az idén 14 csapat nevezett, munkahelyi közösségek, baráti társaságok
– még Mezőtárkányon kívüli is!
Jó volt látni, ahogy fortyogott
a kondérokban, üstökben az
étek, csalogatta a kíváncsi vendégeket. Nos, akik az elkészült
remekműveket is megkóstolhatták, azoknak aztán milyen
dolga lehetett!
Az egész napos program első
felében elsősorban a gyermekeket kényeztettük pónilovaglással, a Kis Bocs Baba Mama
Egyesület kreatív kézműves
műhelyével,
játszóházával,
lufibohócaival, de az ÁNTSZ

Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete
Egészségsátra sem marad üresen, hiszen
sokan megmérették vérnyomásukat, kértek BMI mérést, vagy töltötték ki a parlagfű totót.
Délelőtt még egy érdekes programban
is részt vehettek az érdeklődők: megtekinthették Bíró Edit amatőr festőművész
kiállítását az iskola egyik kiállítási teremmé avanzsált osztálytermében.
A magát impresszionista irányzathoz
soroló alkotónkkal érdemes ismerkedni
újságunk lapjain is, kiváltképp, ha megtudjuk, hogy a festészetben finom érzelmi
rezdüléseket ábrázoló hölgy a mindennapokban a Rendőrtiszti Főiskolán végzett,
bűnmegelőzési szakon.
A nap folyamán olimpiai lázban
égtünk. Az olimpia utolsó előtti, magyar
érdekeltség szempontjából utolsó napján
nagy reménységeink szálltak vízre, - s
reménykedtünk – utána a mennyekbe. A
döntőben kenusainkért és kajakosainkért
izgulhattunk.

folytatás a 8. oldalon Æ
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Délután mondta el ünnepi köszöntőjét Tóthné Szabó Anita polgármester
asszony, s képviselőtársaival jutalmazta a
községért dolgozókat.
Az önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében emlékplakettet
kapott Mezőtárkány gyermek –és felnőtt
karate sportjáért végzett munkájáért,
edzői tevékenységéért Borza József és
edzőtársa Herczeg Lilla.

Ebéd után az Egri Vitézlő Oskola:
„Fegyvert, s vitézt éneklek” - XVI. századi viselet –és fegyverbemutatója vonzot-

ta a látványosságra éhes tekinteteket. A
kardforgatást és az íjászatot a legbátrabbak ki is próbálhatták.
A légvárak, ugrálóvárak mindig népszerűek a gyermekek körében: az idén
gumiasztallal bővítettük a repertoárt.

Mezőtárkány
közművelődéséért
végzett több évtizedes kitartó, eredményes munkájáért Sajtos Dezsőné, Margó vehette át az
önkormányzat emlékplakettjét.
A községnek több évtizeden át
nyújtott
önzetlen
segítségéért kapott
emlékplakettet
Kriston
János.
Mezőtárkány
közigazgatásában
végzett munkájáért Tóth István

jegyző úr kapott
emlékplakettet,
aki több mint 40
évig dolgozott
a közigazgatásban, községünk
jegyzőjeként.
A képviselőtestület idén első
alkalommal ítélte
oda az önkormányzat
által
adható legmaga-

sabb kitüntetést, Mezőtárkány díszpolgára címet. Dudás Ferencnek, a Mezőtárkányi Általános Iskola majd az Általános
Művelődési Központ volt igazgatójának
Mezőtárkány Község Díszpolgára posztumusz kitüntető díjat adományozott az
önkormányzat vezetése, melyet özvegye
vett át Tóthné Szabó Anita polgármester
asszonytól.
A délutáni kulturális műsorblokkban 14
órától este 21 óráig folyamatosan peregtek
a színpadi események, természetesen nem
maradhatott el a helyi kiscsoportjaink fellépése sem. Láthattuk a mazsorettes lányainkat, a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub színpadi produkcióit – természetesen új koreográfiával az új fellépőruhájukban -, de fellépett az új taggal bővült Arcok Álruhában
Ifjúsági Színtársulat is szórakoztató vidám
operett betétdalokat énekelve, remek színpadi mozgást és előadást bemutatva.
A falunapra a kistérség néhány művészeti csoportját is meghívtuk: itt volt a
Füzesabonyi Kaláris Hagyományőrző
Néptánccsoport, az Egerfarmosi Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet Énekkara, a
Füzes Társastánc Klub standard és latin
táncokkal, a Poroszlói Lila Akác Népdalkör, volt hastánc bemutató a Marmaris
Hastánccsoport jóvoltából, valamint az
utcabált megelőzően a tiszanánai Ragwed
Killers (Parlagfű Gyilkosok) elnevezésű
fiatal rock csapat zenélt, akinek a híre a
Tisza-tavi partiról jutott el hozzánk.
folytatás a 10. oldalon Æ
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16 órától a Geri–Betli Duó műsorára
táncolhattak a táncos lábúak, vagy csak
élvezettel dúdolhatták a régi nagy mulatós slágereket.

Larcáék fellépésekor más megszoktuk a kiváló hangulatot, ez az idén sem
maradt el: az utcabálos hangulat az éjfélre menetrendszerűen megérkező szakadó
eső ellenére sem apadt, sőt! Akiket nem
zavart, hogy bőrig áznak, ropták a táncot
hajnalig hol a színpad előtt, hol a fedett
színpadon.
A maratoni falunapon jó hasznát vettük
azoknak a sörpad garnitúráknak és kerti
pavilonoknak, melyeket a hónap elején
vásároltunk a művelődési ház nyertes
pályázatából, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból.
Délután a focipályán „rekedt” szurkolók és csapatok néhány perc alatt elfogyasztották a kiszállított sört és üdítőt.
Torok nem marad szárazon, max. akinek
nem jutott.
Ital mellé mellékelnénk a főzőverseny oklevelének jutalomreceptjét, hogy
humorral is fűszerezzük a visszaemlékezést.
Jutalomrecept az ínséges időkre:
Sertéspörkölt Kulcsárné módra (2-4
személy részére)
Hozzávalók: 54-55 dkg sertéscomb
vagy lapocka, vagy bármi, csak sertésből
legyen, 1 fej nagyobb, vagy 2 közepes,
vagy 3 kisebb vöröshagyma, valamennyi
olaj vagy zsír, de ne legyen túl sok, 3-4
dkg őrölt pirospaprika, vagy piros arany,
két jó csipet bors, só vagy 1 evőkanálnyi,
miegymás
Kulcsárné úgy szokta, hogy a hagymát
megpróbálja eleinte apróra vagdosni,
majd miután bekötözte vérző kezét, már
csak nagyobbakra sikerül neki a művelet.
Persze mindenek előtt Kulcsárné egy formás kis kaszrojban odarakja a zsiradékot

hevíteni. Ha az már füstöl, akkor Kulcsárné kiönti (mert a férje utálja az odaégett
olajat vagy zsírt), majd kezdi elölről a
műveletet. Amikor harmadjára, negyedjére sikerül neki elkapni a kellő hőfokot,
akkor belerakja a hagymát, majd
aranyszínűre pirítja. Ha kész, akkor
szokta mindig Kulcsárné belerakni a
különféle fűszereket. Vigyázat! Nehogy
úgy járjanak, mint általában Kulcsárné, hogy a piros arany helyett a férje
által rossz helyre visszarakott Technokol Rapidot nyomják bele, mert ebben
az esetben is lehet újrakezdeni az egészet - bár ilyenkor már nemigen van
kedve Kulcsárnénak újrakezdeni. De
ha mégis: a fűszeres zsiradékba tegye
bele a húst és öntsön alá kellő mennyiségű vizet, majd átmehet a szomszédba
beszélgetni, mint ahogy ezt Kulcsárné
szokta. Ha délután háromkor eszébe
jut, hogy a pörkölt még mindig a gázon
van, akkor siessen haza, nehogy a lakás
lángra kapjon. Ebben az esetben már csak
annyit tehet, mint Kulcsárné: az odaégett
húst kikaparja a kutyának, káromkodik
egy nagyot és megbeszéli magában, hogy
ma is fogyókúrás napot tart!
Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!
(Meg Kulcsárné is!)
Az emberhónapokra áttérve rögtön az
elején egy magyar állampolgárság esküről
kell megemlékeznünk: gyarapodott a falu
Romániából áttelepült, magyar állampolgárságot kapott házaspárral.
Szept. 11-én az ÉRÁK munkaerő piac
bemutatásában szerepet játszó buszát
lehetett megtekinteni a művelődési ház
udvarán.
Szept. 20-án, - Nem csak az ötveneseké
a világ – zártkörű buli volt a júliusi retro
diszkó után a műv. házban.
Szeptember 27-28. A parlamenti horgászegyesület évadnyitó horgászversenye a mezőtárkányi Mátravíz horgásztónál került megrendezésre. A hónap fő
rendezvényére nagyon sokan készültek.
Az önkormányzat alkalmazotti gárdája

mellett a tó tulajdonosa, Nemes István
úr és csapata is kitüntetett figyelemmel
kísérte az egyesületi programot. A vendégek közül többen már szombat délután
megérkeztek. A szállások elfoglalása után
este ismerkedtek a horgásztó környezetével, előtte megtekintették a tárkányi intézményeket, tájékozódtak a falu örömeiről,
problémáiról, fejlesztési terveiről. Az esti
táncos mulatós party emlékezetessé tette a
mezőtárkányi hétvégét. Öröm volt nézni,
hogy pártállástól függetlenül együtt tudott
táncolni, beszélgetni minden jelenlévő.

A vasárnapi horgászverseny gyönyörű
időben, a vénasszonyok nyarához méltóan került megrendezésre. A tó elkápráztatta valamennyi vendégünket. Közel százan merítették horgaikat a vízbe a minél
nagyobb kapás reményében. Több kategóriában hirdettünk eredményt a végén: legnagyobb halat fogó, legkisebb halat fogó,
súlyban legtöbb halat fogó versenyzők
között, külön értékelve a hölgyeket. Talán
legérdekesebb pillanatai azok voltak a
versenynek, mikor a képviselők feleségei,
lányai, titkárnői örültek egy-egy horogra
akadt halacskának. Meglepetés volt számunkra, hogy milyen szakértelemmel és
örömmel kezelték a botot és a kukacot
ezek az amazonok!
Október 1. Idősek Világnapja. A polgármester asszony köszöntőjétől megpendültek az érzelmi húrok a szívekben. Nem maradtak el az időseket
méltató, ünneplő szavak, a fiatalabb generációk magvas gondolatokba öntött köszönetei.
Zsuzsi és Orsi: Nosztalgiapercek c. zenés szórakoztató előadása nagyszerű élményt nyújtott
a művelődési házba ellátogató
közönségünknek. Az elmúlt időszakban ATV Fásy Ádám Mulatójában is rendszerességgel megforduló hölgyek fellépésük után
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velünk maradtak, s a szintén emlékezetes székelykáposzta vacsora után együtt
mulattak a nyugdíjasklub énekkarával.
Néhány helyi nótát nekik is tanulniuk kellett.
2009-ben falunapkor látogatnak el hozzánk legközelebb, s terveink szerint egy
gyermek és egy felnőtt műsort is előadnak
a tisztelt nagyérdeműnek.
Október 4-én a Karate szakosztály
éves közgyűlésére került sor. Nagy öröm
számunkra, hogy sportolóink a szakosztály fennállása óta számos eredményt
értek el hazai országos versenyeken, az
egyesületi létszám stabil, 50 fő feletti.
Október 6-án iskolai ünnepség
keretében emlékeztünk meg az aradi
vértanúkról, a művelődési házban kiállítást rendeztünk az első kivégzett magyar
miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos és a
szabadságharc tábornokai emlékére.
Délután Nádasy Erika színművésznő
irodalmi estjére került
sor – Mosolyogni tessék! – címmel. A nyugdíjasok és gyermekek
együtt
élvezhették
többek között Karinthy
humoros írásait. A rendezvény a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár jóvoltából
került megszervezés-
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re. Pályázati támogatásból a könyvtár 4
vidéki helyszínen tette lehetővé irodalmi
műsor rendezését, köztük Mezőtárkányban.
Október 9. Délelőtt a művelődési
házban véradásra vártuk a donorokat;
míg Füzesabonyban a Teleki Blanka Ált.
Iskola sportcsarnokában megrendezésre
kerülő pályaválasztási kiállításon pályaválasztó nyolcadikosaink és a mazsorett
csoportunk fellépése kapcsán voltunk
érdekeltek.
A Füzesabonyi Munkaügyi Központ
szervezésében megvalósuló szakmai
napon több száz, a környék
településeiről érkező iskolás
vett részt, köztük a mezőtárkányi nyolcadikosok, Forgácsné
Bársony Mária osztályfőnök
kíséretében. A börzén az érdeklődők megtekinthették
a megye középiskoláinak bemutató standjait,
információs kiadványait,
ismerkedhettek különböző szakmákkal.
Október 10-én a
hatodik osztályosokkal
Egerbe kirándultunk, a
Zsinagógában a Magyar királyok
történelmi panoptikuma c. kiállítást
néztük meg.
Október 11-én hüllőshownak

lehetett részese a művelődési házba ellátogató közönség egy vándor mutatványos
csoport jóvoltából. Az óriáskígyó és olvasó majom tetszett legjobban a gyerekeknek. A felvonultatott
állatokat meg is lehetett simogatni.
Október 21-én a
Füzesabonyi
VTV
látogatott el Mezőtárkányba. A polgármester asszony tájékoztatást adott az elmúlt 2
évben megvalósult és
elindított fejlesztések-

ről, függő pályázatainkról. A választási
ciklus félidejének összefoglalóját a Füzesabonyi VTV honlapján is megtekinthetik.
(Nem csak Mezőtárkányról, hanem a kistérség valamennyi településéről.) (http://
www.fuzesabonytv.hu/kisterseg.htm).
Délután a nyugdíjasklub tartott összejövetelt a klubházukban. Vendégségben jártunk náluk is. A ház előtti csoportképpel
örökítettük meg az eseményt.
Október 22. Nemzeti ünnepünk
községi ünnepére délután került sor. Az
ünnepi beszéd elhangzása után a 8. osztályosok műsora következett, ezt követően
a templomkertben koszorúztuk meg az
1956-os kopjafát. A gyermekek műsorát
Forgácsné Bársony Mária tanárnő tanította be. Különlegessége volt a műsornak,
hogy projektoros kivetítéssel, filmbetétekkel színesítették az előadást.

Október 24-én Egerbe szerveztünk
közös színházlátogatást a Fekete Péter
operett bemutatójára. Hogy mennyire
népszerű ez a műfaj nálunk is, mutatja a
36 fős csoportlétszámuk.
„Holdvilágos éjszakán miről álmodik
a lány...”, „Fekete Péter öcsém, te kis
ügyefogyott” – ezeket az örökzöld dalokat mindenki ismeri. Eisemann Mihály
a múlt század harmincas éveiben a legünnepeltebb operettszerzőnek számított,
ő volt az élet császára, slágereit az utcán
is fütyülték.
folytatás a 12. oldalon Æ
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IV. évfolyam 8. szám
folytatás a 11. oldalról

A szocializmus idején megbélyegezték,
műveit giccsnek tartották, mellőzött figuraként halt meg. Mára kiderült: ezek a
dalok elpusztíthatatlan örökzöldek, minden korszakban hatnak.
Fekete Péter eredeti szövegkönyvét
Somogyi Gyula írta. Az operettel első
ízben kísérletező író librettója szerint
Fekete Péter mindenkire és mindenre
balszerencsét hoz. Előbb egyetemi hallgatóból tisztviselő, majd telepőr, később
ablaktisztító lesz. Közben persze megismerkedik egy zseniális üzletember
húgával, aki megsajnálja a szerencsétlen
Pétert, és beajánlja bátyjához inasnak.
A színház hangulata mindenkit magával ragad, kérem máskor Önök is tartsanak velünk!
Október 28. Gyöngyös: Zöld út a
felnőttképzéshez c oktatás-módszertani
demonstrációs napon meghívott polgármesterek beszéltek őszintén munkájukról,
azokról a buktatókról, amelyeket a hiányos szakismeretnek, a folyamatos képzések hiányának tudhatnak be. A szakmai
nap fontos megállapítása volt a képzések
szerepének hangsúlyozása, melyen partnereket keresett a közös jövőhöz a gyöngyösi főiskola Felnőttképzési Intézete.
November 07-én Réti Árpád: Wass
Albert irodalmi estjére került sor, A bujdosó imája címmel. Az Erdélyből elszármazott nyugdíjas színész, a Gárdonyi
Géza Színház egykori kiválósága, hitelesen, őszinte érzelmekkel teli előadásban jelenítette meg a közönségnek a 100
éve született és 10 éve elhunyt író, költő
nagyszerű irodalmi alkotásait.
Másnap, az Arcok Álruhában Ifjúsági Színtársulatunk Nefelejcs c. műsora
keltette életre a két világháború közti időszak nemzeti érzelmeit. Nagy Péter tanár
úr a Trianoni békediktátum körülményei-

re világított rá felvezető előadásában, míg
Sipos Attila a korszakot bemutató kiállítás
kapcsán mondta el személyes élményeit
Trianon és a bécsi döntések 21. századba
is áthúzódó hatásairól.
November 10. Apáczais szakmai nap
keretében rendhagyó történelemórán
vehettek részt az iskola diákjai és pedagógusai. Hidán Csaba László régész, történész előadásából megismerhettük a honfoglalás kori férfi viseletet, fegyvereket.
Megtudhattuk például, hogy a sztyeppei
nomádok - élükön őseink - készítettek és
viseltek először szabott ruhákat. Ők terjesztették el az alsónemű használatát a
Kárpát medence népei között. A honfoglalók tarsolyában sokféle használati tárgy

lapult: tűzgyújtáshoz kovakő,
esztergált csont tűtartó, de
női tarsolyokban a régészek
találtak tükröket, szemöldökcsipeszeket, körömápoló
késeket. A gyerekek érdeklődéssel figyelték a különböző nyíltípusokhoz tartozó
magyarázatot: milyen nyílheggyel vadásztak őseink
madarakra, milyen nyílvéggel lőttek távolra, milyent

alkalmaztak a páncélzat áttörésére a harcokban.
November 11-én Munkaerő toborzóra került sor
tiszaújvárosi munkára. A sok
érdeklődő közül bízunk ben-

ne mind többen feleltek meg az alkalmassági teszten és jutottak biztos, rendszeres
jövedelemhez elhelyezkedésükkel.
November 22-én az ÁMK Erzsébet
Katalin napi hagyományőrző bálját
szervezte meg.
A múlt évben 30 éves évfordulóját ünnepelte Mezőtárkány Általános Művelődési
Központja. Akkor, sikeres bállal zártuk
a 30 éves jubileumi programsorozatot. A
jótékonysági bál után elhatároztuk, lesz
folytatása ennek a színvonalas közösségi
programnak.
2007. Szent Erzsébet emlékéve volt.
November végének két jeles napja Erzsébet és Katalin napja kiváló lehetőséget
biztosít számunkra, hogy hagyományőrző
bálunkat ezen időpontokhoz igazítsuk.
Advent karácsonyváró, csendes hangulatát előzzük meg a november második
felének bálos, mulatós napjaival, melynek
zárónapja a népi kalendáriumban Katalin
névnapja.
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140-en mulatták végig velünk a szombat estét. Fellépett a nyugdíjas tánccsoportunk és a mazsorett csoportunk. Kitüntetés
volt számunkra, hogy a környező településekről több polgármester, önkormányzati képviselő és intézményvezető tisztelt
meg jelenlétével bennünket. Köszönjük
minden kedves támogatónknak az anyagi, természetbeni segítségét, mellyel a bál
megszervezéséhez hozzájárultak!
December 05-én személyesen is ellátogatott az óvodába és az iskolába a télapó. Igaz az időjárás nem tette lehetővé

a szánon való közlekedést, de télapó és
krampuszai nem ijedtek meg a sáros kihívásoktól, esőtől sem.
December adventi időszaka a karácsonyvárás hangulatában telik. Karácsonyi ünnepséget szervez a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub december 12-én, az
önkormányzat ünnepségre hívja a község
mozgáskorlátozottjait december 15-én,
az intézmények nyugdíjasait dec. 17-én.
December 19-én 17 órától rendezzük
az önkormányzat karácsonyát, melyen
sztárvendégünk Vincze Lilla énekesnő
lesz! A részvétel ingyenes, szeretnénk, ha
minél többen elfogadnák meghívásunkat!
Az ÁMK Ált. Iskola karácsonyi ünnepségére dec. 20-án kerül sor.
És kérek mindenkit, ne feledje! Szervezünk szilveszteri bált is! A jó hangulatról
a pétervásárai László Band gondoskodik,
míg 3 fogásos sültes vacsorát, somlóit, az
éjféli virslit és pezsgőt a Hársfa Vendéglő
biztosítja.
Aki együtt akar velünk mulatni szilveszterkor is, az jelezze részvételi szándékát a művelődési házban Sipos Attilánál,
vagy a 70/289-1901-es számon, dec. 20ig, 5000.- Ft/fő részvételi díj befizetése
mellett.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Mezőtárkány község önkormányzata 2008.
évi háromnegyed éves beszámolója a
gazdálkodásról
Bevételek: Az elvárt szinttől, mely ezen
időszakban 75 %, jóval kevesebb, 53,24 %
a teljesítés, ez a félévi beszámolóban már
említett térítési díj-kiesés miatt van. Lényeges eltérés nincs, többletbevételt jelent a
kondi terem bevétele, az értékesített selejt
eszközök bevétele, a biztosítótól kapott kártérítési összeg és az áfa-visszatérülés.
Az önkormányzat sajátos bevételeinél
a helyi adóbevételek a tervezési szintet
a gépjárműadó és a helyi kommunális
adó tekintetében alul-, az iparűzési adó
tekintetében pedig jóval túl teljesült.
Mivel a tervezett iparűzési adóerő képességtől jóval több a befolyt bevétel, közel
1000 eFt állami támogatást vonnak az
önkormányzattól vissza.
A normatív állami hozzájárulás bevétele időarányos.
Az egyes szociális feladatokra kapott
állami támogatás az igénylések alapján
megfelelően finanszírozásra kerültek.
A központosított támogatások a félévi
helyzethez viszonyítva nőtt a villamos
energia áremelkedésének kompenzálására benyújtott pályázaton elnyert 414 eFt–
tal, a teljesítmény motivációs pályázaton
nyert 2159 eFt-tal.
Az ÖNHIKI- támogatásra benyújtott
pályázatunk elbírálása sajnos messze
elmaradt az előző évekhez, 1061 eFt-ot
tudtunk csak leigényelni.
A működési célú pénzeszköz átvétel nőtt az előző beszámolási időszakhoz viszonyítva, a parlagfű mentesítésre
kapott 36 eFt-tal.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nőtt
az egyházi ingatlan tulajdonba adásáért
kapott kártalanítás összegével 8536 eFt.
A működési hitel előirányzatát csökkenteni tudtuk az év közben megigényelt állami
támogatásokkal és az önhiki összegével.
Jelenleg 24 746 eFt, melyet csökkenteni
tudunk még 3108 eFt-tal, ezek után még
hiányként jelentkezik 21638 eFt, bízunk
abban, hogy az eddigi ésszerű gazdálkodás
továbbra is azt eredményezi, hogy megoldást találunk a hiány jelentős részének
pótlására.
Amennyiben a képviselő testület úgy
határoz, hogy a költségvetésben megtervezett felhalmozási kiadásokat megvalósítja, abban az esetben év végén minden-

képpen hitelt kell felvenni, hogy a működés zökkenőmentes legyen.
Kiadások: A kiadások teljesülése amely 74 %-os,- azt jelenti, hogy a betervezett kiadások eddig megvalósításra
kerültek.
A személyi juttatások önkormányzati szinten 75 %-os, a járulékok 76 %-os
teljesülést mutatnak, úgy tűnik a teljesítés
alapján, hogy a tervezettnek megfelelően
alakulnak, jelentős problémát év végéig
nem okozhatnak.
A dologi kiadásoknál a 78 %-os túlteljesítés a következő nem tervezett kiadások megvalósításából adódik:
- Fakivágás 216 eFt
- Útjavítás Mezőtárkány-Egerfarmos
összekötő út, jelzőtábla kihelyezése
360 eFt
- Konténerszállítás 112 eFt
A működési célú pénzeszközátadás teljesítése 100,22%, részleteiben a legtöbbje 100 %-os kifizetést takar (civil szervezetek támogatása).
A szociális juttatások a tervezettnek
megfelelően alakultak, összességében
lényeges eltérés egyik jogcímnél sem
keletkezett.
Az eseti juttatások már tartalmazzák
a beiskolázási támogatást, melyet igen
nehéz gazdasági helyzetünkben is biztosítani tudtunk a rászorulóknak, az eddigi
kifizetésekből is látszik, hogy idén jóval
több eseti segélyt kellett kifizetni, mert
egyre több azon családok száma, akik
nehéz anyagi körülmények között élnek.
A Kisebbségi Önkormányzat 294 eFttal járult hozzá a beiskolázáshoz, a cigány
családok gyermekeinek biztosították a
füzetcsomagot.
Felhalmozási kiadások: az elkészült
a hivatali vizesblokk felújítása, az iskolaudvar térkövezése, az orvosi rendelőbe pedig új konvektor lett vásárolva. Az
eddigi kiadások alapján rendelkezésünkre
áll még 5205 eFt, melyből biztosítani kell
az orvosi rendelő felújításához, a buszmegálló felújításához szükséges önerőt,
a telekvásárlások kiadásait. A maradék
felhalmozási kiadás nyújtana fedezetet a
működési kiadásaink hiányára.
Tóthné Szabó Anita
Polgármester
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Körjegyzőség
Mezőtárkány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtárkány és
Dormánd községek képviselő-testülete
körjegyzőséget hozott létre a két település közötti közigazgatási-szakmai együttműködés megerősítése, és az ügyintézés
hatékonyságának javítása érdekében. A
körjegyzőség székhelye Mezőtárkányon,
a Polgármesteri Hivatalban található. A
körjegyzőség megalakulásából az ügyfelek hátrány nem érinti, továbbra is a
megszokott ügyintézők látják el feladatukat, a megszokott ügyfélfogadási rend
szerint, ami a körjegyzőség létrejöttével
nem változik.

Tájékoztató a
közterületek
eltérő
használatáról
szóló rendelet
elfogadásáról
Mezőtárkány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2008. szeptember
23-án elfogadta A közterületek eltérő
használatáról szóló 15/2008 (IX.23.)
számú rendeletét.
A rendelet értelmében a közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet
rendeltetésének megfelelően bárki
használhat, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és
kijelölt részét, továbbá arra a magánterületre, amelyet azonos feltételekkel
bárki használhat.
Közterületen való bármilyen tárolás,
rendezvényszervezés, út- vagy járdafelbontás végzéséhez közterület-használati engedélyt kell benyújtani, amely
a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető
elő. A közterület-használat egyes esetekben díjköteles (nem tartozik ide pl.
a folyamatosan használt személygépjárművek ingatlan előtti, az utcán történő nappali vagy éjszakai tárolása).
A közterületek eltérő használatának
részletes szabályait tartalmazó rendelet
teljes szövege megismerhető a Polgármesteri Hivatalban.

Szociális mikrotársulás
Mezőtárkány, Besenyőtelek és Egerfarmos községek Képviselő-testületei úgy
határoztak, hogy a szociális ellátások
terén szorosabbra fűzik együttműködésüket, és 2009. január 1-től a szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása, családsegítés feladatait, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást a
Laskó–Rima Menti Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotásulás keretén belül szervezik meg. A
társulás alapjául szolgált Mezőtárkány
és Egerfarmos községek közötti, 2007.
év elején létrehozott közoktatási intézményfenntartó mikrotársulás rendkívül
jó tapasztalatai, és az ennek kapcsán
végzett közös munka eredményeként
létrejött bizalom a két település között.

A három önkormányzat mezőtárkányi
székhellyel létrehozta a Laskó–Rima
Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti
Intézményt, amely mind Besenyőtelek,
mind Egerfarmos községekben telephellyel rendelkezik, az ellátások eddigi
színvonalának megtartása, és jövőbeni
emelése érdekében.
A szociális étkeztetésben, házi
segítségnyújtásban
részesülőknek
a változásból semmilyen hátrányuk
nem származik, ugyanazok a gondozónők fogják ellátni őket továbbra
is, mint eddig, ami ugyanúgy igaz a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás segítségét igénybe vevőkre
is, az iroda helye változatlan marad,
az ügyfélfogadás rendjéről szóló tájékoztató később jelenik meg.

Szociális, Egészségügyi és
Családvédelmi Bizottság
A bizottság tagjai: Elnök: Németh Géza.
Tagok: Mátyus Piroska, Vass József. Külsős tag: Antal Erika.
A bizottság feladata a községben élők
egészségügyi és szociális helyzetének
fejlesztése, és ellátásának figyelemmel
kisérése.
Kiemelt feladatok:
- dönt a benyújtott átmeneti segély
kérelmekben
- dönt a Bursa Hungarica felsőoktatásban tanulók beadott pályázataiban
- véleményezi a Képviselő Testülethez
benyújtott ápolási díj kérelmeket, és
javaslatot tesz ezekben az ügyekben
- környezettanulmányt készít, és
javaslatot tesz az első lakáshoz jutók
támogatásában
- megünnepli minden évben, a korábban az önkormányzat alkalmazásában álló, jelenleg már nyugdíjas
dolgozóit
- köszönti az adott év folyamán a
községben 90. életévüket betöltött
lakosokat
- köszönti az adott évben aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat,
azokat, akik 50 évvel ezelőtt Mezőtárkányon kötöttek házasságot
- közreműködik az önkormányzat által
az iskolás –és óvodás korú gyermekek számára adott Mikulás csomagok eljuttatásában
- hozzájárul hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásához
- részt vesz az önkormányzat rendez-

vényein, munkájával segíti a rendezvény sikeres lebonyolítását
A Bizottság, munkáját a bizottsági üléseken végzi, mely tavaly 12, 2008-ban 9
alkalommal történt.
A Bizottság minden évben az egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben
nem részesülő gyermekeket beiskolázási segélyben részesíti, ez a tavalyi évben 222 000 forint, idén 300.000
forint volt. Átmeneti segély címén 2007
évben 650.000 forint, 2008-ban ez idáig
620.000 forint került kifizetésre. Bursa
Hungarica pályázatban 2007 évben 11 főt,
2008-ban 12 fő tanulót támogatott. 2007
és 2008-ban is 2 hátrányos helyzetű tanuló táboroztatásához nyújtott segítséget.
Első lakáshoz jutók esetében 2008-ban
3 környezettanulmányt készített, 2 család
esetében hozott javaslatot. Tavalyi évben
3 aranylakodalmukat ünneplő házaspárt
köszöntött fel otthonában, idén 1 házaspárt köszöntünk december folyamán.
Németh Géza
elnök

2008. december
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Pályázatok 2008

ÁMK Mezőtárkány-Egerfarmos
Cél szervezet

Pályázat célja

Pályázott összeg

Támogatási összeg

Eredmény

Oktatási Minisztérium

Iskolai integrációs felkészítés, integrációs óvodai
program

6.702.500 Ft

6.702.500 Ft

Nyert

Oktatási Minisztérium

Kötelező eszközbeszerzés támogatása

1.998.100 Ft

1.998.100 Ft

Nyert

Heves Megyei Közoktatási
Közalapítvány

Kötelező eszközbeszerzés támogatása

1. 049.450 Ft

120.000 Ft

Nyert

Pro Bono Publico Alapítvány Kötelező eszközbeszerFüzesabony és v. Takarékszözés támogatása
vetkezet

50.000 Ft

Nem nyert

Útravaló Ösztöndíj Program

6 fő tanuló

Nyert

Hátrányos helyzetű
tanulók továbbtanulásra
felkészítésének támogatása

Baloghné Gál Viktória okt. ig. h.

Óvodai
hírek
A 2008/2009-es nevelési évet 64 kis-

gyermek kezdte meg óvodánkban. Új
kiscsoportosaink a kezdeti sírdogálások
után hamar megszokták az óvodai életet.
Idén IPR pályázaton 1, 8 millió forintot nyert az intézmény. Az összegből
udvari, csoportszobai játékok és fejlesztő eszközök, szakkönyvek, elektronikai cikkek, rajzeszközök, tisztasági
csomagok kerültek beszerzésre. A sikeres pályázatnak köszönhetően javult az
intézmény tárgyi felszereltsége, valamint csökkentek a szülők óvodáztatási
anyagi terhei is.
A gyerekek esztétikus környezetének
kialakításához a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is hozzájárul. December elején kerültek megrendelésre az
általuk finanszírozott gyermekszékek,
melyek februártól szolgálják majd nagycsoportosaink kényelmét. Felajánlásukért ezúton is köszönetemet fejezem ki!
December 5-én meglátogatta gyermekeinket a Mikulás, akit versekkel, énekekkel köszöntöttünk. Ő pedig dicséretek és dorgálások kíséretében kiosztotta
a csomagokat.
Nagycsoportosaink lázasan készülődnek, hiszen óvodánk hagyományához
híven karácsonyi ünnepséggel örvendeztetik meg szüleiket.
Rektori Ottilia óvodavezető

Könyvtári események
A könyvtár életében 2008 szintén a fejlődés éve volt. A múlt évi padlózatcsere után a bútorzat cseréje zajlott le. Új
asztalok és új könyvkiadópult érkezett,
ami korszerűbbé, kényelmesebbé tette
a látogatók kiszolgálását. A könyvtáros
munkáját nagyban segítendő egy számítógép érkezett, aminek a jövőben lehet
igazi jelentősége. Az Internet bekötése
is megtörtént. A fejlődés azonban itt nem
áll meg. A Szikla vagy Corvina könyvtári
integrált rendszer megszerzése segítségével lehetőség nyílik majd a rendszer teljes
körű szolgáltatásának igénybevételére, és
a vonalkódos kölcsönzés bevezetésére is.
A könyvtár továbbra is a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) része,
amit a Bródy Sándor Könyvtárral kötöttünk meg. Három hónaponként közel 100
új dokumentum érkezik, amiben könyvek,
hangoskönyvek, videokazetták találhatók.
Remélhetőleg belátható időn belül lehetővé válik az olvasói számítógépek beszerzése is és az Internethez való csatolásuk
után a látogatók minél szélesebbkörű
információhoz való hozzáférést kapnak.
A könyvtár küldetésének tartja, hogy a
tudást minél szélesebb formában a hagyományos mellett, modern elektronikus
formában is tudja közvetíteni a látogatóknak. Végezetül szeretnék néhány könyvet
ajánlani azokból, amelyek frissen érkeztek az egri könyvtárból: William Golding:
A legyek ura; Bertand Meyer-Stabley:

Az igazi Ingrid Bergman; Wass Albert:
Voltam és más önéletrajzi írások, Astor;
Orhan Pamuk: Hó; Sinkovics-Budai:
50 év futballkapitányai; Egészség 60 év
felett; Házikerti kézikönyv; Benedek Elek
meséi; Sütemények és kenyérfélék.
A 2009-ben járó újságok és folyóiratok
listája: 100xSzép, 2 Zsiráf, 3. Évezred,
Kapu, Kiskegyed, Meglepetés, National
Geographic, Nők Lapja.
A könyvtár nyitvatartása: Hétfő: 14-17,
Szerda: 14-17, Péntek: 14-17.
Nagy Péter könyvtáros

Úgy érzi problémái vannak, melyeket
egyedül már képtelen megoldani?
Nincs, aki meghallgassa?
Nem talál válaszokat kérdéseire?
A hullámok összecsaptak a feje
fölött? Kamasz gyermeke nehezen
illeszkedik be közösségekbe?
Iskolás gyermeke szorong reggelente? Óvodás gyermeke sír, amikor el kell válnia Öntől?
Van segítség! Hívjon bizalommal,
problémáját diszkréten kezelem!
Rám számíthat pszichoterápia és
tanácsadás diszkrét, megbízható
okleveles pszichológustól.
Hívjon bátran!
Telefon: 70/36-66-301
Márkusné Barkó Otília
okleveles pszichológus
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Az Úr születése
„Ma megszületett az Üdvözítő, az Úr
Krisztus.”
A próféták már századokkal előbb
megsejtették ezt a napot, és számos képpel szemléltették. „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát…” (Iz 9,1)
A bűn, a rabság, az elnyomás sötétségébe belehasító fény előjátéka a Messiás eljövetelének, aki szabadságot,
örömet és békét hoz magával: „Kisgyermek született nekünk, fiú adatott
nekünk”. A jövendölés túlhalad azon a
távlaton, hogy Isten egy új Dávidot küld
népe megszabadítására. Betlehemre vet
fényt, ahol nem egy hatalmas király,
hanem az emberré lett „hatalmas Isten”
született meg. Egyedül őrá illenek ezek
a címek: „Csodálatos, Tanácsadó, Erős,
Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme” (Iz
9,5). Amikor a jövendölés történelemmé
vált, végtelenül nagyobb fény ragyogott
fel, és a híradás nem földi, hanem mennyei hírnöktől érkezett. „Egyszercsak ott
állt előttük az Úr angyala és beragyogta
őket az Úr dicsősége… Nagy örömet
adok tudtul nektek és majd az egész
népnek: Ma megszületett Megváltótok,
Krisztus, az Úr” (Lk 2,9-11). A megígért és a századok óta várt Messiás él,
ott reszket az emberek között: „Találtok
egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket” (Lk 2,12). Ebben a gyermekben
Isten új népe az oly régen áhított Messiást kapta meg. A mérhetetlen remény
felmérhetetlen valóság lett. Ő a köztünk
élő Isten, aki egy lett közülünk, hogy
megtanítson minket arra, „hogy sza-

kítsunk az istentelenséggel és az evilági
vágyakkal… Várjuk reményünk boldog
beteljesülését, a nagy Istennek, Jézus
Krisztusnak dicsőséges eljövetelét” (Tit
2,12-13). Íme a két pólus között feszülő
keresztény remény: Jézus születése, minden üdvösség kezdete és végső eljövetele,
az egész keresztény élet irányadó célja. A
Jézus születésén elmélkedő és az őt imádó
hívő nem zárkózik be a földi valóságok és
remények körébe, hanem nyitott az örök
remények felé, arra vár, hogy majd egy
napon találkozik Urával és Üdvözítőjével.
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige”
Szent János evangélista fellebbenti a
misztériumról a fátylat. A megtestesült
Isten Fia az ember szintjére helyezkedett,
hogy az embert fölemelje méltóságára:
„hatalmat adott nekik, hogy Isten gyermekévé legyenek”. Az Ige azért is testté
lett, hogy hozzáférhetővé tegye Istent
az ember számára, hogy megismertesse
őt: „Istent nem látta soha senki. Az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya
ölén van”. Az ószövetségi próféták Isten
szavainak az átadói voltak, Jézus azonban maga a Szó, Isten Igéje: megtestesült
Szó, aki emberi nyelvre fordítja le Istent,
feltárva mindenekelőtt az emberek iránti
végtelen szeretetét. A próféták csodálatos
dolgokat mondtak el Isten szeretetéről, az
Isten Fia viszont megtestesíti ezt a szeretetet, saját személyében élőnek és tapinthatónak mutatja be. Az a „bepólyázott és
jászolba fektetett kisded” ezt mondja az
embereknek: Isten annyira szereti őket,

Wass Albert:

Karácsonyi Mese
Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A
szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta
pipázó alakját ott a nagyszoba végiben,
s ezüstös szakállán olykor megcsillant
a láng.
Mi gyermekek a mennyezetig érő,
gyertyafényben izzó karácsonyfa
körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár
pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a «Mennyből az angyal»
összes versszakát. Ének után
apám fölolvasta a betlehemi
csillag történetét a Bibliából,
elmondtuk közösen a kará-

csonyi imádságot, s azzal nekiestünk a
játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda. Kis idő
multával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénemberhangján:
- Aztán tudjátok-é - kérdezte -,
hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
- Akkor született a Jézus Krisztus
- felelte Margit húgom okosan
új babaháza előtt térdepelve,
s nagyapánk bólintott rá.
- Ez igaz - mondta - mert
hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára.
De maga a karácsony már
régen megvolt akkor. Ha

hogy üdvösségükért saját Egyszülöttét adta oda. Ezt az üzenetet, amit egy
napon angyalok és pásztorok hirdettek,
tovább kell adni minden embernek –
különösen a szegényeknek, a kicsiknek,
a megvetetteknek, a szenvedőknek. A
feladat már nem az angyalokra, hanem a
keresztényekre vár! Mit érne Jézus születésének megünneplése, ha a keresztények ezt nem tudnák életükkel hirdetni
testvéreiknek? Valóban az ünnepli meg
Jézus születését, aki mindig elevenebb
hittel és szeretettel fogadja be életébe
az Urat, aki engedi, hogy saját szívében
is megszülessen és éljen, hogy általa
is kinyilváníthassa a benne hívőknek a
jóságot, az emberszeretetet és az odaadást.
Ó drága betlehemi Fiúcska, add, hogy
egész lelkemmel közeledjek születésed
mély misztériumához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha olyan
nekikeseredetten keresnek, s amit csak
te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban
megismerjük egymást, és mint ugyanannak az Atyának gyermekei testvéri
szeretetben éljünk egymással. Fedd fel
előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságodat. Ébreszd fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért.
Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add
meg nekünk a te mennyei békédet.
/XXIII. János pápa/
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
Mezőtárkány minden kedves lakójának
örömteli, békés, meghitt karácsonyt és
boldog újévet!
Szemenyei Péter
plébános

ideültök mellém a tűzhöz, elmondom,
hogyan keletkezett.
Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert
nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudott ám.
- Hát az úgy volt - kezdte el, miután
nagyot szippantott a pipájából -, hogy
réges-régen, amikor Noé apánk unokái
megépítették volt a Bábel tornyát, s annak
ledőlte után nem tudták megérteni egymást
többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre
jobban és jobban kezdett elhatalmasodni
ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes,
mint a szomszédja, azt ölte az irigység,
hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest
volt megművelni a földjét, az irigyelte azt,
akinek szebb búzája termett, s mikor az
irigykedés már igen-igen elhatalmasodott
az embereken, akkor megszületett belőle
a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj
gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevő-
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jére a házát. Addig-addig, hogy egy napon
aztán az Úristen odafönt az, égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok
szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak,
s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás,
éhezés és pusztulás következett ebből az
egész emberi világra. Mikor pedig már
közeledett erősen az idő, amikor minden
emberi életnek el kellett volna pusztulnia
a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és
ezt mondta neki:
„Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a
földön, melyet mohósága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert,
asszonyt és gyermeket, s akiben még
megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében,
én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök
az emberi világon, s meg változtatom az
ítéletet, amit kiróttam rája.”
Ezt mondta az Úristen, s a Világosság
angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot.
A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az
emberek tapogatódzva jártak az utcákon,
s akinek még volt egy darabka szárazra
fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék
mélyére, hogy ne kelljen megossza mással.
Egy birkabőr bundaért meggyilkolta apját
a fia, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a
megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon
elszomorodott, hogy hasztalan járta az
emberi világot, mert nem talált benne sehol
egy fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a
dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába,
egyszerre csak összetalálkozott a sötétben
egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt
magával kínlódva. Kiéhezett, sovány
ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta
magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől.
„Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte az angyal.- Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.”
„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. - Asszonyom s kicsi fiacskám
van otthon, kik fagynak meg, s olyan
gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének
el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha
bele is pusztulok.”
Az angyal megsajnálta az embert, és
segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott
kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az
ember tüzet rakott a kemencében, s egysze-
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riben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy
sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az
angyal meggyújtott egy gyertyát az ember
szívében, mert jóságot talált abban.
„Édesanyám, éhes vagyok...” - nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt
a rongyai köze, elővett egy darab száraz
kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. „Mért nem
eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal. - Hiszen magad is olyan
éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.”
„Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen mit egyék
a kicsi fiam.” S az angyal ott nyomban
meggyújtotta a második gyertyát is, és
odahelyezte az asszony szívébe.
A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt:
„Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból ők is éhesek,
s nincs tűz a házukban. Megosztanám
velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a
tűznél!” Az angyal pedig meggyújtotta a
harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a
kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó
előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott
három kis pislákoló gyertyalángot. És
úgy megörvendett annak, hogy az angyal
mégis talált jóságot a földön, ha nem is
többet, csak hármat, hogy azon nyomban
megszüntette a sötétséget, visszaparan-

csolta a napot az égre, s megkegyelmezett
az emberi világnak.
S azóta minden esztendőnek a vége felé
az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova
vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni
kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a
vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi
megfojtani a világot. Mi emberek, pedig
megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok
rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt,
és amikor eljön a legrövidebb nap, és a
Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk
a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s
megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a
bennük lévő rosszat.
- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte
be nagyapánk ott a kandalló mellett azon a
régi-régi karácsony estén -, én pedig azért
mondottam el nektek, gyerekek, hogy,
megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá.
Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik
ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból
és előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a
gonoszság, melyek miatt az Úristen újra
pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s
ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok
szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.

BÍRÓ EDIT —
amatőr festőművész
1981-ben születtem Egerben. Szüleimmel
és bátyámmal 25 éve élek Kálban. Általános iskolai tanulmányaimat Kompolton
folytattam, majd utána Egerbe kerültem
a Gárdonyi Géza Ciszteri Gimnázium és
Szakközépiskola pedagógia szakára, ahol
1999-ben érettségiztem. Első diplomámat Jászberényben szerezetem 2004-ben
szociál-pedagógusként, majd 2007 júniusában a Rendőrtiszti Főiskolán diplomáztam bűnmegelőzési szervezőként.
Festészettel kb. 4 éve kezdtem el foglalkozni hobbiból, autodidakta módon.
Művészet iránti érdeklődésem, fogékonyságom talán apai nagyapámtól kaptam,
aki fazekasmester volt.
2007-ben egy országos székesfehérvári
rendezvényen ismertem meg egy erdélyi
festő-és fafaragó művészt, Sándor Leventét, aki tanítványának fogadott.
Festészetemben a tájképek kaptak jelentős szerepet, hiszen a természet az egyik

legfontosabb,
legkimeríthetetlenebb
forrása, alapja a művészetnek, különösen a festészetnek.
A festészet irányzatai közül az impresszionizmust próbálom követni, tanulmányozni, s közben saját stílust kialakítani. A régi korok festői közül tanulmányozom, figyelem Van Gogh (Van Góg),
Monet (Moné), Modigliani (Modiliáni)
és Toulouse-Lautrec (Tuluz-Lotrek)
munkásságát.
Képeimet falemezre, vászonra festem
spaklival, ecsettel, olajfesték felhasználásával.
Eddigi kiállításaim: Eger, Székesfehérvár, Feldebrő, Kál, Egerfarmos.
Végül egy idézet Turner-től (Törner),
amit magaménak érzek:
„Nem azért festek, hogy megértsék,
hanem hogy megmutassam: miféle színjáték ez.”

IV. évfolyam 8. szám
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A nemez

A legősibb, filcszerű textilanyag, amit
gyapjúból erős gyúrással, víz segítségével
a „nemezeléssel” kapunk. A nemez szó
iráni /perzsa/ eredetű és jelentése „ver”,
a nemezt készítésénél ugyanis összedöngölik, „összeverik”, illetve kallálják
/összegyúrják/. Hazája Közép és BelsőÁzsia, de ismerték Anatóliától a Balkánon át egészen Európának azon részéig,
ahol juhtenyésztéssel foglalkoztak. Ázsia
legelőin kevés a fa, viszont gyapjú van
elegendő mennyiségben. A nomád életformához igazodó anyagot kellett találni, ami
könnyen mozdítható, szállítható és tartós,
kevés szerszámra van szükség előállításához, ez a nemez. Ahol még az állattenyésztés és a nomád életforma valamilyen
módon fennmaradt, ott még ma is készülnek ezzel a technikával használati tárgyak.
A nomád népek életének szerves része a
nemezkészítés és kultúrájuknak is részét
képezi. Szertartásaikban igen fontos helyet
foglal el a nemez. A nemeznek mágikus
erőt tulajdonítottak. Nemezből kivágott és
kivarrt istenek óvták a jurta lakóit, melyeket a jurták falain felfüggesztve találunk.
Úgy tartották, a nemezen alvás erőt ad.
A sámánkultusszal kapcsolatos tárgyak
szintén nemezből készültek. Nemezből
készült nemezidolok vigyázták életüket,
fohászkodtak hozzájuk. Az Altáj lábainál,
Pazirikban, 1993-ban feltártak egy temetkezési helyet. Itt találtak négy nemezből készült hattyút, melyek valószínűleg
mágikus szimbólumok voltak. A törzsfőket nemezen emelték magasba megválasztásukkor, és a menyasszonyok is
nemezszőnyegen ültek a szertartás alatt.
Ha valaki hosszú útra indult, nemezszőnyegre ültették, hogy utazása során szerencsével járjon. A fehér nemez a legértékesebb, a tisztelet jele volt.
Belső-Ázsiában mindig az asszonyok
feladata volt a nemezkészítés. Minden
évben, a megfelelő időben, még ma is ők
készítik családjaik számára a szükséges
nemeztakarókat. A készítés technikája mit
sem változott az idők folyamán, mintakincsükben helyi sajátosságok, hagyományok érvényesülnek. Az asszonyok őrzik
a nemez szellemiségét, és adják tovább
még ma is lányaiknak a nemezkészítés
tudományát. A kisebb lánygyermekek
anyjuk mellett megtanulják a nemezkészítés minden mozzanatát és 8-10 éves
korukban már ők is el tudnak készíteni
egy kisebb takarót. Mire férjhez mentek
addigra maguk készítették el a hozományukat képező nemeztakarókat is.
A takarók kalákában készülnek, rokonok, szomszédok jönnek segíteni. Igen
nehéz munka egy takaró elkészítése, jól
jön minden segítő kéz. Évente 5-6 nemez

készül családonként. A gyapjút maguk
készítik elő nemezeléshez. A nemezek
általában kétoldalasak. A kevésbé mintás
oldalt használják hétköznapokon, a díszesebb oldalt ünnepnapokon. Ezeket a takarókat vagy az ágyak letakarásához, vagy a
földre szőnyegnek használták. A legősibb
minták a Nap és a Hold volt, de mindenkinek meg voltak a maga mintái, amik a
hagyományokon alapultak. A fehér színű
nemez a legritkább és a legértékesebb.
Leggyakoribb színek a narancssárga, a
vörös és a barna voltak.
Törökországban mesteremberek, a
„kececik” készítik a nemezt többnyire
megrendelés alapján. A nemezkészítés
hagyománya apáról fiúra száll. Kizárólag
férfiak dolgoznak ezekben a műhelyekben
és néhol még archaikus eszközöket használnak a gyapjú előkészítése során.
Elsősorban takarókat, szőnyegeket,
izzasztókat /nyereg alá való takarókat/
készítenek, de mellény, kalap cipőbetét
is készül nemezből. A híres konyai táncoló dervisek jellegzetes magas süvege
is nemezből készül. Egy- egy területre
jellemző motívumok kialakultak. A mester előrajzolás nélkül, fejből rakja ki a
mintát, sokszor még a megrendelő nevét
is beleírva. A gyapjút vásárokon szerzik
be vagy a megrendelő maga viszi. Néhol
még a festést is festőnövényekkel végzik,
bár lényegesen több idő szükséges hozzá.
Mivel Törökországban még mindig
foglalkoznak juhtenyésztéssel, és mert a
török emberek igen hagyománytisztelők,
még napjainkban is találunk nemezkészítő műhelyeket, mestereket, bár számuk
fokozatosan csökken.
A nemez napjainkban
Napjainkban újra felfedezzük a nemezt.
A nemez, mint anyag újjáéled a lelkes
kezek alatt. Ebben a rohanó világban egy
nemezből készült tárgy a melegséget,
nyugalmat hozza el gazdájának. A nemez
megállítja az időt, időtlen. Jó, egy nemez
tulajdonosának lenni, legyen az egy tarsoly, egy játék, egy sapka. Elég kézbe venni és szinte érezni a belőle áradó
békét. Tapintása puha, kellemes, hívogat,
vegyél magadra, használj!
Magyarországon Nagy Mari és Vidák
István tűzte ki céljául a nemezelés újra
élesztését, elterjesztését, megismertetését.
Keresik a nemezkészítés titkait, a mestereket, a technikákat. Ebben a témában
már számos könyvet megjelentettek, amit
melegen ajánlunk mindenki figyelmébe.
A népi iparművészek, kézművesek,
iparművészek is felfedezték a nemezt,
mint anyagot. Nemezből készült munkáik melegséget sugároznak. Általuk a
mindennapokban jelenik meg a nemez.

Munkáik felhívják a figyelmet arra, hogy
a nemeznek helye van a mai világban.
Otthonunkban szinte mindenhol használhatjuk. Lehet lakásdísz, falikép, esetleg takaró. Hasznát vesszük a konyhában
mint sütőkesztyű, utazáshoz nyakpárna
készülhet belőle. A gyerekek nagyon szeretik a nemezből készült játékokat, labdát,
mackót, párnácskát. Készülhet belőle gyerekkönyv, egyszerű mintákkal az oldalain,
összefűzve. Elnyűhetetlen.
Hordhatjuk magunkon, lehet medál, karkötősapka, kalap, mellény, táska. Használhatjuk mint tolltartót, szemüvegtokot, ciga-

rettatartót, mobiltartót. Készíthetünk belőle pénztárcát, újságtartót, könyvborítót.
Ne feledkezzünk meg a gyerekekről sem.
Hiszen lehet pocsolni készítése közben,
lehet jó szappanhabot csinálni, nem baj,
ha vizesek lesznek. Nem baj „ha nem tud
rajzolni”, ez nem kell hozzá. A kis ujjak
ügyesednek, a minták kitalálása, a színek összeválogatása a kreativitást, a szín
és forma világot fejleszti. Dolgozhatnak
egyedül, vagy kalákában is akár bevonva
a család többi tagját is. Egy nemezeléssel
eltöltött nap ugyan fáradságos, de a végeredmény magáért beszél.
Különleges tulajdonságának köszönhetően az ipar is sok helyen használja. Elsősorban hőállóságát használja ki, a tűzoltók, a kohászok védőruháit készítik ebből
az anyagból korszerű eljárással. Színházak függönyei lángállósága miatt készül
ebből az anyagból.
A nemez készítését mindenkinek melegen ajánljuk, hiszen akár otthon is kivitelezhető. Nem igényel drága eszközöket
és a sok munkáért cserébe egy magunk
készítette nemez tulajdonosai lehetünk.
Hogyan készül a nemez?
A nemezelés lényege, hogy melegvízzel és kevés szappannal össszedolgozzuk
a gyapjút. Ez csak az alap, mivel rengeteg
technika létezik. A nemezt lehet szabni,
varrni, festeni, díszíteni.
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Először azt írjuk le, hogyan kell labdát
készíteni. Labdanemezelés során megismerkedhetünk a gyapjúval, álagával,
tulajdonságaival, és hogy hogyan reagál
a vízre.
Szóval nemez labda: kell hozzá meleg
víz, szappan, gyapjú, fehér és színes
is, ha szeretnénk rá mintákat
Először kezünkbe veszünk
egy
maroknyi
gyapjút.
Annyit, amennyi kényelmesen elfér a kezünkben, úgy,
hogy ujjaink összeérnek.
Gömböt formálunk belőle és
összezárt kezünkben a meleg
vízbe engedjük. Ott addig
nyomkodjuk óvatosan, a formáját megtartva, amíg az összes levegő ki nem préselődik belőle, vagyis nem
látunk több buborékot a víz felszínén.
Óvatosan letesszük az asztalra és
kezünkről szappanos vizet csurgatunk rá.
Ha mindenhol habos, újra kézbe vesszük
és elkezdjük nyomkodni, görgetni, egészen addig, míg össze nem áll.
Újra letesszük magunk elé. Felső részére körülbelül 6 centiméter hosszú, tépett
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gyapjú csíkokat helyezünk. Fontos, hogy
a tépéseket mindig azonos szálirányba helyezzük fel. Az új, száraz felületre
megint szappanos vizet csorgatunk. Egyik
kezünkbe felvesszük a labdát, másik
kezünket kupolaszerűen az újra bevizezett rész fölé rakjuk. Nagyon óvatosan a száliránnyal megegyezően elkezdjük simogatni.
Ezt addig végezzük, míg ez
a felület is összeáll.
Ugyanezt kell a másik
oldallal is végigcsinálni.
A szálirány itt is ugyanaz
legyen, mint az előző oldalon. Ahol a két oldal találkozik, ott különösen óvatosan kell
a találkozó szálakat egymás mellé,
alá, fölé egyengetni. Ha száraznak érezzük
az anyagot nyugodtan lehet rá még vizet
locsolni, ha a szálak kezünkhöz tapadnak,
kicsit beszappanozzuk őket és újra jól
fognak csúszni a nemezen. Mikor ez az
oldal és a találkozási pontok is összeálltak,
összenemezelődtek, megint letesszük a
labdát magunk elé. Amennyiben nagyobb
labdát akarunk, ezt az eljárást addig ismé-

Sportolj velünk!

A Komplex Kistérségi Szabadidősport Program
keretében 2008 nyarán és őszén sikeresen pályázott kistérségünk a települések közötti tömegsport jellegű rendezvényekre.
A kistérség településein 2 hetente forgószínpadszerűen kerültek lebonyolításra a versenyek. A
rendezvényeken bárki részt vehetett, korosztálytól, nemtől függetlenül. A versenyszámok között
szerepelt kispályás foci, kézilabda, kerékpáros
ügyességi –és családi váltóverseny. A helyezettek érem - és oklevél díjazásban részesültek.
A rendezők biztosítottak még üdítőt is a nyári
melegre való tekintettel.
Községünkben aug. 30-án, szombaton került
megrendezésre a Sportolj velünk! – akció. Két
felnőtt, egy hetedik - nyolcadik és egy ötödik
– hatodik osztályos labdarúgó csapat és egy
kézilabda csapat vett részt a színes mezőnyben, melyek Besenyőtelekről, Egerfarmosról, és
Mezőszemeréről érkező csapatokkal mérkőztek
meg.
Fontosabb eredményeink: foci: 7-8. oszt. fiú
csapat 1. hely, 5-6. osztályos fiú csapat 1. hely,
felnőttek: (2. hely).
A Sportolj velünk! .- akció keretében Tóth
Imre testnevelő tanár úr vezetésével ellátogattunk Besenyőtelekre, Egerfarmosra, Szihalomra,
ahonnét érmekkel tértünk haza.
A résztvevők számából is kitűnik, hogy életképes ez a kezdeményezés, melynek várjuk folytatását.
A rendezvénysorozat támogatója az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása,
Mezőtárkány Önkormányzata, Mezőtárkányi
Sport Egyesület.

telgetjük, amíg el nem érjük a kívánt méretet.
Most jöhet a díszítés. A színes gyapjúból vékony csíkokat tépünk és belemártjuk a melegvízbe. A vizes szálakat tetszés
szerint elhelyezzük a labdán. Ha kialakítottuk a kívánt formát, újra szappanos
vizet csepegtetünk rá és a mintát óvatosan
az ujjunkkal addig dörzsöljük, míg össze
nem áll az alappal.
Ha kialakult a labda végleges mérete és
mintája, akkor el lehet kezdeni erőteljesen és
gyorsan a két tenyerünk között hengergetni.
Kinyomjuk belőle a vizet és az asztallapon
addig görgetjük, míg bőr illetve fa keménységű nem lesz. Ekkor lobogó forró vízbe
kell dobni, párszor megmeríteni. Kivevés
után egy rongy segítségével kinyomjuk a
vizet és kész a labdánk. A forró vízre azért
van szükség, mert az még jobban összerántja a nemezt. Kell körülbelül egy nap, míg
a labda teljesen megszárad, és máris lehet
vele játszani, valakinek odaajándékozni
vagy büszkén kirakni valami jól látható
helyre, mint első nemez munkánk.
Sipos A.

Őszi atlétikai
többpróba versenyek

Október első hetében került megrendezésre Füzesabonyban az általányos iskolák számára ez az atlétikai többpróba versenysorozat.
A tavasszal hagyományosan a diákolimpia keretében rendezett versenyekre a „Sportolj velünk!” kistérségi pályázat biztosította az érmeket a
helyezetteknek. Községünk diákjai a hagyományokhoz híven most is jól
szerepeltek az atlétikai versenyen.
Négytusában (60 m futás, távolugrás, kislabda hajítás, 600 m-es futás)
Lánycsapat: 1. helyezett (Tóth Zsófia , Halász Nikolett, Hanyi Vivien, Halász Vivien, Kovács Adrienn, Török Krisztina)
1. Mezőtárkány 1749 pont, 2. Kál 1566 pont, 3. Mezőszemere 1522 pont
(Tóth Zsófia 481 ponttal egyéni bajnok)
Fiúcsapat: 6. helyezett (Kriston János, Zsóka Dániel, Halász Csaba,
Csercsa Richárd, Ady Sándor).
A résztvevő összes iskolát tekintve egyéni összetettben Tóth Zsófia 1.
helyezett, Kriston János 4. helyezést ért el.
Öttusában (100m futás, távolugrás, kislabda dobás, súlylökés, 800
m futás)
Fiúcsapat 1. helyezés 3176 pont (Nagy Gábor, Balogh Norbert, Csonka Dániel, Czibi Zsolt, Csajbók Tamás, Kállai Szilárd)
1. Mezőtárkány 3176 pont, 2. Füzesabony Teleki B. 2660 pont, 3.
Besenyőtelek 2560 pont
Egyéni összetettben Nagy Gábor 1.hely (813 pont), Balogh Norbert 2.
hely (796 pont), valamint lány egyéni összetettben Andorkó Alexandra
2. helyet (550 pont) szerezte meg.
Lánycsapatot nem állítottunk.
Az őszi atlétikai versenyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy felmérjük erőviszonyainkat a többi településhez képest, és a tavaszi nagy versenyhez kellő felkészültséggel és tapasztalatokkal rendelkezzünk. Reális
esély van arra, hogy az 1. helyezést elért gyerekek az országos versenyeken is megállják a helyüket.
Takács Péter - Tóth Imre
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Brauner Tamás – Fekvenyomás
2008-as eredmények

Brauner Tamás önkormányzati képviselőnket senkinek nem
kell bemutatni Mezőtárkányban. Sokan, sportos életútja miatt
is ismerik, tisztelik. Mint fekvenyomó versenyzőt országos
szinten is jegyzik. Megkértük, foglalja össze számunkra az idei
fontos versenyeket és eredményeket.
Életem csúcsteljesítményét idén Egerben hoztam a Tavasz
Kupán. Itt közel száz versenyző között lettem abszolút első
215 kg-os eredménnyel.
Mivel amatőr bajnokságban eredmények alapján be kellett
volna venni a magyar válogatottba, de nem vettek, ezért több
társammal úgy döntöttünk, hogy az idén a profik között folytatjuk
a versenyzést. A szeptember 27-i Magyar Profi Bajnokságban
Masters 2. 110 kg-os súlycsoportban 2. helyezést értem el.
Az október 2-i németországi Blauchammerben zajló Profi
VB-n szintén 2. helyezett lettem 210 kg-os teljesítménnyel.
November 27-én Isaszegen a SEBI-GYM –kupán a Mátra
Titán Sportegyesület színeiben versenyeztem, ahol az egyesület
14 versenyzője 10 aranyérmet szerzett, emellett 4 abszolút első
hellyel és 1 ezüstéremmel, 3 bronzéremmel térhettünk haza. Itt
1. helyezett lettem, 200 kg-ot teljesítettem, de rögtön hozzáteszem: sérülten.
A december 5-i ausztriai Horn városában zajló Világkupán
szintén első helyezett lettem 210 kg-os teljesítménnyel a kategóriámban a Masters 2. 110 kg-ban.
Sokan kérdezik, hogy mi a különbség az amatőr és a profi
versenyek között. Nos talán külsőségekben annyi, hogy a profik speciális versenyruhában nyomnak fekve, míg az amatőrök
fekvenyomóruha nélkül versenyeznek. Én most próbálgatom a
ruhában rejlő lehetőségeket. Ezek alapján mondhatom, hogy
a ruha előnyeit kihasználva a 230 kg-os teljesítményt sem tartom kizártnak az elkövetkező években, akár jövőre is. Ezzel már
maximálisan elégedett lennék.
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